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Sincer vorbind, aş prefera să mă pro-
nunţ mai degrabă pe marginea unor subiecte
ce ţin nemijlocit de cultură sau literatură, la
asta parcă mă pricep mai bine. Dar aşa cum
realitatea convulsivă pe care o trăim gene-
rează în permanenţă probleme stringente şi
întrebări răscolitoare, nu-mi convine să mă
închid într-un turn de fildeş cu climatizor.

Fenomenul pe care vreau să-l iau în
discuţie - intelectualul şi societatea - e, apa-
rent, unul frecventat, fără miză. Or, cine   s-ar
încumeta să polemizeze astăzi despre impor-
tanţa elitei pentru viitorul unei ţări. Şi totuşi…

Intelectualul de rasă a fost, se ştie
bine, în toate timpurile un director de opinie, o
forţă de gravitaţie. Istoria românilor, cel puţin
din ultimile două secole, atestă nume notorii:
Gh. Asachi, M. Kogâlniceanu, A. Russo, N.
Bălcescu, V. Alecsandri, Al. I. Cuza, T. Maio-
rescu, M. Eminescu, B. P. Haşdeu, O. Goga,
N. Iorga. T. Ionescu, N. Titulescu, N. Ionescu,
L. Blaga, P. Ţuţea, A. Marino, P. Goma etc.,
etc. şi mai nou, G. Liiceanu, H.-R. Patapievici
ş.m.a., intelectuali de mare calibru, cu studii
făcute la prestigioase centre universitare
europene, modele de verticalitate şi arhitecţii
unei opere majore – statul român modern.

De ce intelectualul de marcă basara-
beană nu mai pledează astăzi cu fervoare
pentru idei şi idealuri naţionale, nu mai de-
monstrează cu perseverenţă virtuţi naţionale:
capacitate de eroism, gătinţă de sacrificiu,
dragoste de libertate, temeritate în faţa istoriei
ingrate? 

Ca să aflăm răspunsuri pertinente la
aceste întrebări e necesară, credem, o  suc-
cintă incursiune în biografia intelectualului
postbelic.

În cazul Basarabiei, trebuie să vorbim
despre un intelectual cu o ontologie aparte.
Cum bine se ştie în 1940, 1941, în 1944 –
1945, au fost exterminaţi o bună parte din
învăţătorii, preoţii, inginerii, medicii, funcţio-
narii etc. basarabeni. Mai apoi, să nu uităm că
împreună cu Armata Română s-au retras, în
1944, din Basarabia peste 10 mii de intelectu-
ali care aveau toate temerile că vor fi nimiciţi
sau deportaţi de “bogatîrii blindaţi din Ural”,
cum, de altfel, s-a şi întîmplat în 1949 cu cei
care au rămas. Astfel, nou-nouţa RSS
Moldovenească a rămas fără creieri. N-a fost
însă o problemă prea grozavă pentru regimul
comunist. Instituţii superioare si medii de
învăţămînt, înfiinţate peste noapte, au început
să tirajeze cadre naţionale de “intelectuali”.
Ilustrativ, în acest context, este tocmai desti-
nul Rusandei Cojocaru, personaj care, cum
bine aţi citit şi dumneavoastră în Frunze de
dor, după cîteva luni de “ştiinţă” pedagogică,
asimilată la Soroca, s-a întors învăţătoare în
Valea Răzeşilor… şi au lăcrimat spre dimi-
neaţă streşinile de papirus moldovenesc… şi
s-a enervat şi badea Gheorghe: “cum, bre, să
te însori… dacă ea de-amu-i Ruxanda
Mihailovna…pe cînd eu am rămas … un rob al
pământului”.

“Uzinele” pedagogice (şi nu numai) au
fabricat la început, cu excepţii, specialişti
semidocţi. Odată cu activitatea unor aseme-
nea profesori, cu şapte clase şi cursuri peda-
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gogice de numai cîteva luni (chiar şi în condiţi-
ile actuale favorabile, absolventul consideră
că 5 ani de facultate nu sînt suficienţi pentru
formarea lui ca specialist performant), a în-
ceput declinul sistemului de învăţămînt din
Basarabia, consecinţele căruia le mai supor-
tăm încă. 

Un alt aspect al problemei: accesul la
studii superioare era îngrădit pentru băştinaşi.
De cele mai multe ori, la un curs de 50 de stu-
denţi, la Institutul Politehnic, spre exemplu, co-
ta basarabenilor putea fi de cel mult 10 inşi,
ceilalţi erau ruşi, ucraineni, evrei, găgăuji etc.
De unde şi, paradoxal, posibilitatea de a face
studii mai degrabă la Voronej, Minsk sau Mos-
cova (şi studii de calitate), decît la Chişinău,
Bălţi sau Tiraspol.

Mai apoi, învăţămîntul din Basarabia,
ca, de altfel, şi cel din întreaga Uniune Sovie-
tică, era tăvălit temeinic prin mujdei ideologic.
Cultivarea unui specialist multilateral pregă-
tit… politic constituia raţiunea programelor de
studii. Studentul de la litere, spre exemplu,
putea să afle la cursul de economie politică
(sic!) că în Polonia cărbunele extras e cel mai
ieftin dintre toate statele socialiste, membre
ale KAER-ului şi să nu ştie că substantivul
poate avea şi cazul ablativului, că exista un
Arghezi, Blaga, Barbu, Bacovia, Voiculescu,
Rebreanu, Camil Petrescu, Mateiu Caragiale,
Ibrăileanu, Lovinescu, Stănescu. etc, etc. Obli-
gat să înveţe o istorie trucată, studentul
n-avea cum să cunoască istoria adevărată a
neamului său, în schimb, era obligat să ştie
numele tuturor membrilor Biroului Politic şi al
secretarilor generali ai partidelor comuniste
din Occident sau din lumea a treia.

În anii ’80, la Facultatea de Filologie
de la Institutul Pedagogic de Stat Alecu Russo
din Bălţi erau înmatriculaţi, de regulă, două
grupe de studenţi la limba şi literatura
moldovenească, o grupă la limba şi literatura
rusă şi 4 grupe (!) la “Russkii iazîc v naţionali-
noi şcole”. Şi în alte instituţii (Institutul de me-
dicină, Institutul Politehnic, Universitatea de

Stat etc.) o mare parte a disciplinelor de studii
erau predate în limba rusă. Fireşte, întreaga
populaţie băştinaşă a fost supusă unui feroce
proces de deznaţionalizare, dar intelectualii, în
primul rînd.

Pe de altă parte, insuficienţa de spe-
cialişti, de care vorbeam mai sus, a fost aco-
perită efectiv şi cu cadre sovietice, aduse de
pe-aiurea, pe care regimul i-a definit, ulterior:
“oameni care s-au jertfit, ridicînd RSS Moldo-
venească din ruine”. Aceştia au ştiut să-i cul-
tive, fără mari eforturi, intelectualului nostru
sentimentul denivelării. Complexul inferiorităţii
era amplificat şi de senzaţia capilară că nu e el
intelectual veritabil, cum erau cei din România
interbelică, spre exemplu, ci unul de duzină,
care a devenit automat component al elitei
doar pentru că avea o diplomă de studii supe-
rioare, lucru menţionat undeva şi de Ion Druţă.
Scriitorul spunea că puterea tolera incompe-
tenţa, ba uneori supraestima intenţionat capa-
cităţile modeste ale specialistului, lăsîndu-l să
înţeleagă că el, regimul, ştie cum stau lucrurile
cu adevărat, dar, în schimbul docilităţii, se face
a nu observa nimic. Era un fel de “complicitate
nefertilă”, ca să inversăm cunoscuta sintagmă
a lui Ilie Constantin. 

Uneori sub presiune, alteori pentru fa-
voruri, intelectualul a demisionat şi a acceptat
să colaboreze cu regimul, sporind efectele to-
talitarismului.

Astfel, lingvistul demonstra că Lenin e,
pe lîngă toate, şi un mare semiotician, argu-
mentînd “ştiinţific” ideea existenţei a două
limbi: româna şi moldoveneasca, istoricul – că
conducătorul (eufonie inevitabilă - n.n.) revo-
luţiei mondiale e a doua personalitate proemi-
nentă după Hristos şi că istoria Basarabiei în-
cepe la 1924, odată cu formarea prin stepele
transnistrene a RSSA Moldovenească, poetul
producea variaţii plate pe tema nemuririi lui
Ilici, a înţelepciunii partidului şi a raiului socia-
list, mărfuri “intelectuale” din care ţîşnea atîta
entuziasm şi bucurie, încît deseori făcea difi-
cilă distincţia dintre instructorul de partid în
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exerciţiul funcţiunii şi versificatorul în cel al
ficţiunii, actorul de teatru şi diafilm “se scălda”
în roluri cu partizani ascunşi în codru cu ver-
deaţă, ilegalişti cu viză elveţiană, stahanovişti
virili neadormiţi lîngă tîrnăcoape; pictorul picta
doar curată “natură naturată” socialistă, cîn-
tăreţul scotea triluri filomelice despre “fru-
moasele nunţi din colhoz”…

Speculînd carenţele intelectualilor “in-
consistenţi”, regimul a reuşit să le reorienteze
eforturile spre intrigi, lupte intestine, probleme
pecuniare, să-i corupă. Pare demnă de atenţie
ipoteza lui Andrei Vartic, care explica şirul lung
de eşecuri istorice prin deteriorarea codului
nostru ontologic. Din vremurile cînd am înce-
put să-i aruncăm în suliţi de pe zidurile Sarmi-
segetuzei pe cei mai buni dintre daci, ca să-l
aducă pe Zalmolxe, şi cînd, conform “depoziţi-
ilor” Mioriţei, cei doi români l-au omorît (ipote-
tic) pe al treilea, pentru că era mai gospodar şi
cu oi mai multe, şi, mai ales, în epoca comu-
nistă cînd cei virtuoşi au fost marginalizaţi,
exterminaţi cu metodă… noi, susţine Vartic, nu
am făcut alceva, decît ne-am ruinat, metodic şi
harnic, genofondul.

Intelectualul nostru îşi boteza copii şi
îşi sfinţea casa pe ascuns, se cununa noap-
tea, ca să nu ştie secretarul de partid, această
fiind poate cea mai temerară formă de rezis-
tenţă. Nu s-a încumetat să guste beţia acţiunii
solitare, s-a temut, cu rare excepţii, să facă di-
sidenţă. Şi astfel, zbătîndu-se între corupţie şi
virtute, între acceptarea statutului de mario-
netă graţioasă şi rareori a celui de haiduc, şi-a
trăit în zadar cei mai frumoşi ani de viaţă inte-
lectuală postbelică.

Procesul de renaştere naţională din
anii ‘88-‘92, generat de perestroika gorbacio-
vistă, infirmă aparent, “acuzele grele” aduse
mai sus intelectualului. Dar asta doar apa-
rent… 

Într-adevăr, implicarea activă şi efec-
tivă a intelectualilor, deveniţi ideologi şi anima-
tori ai procesului restructurării şi transparenţei,
a adus victorii însemnate: limba română,

grafia latină, imnul “Deşteaptă-te, romăne!”,
stat independent, biruinţe care au fost foarte
uşor cedate. Deşi au avut şansa în anii ‘90, să
producă Unirea cu România, să-şi îndepli-
nească, aidoma altor generaţii de intelectuali,
“misiunea istorică”, oamenii noştri cultivaţi au
ratat. Desigur, au existat multe obstacole, cir-
cumstanţe nefavorabile care au determinat
acest eşec. Personal, mă raliez la opinia lui
Vitalie Ciobanu, care, într-un excelent eseu
“Frica de diferenţă” publicat în Contrafort, vor-
beşte despre faptul că anume conştientizarea
inconsistenţei, a decalajului valoric, teama de
competiţie a determinat cea mai mare parte a
intelectualilor basarabeni să abandoneze
ideea unităţii naţionale, atunci cînd a fost posi-
bilă. După un zvîcnet în istorie, după deştep-
tarea dintr-un “somn de decenii”, intelectualul
(şi poporul, aşijderea) a căzut iarăşi în letar-
gie. Odată cu victoria partidului agrarian, în
1994, intelectualul nostru a început să cedeze
lamentabil poziţiile şi finalul este unul cunos-
cut: sîntem unica ţară din Europa care a ales
democratic şi în două rînduri comuniştii. Nu
spun, Doamne fereşte, că nu am avut sau nu
mai avem oameni de bună credinţă care au
luptat sau continuă să slujească dezinteresat
idealurilor naţionale, dar majoritatea au capi-
tulat. Au preferat să plece decît să se implice.

Cît priveşte viitorul problemei, nici el nu
mi se pare tocmai alb. S-au pus multe spe-
ranţe în generaţia de după 90, cei care au
cunoscut gustul libertăţii, au putut studia ma-
terii şi lucruri inimaginabile pînă atunci. Însă,
apatia lor civică, indiferentismul politic pe care
îl manifestă nu doar în campaniile electorale
au spulberat iluzia că tinerii pot realiza “schim-
barea la faţă a Basarabiei”. 

Închei acest “documentar negru / alb”
printr-o concluzie ştiută de toţi: dacă un stat nu
are o clasă de mijloc şi intelectuali de marcă,
el este o geografie politică.

Acum, cedez peniţa caligrafilor opti-
mişti…

Nr. 1-2 2007  CB

EditorialEditorial 77



Şi la „vîrsta” de 61 de ani Biblioteca
Ştiinţifică Universitară (BŞU) îşi continuă acti-
vitatea într-un deplin consens cu viaţa acade-
mică universitară. Un sistem de învăţămînt bi-
ne articulat poate cultiva persoane social - ac-
tive, competente, cu gîndire analitică, flexibilă,
capabilă să se orienteze şi să utilizeze fluxu-
rile informaţionale. 

Obţinerea unor performanţe în învă-
ţămînt sînt determinate de calitatea colecţiilor,
ponderea infrastructurii informaţionale, de va-
rietatea şi nivelul serviciilor informaţional –
bibliotecare, oferite în spaţiile centrelor info-
documentare. Biblioteca, împreună cu insti-
tuţia a cărei structură este, conştientizează
responsabilitatea asumată privind calitatea
învăţămîntului din nordul Moldovei. Biblioteca
are drept obiective principale crearea pentru
toată comunitatea universitară a potenţialului
de resurse necesare, informarea, asistenţa în
vederea instruirii formative, oferirea accesului
la informaţii pe diverse suporturi, la infrastruc-
tura informaţională naţională şi globală etc. 

Cum a evoluat în anul 2006 una din-
tre cele mai mari bibliotecii din R. Moldova? 

În primul rînd, ne vom referi la bib-
liotecarii care în 2006, pentru prima dată în
istoria bibloteconomiei, au fost supuşi atestării
şi, în rezultat, le-au fost conferite grade de ca-
lificare, în dependenţă de cunoştinţe, formare
şi competenţă profesională, de atitudinea şi
fidelitatea faţă de profesie. Trebuie să remar-

căm un fapt îmbucurător – BŞU bălţeană
devansează alte biblioteci universitare prin cel
mai mare număr de angajaţi care au obţinut
gradul superior - 9; gradul I – 9 şi gradul II –
17, în total, 35 de bibliotecari, la care s-au
adaugat alţi 4 specialişti de categoria a II-a în
anul 2007. Putem conchide că experienţa bo-
gată, eforturile intelectuale susţinute au deter-
minat, în mare, rezultatele atestării din anul
2006 şi 2007.

„Confirmarea şi comunicarea propri-
ilor valori, menţionează pe bună dreptate Mar-
shall, Joanne Gard, rămîn două activităţi
esenţiale pentru biblioteci şi bibliotecarii care
trebuie să îşi asume responsabilităţi pentru
dezvoltarea propriei profesii. În noua eră infor-
maţională bibliotecarii oferă acces la informaţii
de cea mai bună calitate, în forma dorită de
client, bazîndu-se în primul rînd pe priceperea
lor tradiţională în a identifica, evalua, culege,
organiza şi furniza aceste informaţii”. 

„Bibliotecile şi bibliotecarii sînt cel
mai mare capital al statului”, susţine Alexe
Rău, directorul general al Bibliotecii Naţionale
din Republica Moldova. Cu părere de rău însă,
statul nostru nu se grăbeşte să amelioreze si-
tuaţia financiară a bibliotecarilor care păstrea-
ză, gestionează şi asigură accesul la zestrea
ştiinţifică şi culturală a neamului, la valorile
perene ale omenirii, fără de care nu ar exista
nici un progres în nici un domeniu. Truda lor
este remunerată inadmisibil: între 600 şi 800
de lei, ori 50 - 66 de dolari, iar sporul pentru
gradul de calificare nu a fost prevăzut în buget

Investiţiile în BibliotecăInvestiţiile în Bibliotecă
influenţează influenţează 

calitatea învăţămîntuluicalitatea învăţămîntului

Elena HARCONIŢA, director BŞU
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pentru anul curent. 
Bibliotecarii Universităţii bălţene au

participat la 30 reuniuni profesionale (vizite de
documentare, inclusiv peste hotare: România,
Polonia) prezentînd 12 comunicări, intervenţii
în care s-au referit în special la experienţa Bib-
liotecii din care vin. La fel, au fost implicaţi în
elaborarea materialelor de importanţă naţio-
nală: Proiectul (redacţia a 2-a) Legea Bibliote-
cilor în Republica Moldova, Reguli de alcătuire
a Referinţelor bibliografice; au organizat 17
acţiuni de instruire continuă locală; au desfă-
şurat 34 studii / cercetări ştiinţifice, 7 sondaje
vis-a-vis de activitatea informaţional - bibliote-
cară a Bibliotecii.

Pentru prima dată au fost organizate
activităţi ştiinţifice de anvergură: Zuia Servici-
ului la Facultate / Bibliotecă. Şi-au sărbătorit
aniversările serviciile: Literatură în Limbi Stră-
ine - 20 de ani de activitate, Documente Muzi-
cale - 30 de ani, CD al ONU - 5 ani, Centrul
Automatizare - 20 de ani. Cu prilejul Zilei Bib-
liotecarului a avut loc Sărbătorirea a 20 de ani
de activitate a Bibliotecii în actualul bloc (unic
în Republică în ce priveşte arhitectura şi spaţi-
ile destinate). 

Meritele bibliotecarilor au fost apreci-
ate de către forurile superioare: o Diplomă a
Ministerului Educaţiei şi Tineretului, o Diplomă
a Ministerului Culturii şi a Turismului, 6 Dip-
lome ale Asociaţiei Bibliotecarilor din R. Mol-
dova, 6 Diplome de Onoare ale USB Alecu
Russo; alte 4 Diplome de Onoare ale USB
acordate cu prilejul aniversării serviciilor Bib-
liotecii Literatură în limbi străine, Oficiul Docu-
mente Muzicale, CD ONU, Centrul Automati-
zare. Premiul Mare şi Premiile I la trei secţiuni
ale Concursului Naţional pentru Cele mai
reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi
ştiinţa informării, au fost conferite, după merit,
tot bibliotecarilor noştri. Menţionăm cu satis-
facţie că titlul de Cel mai bun bibliotecar al
anului 2006 desemnat de Asociaţia Biblioteca-
rilor a revenit dnei Elena Stratan, şef Serviciu
Studii şi Cercetări. Asistenţă de Specialitate. 

În ceea ce priveşte colecţiile şi infra-
structura informaţională, am remarca urmă-
toarele: Colecţia enciclopedică a Bibliotecii
Ştiinţifice număra 1 017 779 unităţi materiale
în 253 622 titluri estimată la 6 mln de lei. Noile
intrări au constituit 15 044 documente în 5 765
titluri în valoare de 781 679 de lei. Anul 2006
s-a deosebit puţin de ultimii 15 ani, deoarece
completarea colecţiei s-a realizat cu predilec-
ţie din donaţii: 85 la sută sau 12 774 de volu-
me, ceea ce depăşeşte considerabil numărul
documentelor achiziţionate - 1 275 ex. Astfel,
pentru fiecare cititor a fost cumpărat, statistic
vorbind, doar 1,2 (!) exemplare cărţi. Chiar
daca normele IFLA (Federaţia Internaţională a
Asociaţiilor Bibliotecare) recomandă o creşte-
re anuală de pînă la 0,3 unităţi per utilizator,
pentru o bibliotecă de învăţămînt acest norma-
tiv este foarte mic. Bibliotecile franceze, de
exemplu, procură anual pentru fiecare student
cel puţin 4-5 cărţi noi.

Să ne amintim, pentru comparaţie, că
în anii 70 – 80 ai secolului trecut erau achizi-
ţionate anual cîte 30 – 40 000 documente noi. 

Au urmat, tulburi, anii 90 şi în rapoar-
tele de activitate ale Bibliotecii a început să
apară tot mai insistent doleanţele ca statul să
contribuie efectiv la dezvoltarea colecţiilor. Din
cele 300 000 de lei – alocaţii bugetare anuale
de care dispune Biblioteca dintr-un fond spe-
cial, 1/3 sînt destinate pentru achitarea abona-
mentelor la publicaţii periodice (reviste, ziare).
Din suma rămasă, Biblioteca achiziţionează
documente şi cărţi pentru toate disciplinele
universitare. Salvatoare în acest sens sînt do-
naţiile care uneori corespund perfect specifi-
cului şi profilului universitar. Printre cei mai
generoşi donatori ai anului 2006 remarcăm
Cantonul Basel (Elveţia) – 826 ex. Fondul Wil-
helmi, după numele profesorului din Heidel-
berg, care a iniţiat această colecţie la Bălţi;
Alianţa Franceză şi Amis sans Frontieres - 855
ex.; Radu Moţoc, Asociaţia Pro Basarabia şi
Bucovina, Filiala Costachi Negri şi Universi-
tatea Dunărea de Jos din Galaţi – 785 ex,

Nr. 1-2 2007  CB

Cartea de vizitãCartea de vizitã 99



Universitatea din Fresno, California – 1 402
ex., oameni de ştiinţă – preşedintele Acade-
miei de Ştiinţe Gh. Duca şi profesori universi-
tari. Frumoase relaţii de colaborare există de
mai mullţi ani între Bibliotecă şi profesorii Fa-
cultăţii Filologie. Participările dumnealor la di-
verse conferinţe, simpozioane, lansări de car-
te presupun de fiecare dată şi donaţii de cărţi
şi reviste pentru colecţia BŞU. 

Centrul de documentare a ONU a pri-
mit o bogată donaţie de 442 ex. de la PNUD.
31 titluri de publicaţii periodice tipărite pe
diverse domenii au intrat prin Proiectul Jurnal
Donation Project din SUA, New -York. Proiec-
tele la care lucrează profesorii universităţii
s-au materializat în dicţionare, enciclopedii şi
cărţi în limba română şi rusă la pedagogie, psi-
hologie şi asistenţă socială, lucrări estimate la
peste 2 mii de dolari.

Recent am fost incluşi în rîndul titula-
rilor – beneficiari ai Depozitului Legal. 1 064
de titlui noi, ori 1/3 din toate (circa 3 000) tit-
lurile apărute în R. Moldova, au fost direcţio-
nate spre studenţii bălţeni de către Camera
Naţională a Cărţii. 

Biblioteca întreţine relaţii de schimb
cu toate bibliotecile mari din R. Moldova şi cu
Biblioteca Centrală Universitară, Biblioteca
Naţională, Biblioteca Naţională Pedagogică
din Bucureşti, bibliotecile universitare din Su-
ceava, Iasi, Cluj, Timişoara, Craiova. Anume
pe această cale colecţia BŞU s-a îmbogăţit cu
circa 400 documente noi.

În ultimele luni ale anului, prin ama-
bilitatea Departamenului pentru Relaţiile cu
Românii de Pretutindeni (DRPP) şi a efortului
fundaţiilor şi editurilor din România, am înce-
put să primim cu regularitate revistele Româ-
nia literară, Memoria, Familia, Revista 22,
Apostrof, Obiectivul Cultural, Convorbiri lite-
rare, Ex-Ponto, Cuvîntul, Contemporanul, Lu-
mea, Arca. 

Dorim să exprimăm, şi pe această
cale, gratitudinea şi mulţumirile noastre tuturor
oamenilor care pun preţ pe valoarea unei bib-

lioteci şi considera de datoria lor să–i
îmbogăţească patrimoniul. 

Printre cele mai semnificative intrări
vom remarca Sfînta şi Dumnezeiască Evan-
ghelie care acum întîi sau Tipărit întru acelaşi
chip în zilele prea înălţatului Domn Io Grigorie
Ioan Voevod cu osîrdia şi cu toată cheltuiala
Pria Sfinţitului Mitropolit al Moldovei Kvri
Gavril. - Iaşi , 1761.- 396 p. : il.; Казания :
[Predici, cuvinte de învăţătură la duminici şi
sărbători : Vasile cel Mare, Grigorie Bogoslou,
Ioan Gură de Aur, Ioan Damaschin...]. - S. l. :
S.n. , 1790. - 1730 p.; Ştefănescu, Alex. Isto-
ria literaturii române contemporane : 1941 -
2000 / A. Ştefănecu ; concepţia grafică .
Schiopu ; fotogr. de I. Cucu. - Bucureşti : Ed.
Maşina de scris , 2005 (Tip. R. A. "Monitorul
oficial"). - 1175 p. : fotogr.; Dicţionarul general
al literaturii române : în 6 vol. / L. Alexiu, C.
Andraş, T. Avramescu,...; coord. gen. E.
Simion ; Acad. Română. - Bucureşti : Ed.
Univers Encicl. , 2004; Mileniul românesc :
1000 de ani de istorie în imagini / pref. Virgil
Cândea ; texte: Georgeta Filitti (sec. 18-20),
Dorin Matei (sec. 11-17). - Ed. a 3-a. -
Bucureşti : Litera Int., 2006. - 943 p. : fotogr.;
Noul Dicţionar Universal al Limbii Române /
Ioan Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil, Rodica
Radu, Victoria Zăstroiu. - Ed. a 2-a. -
Bucureşti: Litera Int. , 2006 (Tip. în Italia). -
1676 p.; Spangenburg, Ray. Istoria ştiinţei : în
5 vol. / R. Spangenburg, D. K. Moser; trad. C.
Dumitru - Palcus. - Bucureşti: Ed. Lider, 2001
- 2004 (Tip. C. N. I. "Coresi"). - Vol. 1 - 5 şi
multe alte documente care pot onora orice
colecţie. 

Configuraţia intrărilor pe domenii de
ştiinţă este următoarea: ştiinţele socioumanis-
tice, economice, pedagogie, istorie – 35,6%;
filologie, inclusiv beletristica în toate limbile -
37,5%; ştiinţele exacte şi ştiinţele naturii, geo-
grafie – 15,3% ; generalităţi şi ştiinţă în gene-
ral – 11,6 %. 

În contextul celor specificate, este
elocvent împrumutul de documente pe do-
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menii: din numărul total de 850 536 docu-
mente consultate în sălile de lectură, cele mai
solicitate sînt ştiinţele socio-umanistice – 15%;
literatură şi critică literară – 14 % ; lingvistică –
11 %; ştiinţele economice, drept, pedagogie,
management, respectiv cîte 8%, informatică –
3 % şi tehnică, agricultură, artă - respectiv cîte
1%. Acest coraport statistic poate servi drept
argument serios în susţinerea politicii de
achiziţii pe domeniile de profil ale universităţii.
Din păcate, perioada de tranziţie pentru noi,
bibliotecarii, a devenit interminabilă, preţurile
cărţilor în continuă majorare (75 – 80 de lei a
costat în mediu o carte în 2006) şi lipsa de
achiziţii curente crează goluri greu (dacă nu
imposibile) de completat în timp. 

Infrastructura informaţională locală
a fost completată cu 19 681 notiţe bibliogra-
fice, inclusiv cu 12 270 descrieri analitice. Ca-
talogul electronic http://libruniv.usb.md vi-
zualizat cu ajutorul modulul OPAC şi modului
TinRead prin Internet, propune utilizatorilor o
bază de date de 226 206 notiţe bibliografice
(51 % din toate titlurile) nu numai informaţii
privind cărţile, revistele şi alte seriale deţinute
în colecţiile Bibliotecii, materiale audiovizuale
şi electronice, or, articole din ziare, reviste şi
culegeri, dar şi textele integrale ale unor
monografii, manuale, cursuri. Autorii – profe-
sori universitari au prezentat lucrările lor în for-
mat electronic, bibliotecarii le-au integrat în
bazele de date, astfel, studenţii pot să studie-
ze acasă cursurile profesorilor Ion Gagim,
Mihail Rumleanschi, Octavian Pop, Maria Pe-
reteatcu, Elena Zolotariov, Maria Mihailov ş.a.
A fost extinsă baza de date Sumar scanat,
bază tangenţială celei principale şi care faci-
litează regăsirea materialelor din peste 600 de
documente în limba germană şi engleză. La
dispoziţia cercetătorilor şi amatorilor de muzi-
că de pe discurile de vinil stau peste  1 000 de
lucrări muzicale înregistrate în format MP3.

Accesul la Internet, baze de date
EBSCO, diversificate şi extinse în acest an,

baze de date naţionale şi străine au suplimen-
tat cantitativ şi calitativ informaţiile şi serviciile
bibliotecare. 

Programe bibliotecare în deservi-
rea cititorilor. Diverse programe bibliotecare,
inclusiv şi deschiderea accesului liber la raft în
sălile de lectură nr. 1 Ştiinţe socio-umanistice /
economice şi nr. 3 Ştiinţe psiho-pedagogice,
exacte, naturii, artă, sport, au menirea de a
facilita accesul la cărţile şi revistele tipărite, de
a extinde posibilităţile de documentare ale stu-
denţilor şi cadrelor didactice. 80 la sută din
toate tranzacţiile de împrumut în anul 2006
(1 396 049) s-au realizat în sălile de lectură.
Programul Noul beneficiar susţine integrarea
studenţilor începători în rîndul beneficiarilor
Bibliotecii printr-un şir de acţiuni. Lunarele te-
matice (Ecologic, Publicaţii periodice), des-
făşurate anual de Bibliotecă, propun expoziţii
de documente, informaţii incitante la Breviar şi
Teleinformaţii, alte manifestări culturale de an-
vergură organizate de Bibliotecă sînt menite
să amplifice valorificarea colecţiilor şi să spo-
rească oportunităţile informaţionale. În 2006
au fost organizate Zilele Bibliotecii la Facul-
tatea Economie cu prezentarea interactivă a
Bibliotecii, a cărţilor noi, a revistelor de econo-
mie şi management, a colecţiei de referinţe şi
a siturilor pe domeniul economic, business,
management, a paginii web cu catalogul inte-
gral şi catalogul noilor intrari. Programul
Bacalaureat – 2006 a prevăzut organizarea în
sălile de lectură specializate a unor expoziţii
pe anumite discipline, care au cuprins curricu-
lumuri, manuale, cursuri, teste, exerciţii, cule-
geri, metodici, ghiduri, bibliografii ce conţin
peste 700 de titluri ale documentelor disponi-
bile în colecţiile Bibliotecii. Cea mai frecventă
circulaţie a documentelor a fost constatată
anume la aceste expoziţii. Cursul Bazele Cul-
turii Informaţionale a fost predat în volum de
1 460 de ore studenţilor din anul 0, I, şi anul III,
inclusiv 56 de ore pentru elevii de la Colegiul
şi Liceul Ion Creangă. Un grup de 13 bibliote-
cari - asistenţi la Catedra Electronică şi Infor-

Nr. 1-2 2007  CB

Cartea de vizitãCartea de vizitã 1111

http://libruniv.usb.md


matică le-au transmis studenţilor cunoştinţe,
deprinderi şi abilităţi de orientare în spaţiile
informaţionale şi instruire pe parcursul întregii
vieţi.

Cititorii sînt informaţi asupra recen-
telor intrări prin transmiterea buletinelor infor-
mative la catedre, catalogul noilor intrări pe
site-ul Bibliotecii, organizarea a 160 de expo-
ziţii informative şi promovarea revistelor biblio-
grafice. La cele 251 de întîlniri ale biblioteca-
rilor cu grupele studenţeşti şi profesorii (şe-
dinţele catedrelor) au fost prezentate 1 143
(sau 20%) de documente noi. Activitatea de
cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice a fost
asigurată cu 2000 de informaţii pertinente şi
tot atîtea pagini printate din Internet şi baze de
date. 

Dimensiunea reală a Bibliotecii rezidă
în relaţiile pe care le construieşte zilnic cu cei
12 746 de cititori înscrişi şi în cele 1 396 049
de împrumuturi realizate. Fiecare cititor a
împrumutat / consultat în mediu 100 de cărţi
pe an, iar fiecare carte a fost în atenţia citito-
rilor de aproape două ori. 

S-au efectuat 50 000 de căutări în
Internet şi în baze de date, iar situl Bibliotecii a
fost vizitat de 7 500 de ori, catalogul electro-
nic de 123 624 de ori. Cititorii consultă tot mai
puţin cataloagele tradiţionale pe fişe şi tot mai
frecvent apelează la calculator pentru cer-
cetări. 

Datele statistice confirmă că fiecare
student a fost la bibliotecă în 2006 de 50 de
ori, frecvenţele totale înregistrate au depăşit
cifra de o jumătate de milion ( 626 283) de ori.
Cei mai activi au fost studenţii de la facultăţile:
Pedagogie. Psihologie. Asistenţă Socială – 17
% (la Facultate – 1473); Tehnică. Fizică.

Matematică. Informatică. – 16 % (la Facultate
– 2034); Economie şi Drept – respectiv 14 %
şi 13 % (la Facultate Economie – 2 320; la
Drept – 2 370); Filologie – 10% (la Facultate –
665); Limbi şi Literaturi Străine – 8 % (la Fa-
cultate – 675). Aceste comparaţii demon-
strează că numărul de cititori – studenţi la di-
ferite Facultăţi nu este întotdeauna proporţio-
nal cu numărul de studenţi care îşi fac studiile
la aceste Facultăţi. Cred că aceste statistici ar
trebui să-i pună pe gînduri pe toţi actorii proce-
sului de instruire: studenţi, profesori, bibliote-
cari. 

În sălile de lectură a fost înregistrată şi
dinamica interesului studenţilor faţă de studiul
în Bibliotecă în funcţie de anul de instruire. 

Din tabela de mai sus se vede clar că
cei mai disciplinaţi sînt studenţii din anul I,
după care urmează cei din anul III, consoli-
darea cunoştinţelor se face în anul IV şi fie că
la anul V studentul se consideră un specialist
deja format, fie că, odată cu aderarea la Pro-
cesul de la Bologna, rămîn tot mai puţini stu-
denţi la anul cinci. Potenţialii studenţi din anul
compensator încă nu au prins gustul muncii de
sinestătătoare şi încearcă să ţină piept proce-
sului de instruire, se vede, pe alte căi şi cu mai
puţine frecvenţe la Bibliotecă. 

Activitatea culturală a evoluat prin des-
făşurarea a 12 şedinţe în Saloanele Literar
(prezentări şi lansări de carte) Muzical, Prid-
vorul Casei, 13 şedinţe ale Clubului ONU Nord
în Centrul de Documentare a ONU, BiblioSpir-
itus; promovarea Lunarului Ecologic şi Spiritu-
al cu o largă participare a studenţilor şi profe-
sorilor de şa Facultatea Ştiinţele Naturii şi
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Agroecologie, desfăşurarea unui şir de acti-
vităţi consacrate Anului Mozart, lui Picasso,
Cezanne etc. 

Prin Tele-informaţile cotidiene (88
slide-uri) şi Breviar, cititorii sînt puşi la curent
cu datele remarcabile şi evenimentele cultu-
rale desfăşurate în Bibliotecă. 

În 2006, a fost bogată şi activitatea
editorială a Bibliotecii: 2 bibliografii, 2 biobib-
liografii, un dicţionar biobibliografic şi patru nu-
mere ale revistei Confluenţe bibliologice: Con-
tribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Pe-
dagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială : Bib-
liogr. select. / Min. Educaţiei şi Tineretului al
Republicii Moldova, Univ. de Stat „Alecu
Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : M. Fotescu,
E. Scurtu ; red. coord. : E. Harconiţa ; red. : D.
Caduc. – Bălţi, 2006. – 234 p. – ISBN 978-
9975-931-02-1; Publicaţii ştiinţifice ale univer-
sitarilor bălţeni : Bibliogr. select. 2000 - 2005 /
Min. Educaţiei şi Tineretului al Republicii
Moldova, Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
Bibl. Şt. ; alcăt. : Ana Nagherneac, Varvara
Ganea ; red coord. : Elena Harconiţa ; red. :
Elena Stratan, Aculina Mihaluţa. – Bălţi, 2006.
– 339 p. – ISBN 978-9975-931-03-; Maria
Şleahtiţchi : Biobibliogr. / Univ. de Stat „Alecu
Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. Ana Na-
gherneac ; red. coord. Elena Harconiţa ; red.
Dora Caduc ; trad. în lb. franceză de Elena
Dragan, în lb. engleză de Iulia Ignatiuc. – Bălţi,
2005. – 114 p. – (Scriitori universitari bălţeni) .
– ISBN 9975- 931-79-0; Larisa Bortă : Biobib-
liogr. / Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt.
Anişoara Nagherneac, Marina Şulman ; red.
coord. Elena Harconiţa ; red. Lina Mihaluţa ;
trad. în lb. engleză de Marina Teterin, în lb.
română de Liuba Junghină, Anişoara Na-
gherneac. – Bălţi, 2006. – 133 p. – (Persona-
lităţi universitare bălţene). – ISBN 9975-931-
58-8; Universitari bălţeni : Dicţionar biobib-
liogr. / Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului,
Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. :
E. Scurtu, M. Fotescu, E. Stratan ; red. coord.

: E. Harconiţa ; red. : D. Caduc. – Bălţi, 2005.
– 384 p. – ISBN 9975-931-97-9; Confluenţe
bibliologice. - 2006. - Nr. 1-2, 3, 4. 

Integrarea Bibliotecii în spaţiul bib-
lioteconomic naţional şi internaţional s-a rea-
lizat prin participarea activă la viaţa Asociaţiei
Bibliotecarilor din R Moldova; Consiliului Bib-
lioteconomic Naţional (CBN), Consiliului
Director al bibliotecilor instituţiilor de învăţă-
mînt superior, Consorţiul EBSCO, Proiectul
SIBIMOL şi crearea catalogului partajat; Pro-
gramul Memoria Moldovei şi Cartea Moldovei;
activitatea Comitetului tehnic de standardizare
nr. 1 „Biblioteconomie. Informare. Documen-
tare”. 

În calitate de Centru Biblioteconomic
Naţional BŞU a asigurat asistenţa metodolo-
gică în activitatea bibliotecilor patronate din
colegiile pedagogice Lipcani şi Soroca, au fost
adunate datele statistice ale 612 biblioteci
şcolare din 14 raioane din nordul Moldovei, în
colecţiile cărora sînt 8 102 563 documente de
care beneficiază 177 789 de cititori. O sinteză
a indicilor statistici (la care s-au adăugat da-
tele colectate de Biblioteca Universităţii Peda-
gogice Ion Creangă din Chişinău) a fost pre-
zentată Ministerului Educaţiei şi Tineretului şi
Bibliotecii Naţionale. 

Biblioteca Ştiinţifică a fost şi rămîne
una din importantele structuri universitare, un
laborator ştiinţific de muncă intelectuală în
care sînt asigurate variate oportunităţi moder-
ne de instruire şi cercetare ştiinţifică, dar care
necesită mereu investiţii financiare în vederea
achiziţionării resurselor informaţionale pe di-
verse suporturi, echipamentului tehnic şi îm-
bunătăţirea traficului Internet pentru a putea
oferi şi în acest sens cele mai calitative ser-
vicii. Este necesară şi asigurarea participării
Bibliotecii la crearea şi accesul beneficiarilor la
catalogul partajat, suplimentarea locurilor de
muncă automatizate pentru beneficiari, intro-
ducerea serviciilor noi, modernizarea celor
existente.

Nr. 1-2 2007  CB

Cartea de vizitãCartea de vizitã 1313



Ianuarie

Lansarea numărului special al revis-
tei Secolul 21: Chişinău Dimensiuni culturale
şi al volumului Pariziana românească: mit şi
modernitate de Elena Prus.

Echipa revistei Secolul 21, publicaţie
periodică de sinteză editată de Uniunea Scri-

itorilor din România şi Fundaţia Culturală Se-
colul 21, a venit în vizită la Biblioteca  univer-
sitară bălţeană pentru lansarea unui număr
special, dedicat culturii tinere din Basarabia
Chişinău. Dimensiuni culturale. Organizatorii
evenimentului au fost: redacţia revistei Secolul
21, în colaborare cu PEN Club R. Moldova,
revista Contrafort, Facultatea Filologie USB şi
Biblioteca Ştiinţifică. În cadrul lansării au vorbit
Alina Ledeanu, redactor - şef al revistei, Irina
Mavrodin, eseistă, traducătoare, editor, Nico-
lae Leahu, moderatorul acţiunii, Maria Şleah-
tiţchi, Anatol Moraru - profesori universitari.
Numărul dat însumează texte semnate de
autori (poeţi, prozatori, dramaturgi) din gene-

raţia optzecistă şi nouăzecistă, „aflaţi în
căutarea unei definiri a propriului lor univers
poetic printr-o desprindere de orice context
politic, de obsesii colective şi de rănile nevin-
decate ale istoriei” (Cosmin Manolache, scri-
itor, responsabil de număr). În cadrul aceleiaşi
întîlniri a fost lansat şi volumul Pariziana
românească: mit şi modernitate, autor prof.
univ. dr. hab. Elena Prus, director al Institutului
de cercetări filologice şi interculturale din cad-
rul ULIM, lucrare apărută la Editura Institutului
European, Iaşi, 2006, în Colecţia Academica,
seria Spaţii francofone. Cei care s-au pro-
nunţat pe marginea volumului, l-au definit
drept o lucrare inedită despre specificul femeii
pariziene - o figură exponenţială a realităţii şi a
literaturii franceze din secolul al XIX-lea. În
sala de lectură Ştiinţe Filologice a fost organi-
zată, cu acest prilej, expoziţia tematică Dimen-
siuni spirituale.

Februarie

ABRM. Atelier profesional “Cultura
informaţională a beneficiarilor şi a personalului
Bibliotecii de Colegiu - cerinţă indispensabilă a
Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii”.

Asociaţia Bibliotecarilor din Republi-
ca Moldova, comisiile „Formare profesională
continuă. Etică şi deontologie”, “Biblioteci de
colegii”, “Cultura informaţională”, au organizat
la 21 februarie 2007 (Colegiul Financiar - Ban-
car) atelierul profesional „Cultura informaţion-
ală a beneficiarilor şi a personalului Bibliotecii
de Colegiu - cerinţă indispensabilă a Societăţii

Serialul evenimentelor laSerialul evenimentelor la
Biblioteca ŞtiinţificăBiblioteca Ştiinţifică

Elena STRATAN, şef Serviciu Studii şi cercetări.
Asistenţă de specialitate  

CB   Nr. 1-2 2007  

BibliomesagerBibliomesager1414



Informaţionale şi a Cunoaşterii” cu participa-
rea angajaţilor bibliotecilor de la colegii, res-
ponsabili ai reţelelor din bibliotecile universi-
tare. Cuvîntul de salut a aparţinut dnei Ludmi-
la Costin, preşedintele ABRM. A moderat ate-
lierul dna Ludmila Corghenci, preşedintele co-
misiei ABRM. Au fost prezentate o serie de
comunicări teoretico-informaţionale: Cultura
informaţională: concepte şi standarde inter-
naţionale (E. Bejan, director adjunct BNC „Ion
Creangă”, preşedintele comisiei Cultura infor-
maţională, formator naţional); Cultura infor-
maţională vs educaţia intelectuală: implicaţii şi
responsabilităţi ale bibliotecii din învăţământ
(L. Corghenci, director adjunct DIB ULIM, pre-
şedintele comisiei Formare profesională con-
tinuă. Etică şi deontologie, formator naţional);
Metode formale de educare a culturii infor-
maţionale. Cazul Bibliotecii CC (T. Ambroci,
director Biblioteca Colegiului Construcţii,
preşedintele comisiei “Biblioteci de colegii”);
Referinţe bibliografice: conţinut, formă, struc-
tură (I. Tătărescu, şef departament BRŞA,
preşedintele Comitetului Tehnic nr. 1). Despre
experienţa susţinerii cursului Bazele Culturii
Informaţionale la universitatea bălţeană a vor-
bit E.Stratan (şef serviciu, membru al Comisiei
Biblioteci de colegii, coordonator Centru Cul-
tura Informaţională). Partea a doua a Progra-
mului atelierului a inclus prezentări infor-
maţional-aplicative: Descrierea bibliografică a
documentelor: cărţi, contribuţii (L. Corghenci);
brevete de invenţii, standarde, cataloage
industriale (V. Sobeţchi); documente norma-
tive (T. Ambroci); documente electronice, doc-
umente oficiale (V. Gheţu). 

Adunarea Generală a personalului 
Bibliotecii: evaluare 2006 

Agenda şedinţei de lucru a perso-
nalului din 21 februarie curent a inclus un
subiect important: activitatea BŞU în anul
2006. Directorul Bibliotecii E. Harconiţa a tre-
cut în revistă realizările anului pe toate direcţi-
ile de activitate, argumentate prin tabele, dia-
grame, statistici, prezentări flipcheart, expoziţii

etc. Analiza situaţiei comparative (cu anul
2005) permite să constatăm că principalii indi-
catori sînt în creştere: împrumutul / consul-
tarea a 1 396 049 documente de către 12 746
utilizatori înscrişi, care au efectuat 626 283 de
vizite în toate subdiviziunile Bibliotecii. Colec-
ţia Bibliotecii s-a completat în 2006 cu 15 044

documente în 5 765 titluri noi, fiecărui utilizator
i-au revenit 1,39 unităţi (normele IFLA reco-
mandă o creştere anuală de 0,3 un. per utiliza-
tor). Dna Elena Harconiţă a mai menţionat im-
portanţa expunerii Catalogului Electronic
on-line, cu posibilităţile de accesare a textelor
integrale ale cursurilor universitare din Biblio-
teca Virtuală la toate staţiile de lucru din Bib-
liotecă, inclusiv pe Web.

Bibliotecile şcolare din nordul Republicii:
Date statistice 2006

În perioada 02.02 - 01.03.2007, Cen-
trul Biblioteconomic Nord a analizat Rapoar-
tele statistice pentru anul 2006 ale bibliotecilor
şcolare. Astfel, în 15 raioane din Nordul Mol-
dovei, inclusiv municipiul Bălţi, funcţionează
607 biblioteci şcolare, care deţin o colecţie de
7 977 261 u.m. inclusiv manuale - 3 197 761,
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publicaţii ştiinţifice, beletristică, periodice –
4 763 282, documente grafice – 12 722, docu-
mente de muzică, tipărite - 974, AV - 1 597.
Ponderea documentelor în limba română este
de 62 la sută . Pe parcursul anului, colecţiiile
s-au îmbogăţit cu 578 051 documente, dintre
care - 85 la sută le constituie manualele. Elimi-
nările le constituie 559 945 u.m. (manuale –
76 la sută). Personalul biblio-tecilor este con-
stituit din 629 de bibliotecari, 308 cu studii
superioare, inclusiv de specialitate – 18 la
sută, 321 cu studii medii (de specialitate – 46
la sută). În anul 2006, bibliotecile şcolare au
fost abonate la 1 729 titluri de reviste şi 3 158
titluri de ziare, în total - 4 887, din care în limba
română 4 377, sau 90 la sută. 155 444 de citi-
tori (79 la sută - pînă la 15 ani) au efectuat în
2006 1 727 617 vizite (75 la sută – pînă la 15
ani) şi au împrumutat 3 918 176 documente
(75 la sută – pînă la 15 ani). Ponderea tran-
zacţiilor de împrumut în limba română este de
77 la sută. Suprafaţa totală a bibliotecilor este
de 26 042 m2, iar numărul de locuri în sălile de
lectură – 4 951.

Analiza ergonomică a locurilor de muncă
în Bibliotecă

Acesta este titlul seminarului organi-
zat în luna februarie cu scopul de a promova
cunoştinţele ergonomice, cunoaşterea specifi-
cului şi perfecţionarea condiţiilor locurilor de
muncă, creşterea eficienţei muncii în condiţii
de bibliotecă. Formatorii Marina Magher,
Natalia Lunic, Natalia Culicov au caracterizat
conceptul de ergonomie (din limba greacă er-
gos – muncă şi nomos – lege,normă), legătu-
ra ergonomiei cu alte ştiinţe, proiectarea ergo-
nomică a locului de muncă, ergonomia în rela-
ţie cu noile tehnologii, utilizînd diverse modele
de indicatori ergonomici, teste, chestionare.
Pentru analiza ergonomică a posturilor în Bib-
liotecă a fost utilizat Chestionarul de Analiză
ergonomică, elaborat conform unei tabele ce
conţine Factori şi criterii de evaluare ergono-
mică a locului de muncă (după Mathis, Nica şi

Rusu, 1997). Chestionarul este alcătuit din 55
de întrebări, grupate după 6 criterii de evalua-
re referitoare: la specificul activităţii, solicitările
fizice şi poziţia, corpului în timpul activităţii; la
solicitările percepţiei, atenţiei; abilităţi privind
adaptarea la condiţiile mediului ambiant, la lu-
mină, culori, zgomote; la vestimentaţie şi echi-
pament de protecţie; la programul de lucru şi
ambianţa psihologică. Chestionarul de Analiză
ergonomică a fost aplicat unui eşantion de 50
angajaţi ai BŞ US “A. Russo” (în 2 etape, vara
- iarna), cuprinzînd bibliotecari din toate subdi-
viziunile Bibliotecii cu funcţii şi vîrste diferite.
El permite calcularea indicatorului ergonomic
atît pentru fiecare post în parte, cît şi pentru
Bibliotecă în ansamblu. După cum a menţio-
nat în cadrul seminarului Natalia Culicov, reali-
zatoarea sondajului, rezultatele chestionarului
demonstrează că indicile ergonomic caracte-
ristic în general Bibliotecii noastre este unul
pozitiv. Acest lucru demonstrează că Bibliote-
ca a fost proiectată corect, că dispune de
spaţii de activitate amenajate conform rigorilor
ergonomice de organizare a locului de muncă.
Analiza privind indicele ergonomic al fiecărui
post în parte atestă următoarele: 90 la sută din
angajaţi consideră locul de muncă bine ame-
najat; 10 la sută sînt parţial satisfăcuţi,
invocînd iluminarea insuficientă, temperatura
necorespunzătoare, zgomotul, lipsa echipa-
mentului de protecţie împotriva prafului. În
final, biblitecarilor le-au fost oferite diverse
programe şi tehnici pentru diminuarea stresu-
lui vizual (Tehnica celor 3 B : Blink, Breathe,
Break; Tehnica pauzelor Micro, mini and maxi
Breaks (Anshel Jeffrey); teste pentru verifi-
carea respectării normelor ergonomice în uti-
lizarea noilor echipamente de calcul etc.

Centru de Integrare profesională a noilor
angajaţi într-o nouă concepţie
În conformitate cu Politica de Inte-

grare / Adaptare a Noului Angajat al BŞU, pro-
gram ce urmăreşte facilitarea acomodării
noului angajat cu grupul de muncă, familia-
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rizarea cu sarcinile care-i revin, dobîndirea
dexterităţilor necesare pentru realizarea atri-
buţiilor profesionale, Şcoala de stagiere a nou-
lui angajat şi-a redimensionat curriculum-ul
centrat pe metode moderne de training, com-
puter, slide-uri. Conform curiculum-ului (30
ore) 15 bibliotecari nou angajaţi în anul 2006
au audiat în luna aprilie cursul deplin al Şcolii,
vizînd subiectele: Istoria cărţii şi a bibliotecilor;
Evidenţă/prelucrare tehnică a documentelor;
Catalogarea, clasificarea documentelor (CZU,
descrierea bibliografică); Sistemul de infor-
mare în BŞ (Cataloage tradiţionale); Internet.
Pagini Web ale instituţiilor informaţionale. Bib-
lioteca Digitală (TinRead); Baze de date
(EBSCO, Mold Lex, Sumar / digitizat); Progra-
mul integrat de bibliotecă TINLIB, Modulul Cir-
culaţie (baza de date Cititorul); Intranet MG;
Roman Net Send etc. La activităţile practice
cursanţii şcolii au efectuat analize bibliologice
ale publicaţiilor, identificarea subiectelor în sis-
temele terţiare, cercetări de subiecte în Inter-
net, baze de date, descrieri bibliografice, liste
de referinţe şi, în mod individual, vizionarea
CD Universităţii, Bibliotecii. Tema pentru aca-
să include elaborarea e-Portofoliul biblioteca-
rului (date biografice, experienţa profesională,
cunoştinţe limbi străine, operare PC, partici-
pare la stagii, cursuri, lucrări publicate, dis-
tincţii etc.) şi plasarea pe Pagina Angajatului
Bibliotecii (Intranetul).

Martie
La 28 martie curent, la Biblioteca Na-

ţională a R. Moldova s-a desfăşurat tradiţio-
nalul simpozion Anul Bibliologic 2006, ediţia a
XVI: Situaţia actuală şi proiectele de pespec-
tivă ale domeniului bibliotecar.

Organizatorii simpozionului au fost
Ministerul Culturi şi Turismului, Biblioteca Na-
ţională, Asociaţia Bibliotecarilor, moderatorul
nefiind altul decît Alexe Rău, directorul gene-
ral al BN. Au participat reprezentanţi ai institu-
ţiilor bibliotecare, ai ministerelor de resort. 

În Sala de Conferinţe, unde s-a des-

făşurat simpozionul au fost expuse lucrările
înaintate la Concursul republican pentru cea
mai reuşită lucrare în domeniul bibliologiei,
informării şi documentării.

În cuvîntul de salut, Victor Ciobanu,
şef Direcţie programe naţionale, Ministerul
Culturii şi Turismului, Preşedinte al Consiliului
Biblioteconomic Naţional, a menţionat impor-
tanţa evenimentului dat, aducînd şi informatii
despre salarizarea bibliotecarilor. În prima par-
te a reuniunii au fost prezentate comunicările:
Vectorii, problemele şi proiectele Bibliotecii
Europene – Alexe Rău, directorul BNRM; Bib-
liotecile între două dimensiuni: dezvoltare şi
stagnare – Ecaterina Rudacov, şef Direcţie po-
litici culturale în teritoriu; Rolul şi activitatea
ABRM în susţinerea comunităţii profesionale –
Ludmila Costin, preşedintele ABRM; Serviciile
de bibliotecă pentru copii în faţa exigenţelor
utilizatorilor moderni – Claudia Balaban, direc-
tor general al BNC Ion Creangă; Competen-
ţele profesionale ale specialiştilor în informare
şi documentare şi procesul de la Bologha -
prof. dr. Nelly Ţurcan, Biblioteca Electronică –
Laurenţiu Melnic, Ion Corcodel, Biblioteca Na-
ţională. A fost prezent şi scriitorul Spiridon
Vangheli care şi-a lansat Cărţile de citire şi
gîndire în 4 volume, apărute la editura Guguţă. 

A fost remarcată comunicarea Revo-
luţia TinRead – tehnologii de ultimă oră apli-
cate în biblioteconomie de Dan Marinescu, fir-
ma IME, Bucureşti. Domnia sa a propus impli-
mentarea Programului TinRead în bibliotecile
din republica noastră 

A urmat premierea cîştigătorilor Con-
cursului Naţional Cel mai bun bibliotecar al
anului, ediţia a XVI-a 2006. Dna Elena Stra-
tan, şef Serviciu Studii şi cercetări. Asistenţa
de specialitate. Perfecţionare profesională,
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat
Alecu Russo Bălţi, a fost menţionată cu Diplo-
ma ABRM pentru realizări profesionale, pro-
movarea imaginii Bibliotecii şi a Bibliotecarului
în cadrul comunităţii şi dezvoltarea Sistemului
Naţional de Biblioteci din Republica Moldova. 
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Rezultatele Concursului republican
pentru Cea mai reuşită lucrare în domeniul
bibliologiei, informării şi documentării au fost
anunţate de Ludmila Costin, preşedintele
ABRM şi de Iulia Tătărescu, preşedintele
Comisiei Activitate editorială. La concurs (or-
ganizat pentru prima dată la 20 mai 1993) au
participat 14 biblioteci. Au fost prezentate 66
(în 2005 – 99) lucrări: monografii, studii ştiinţi-
fice, bibliografii, biobibliografii, dicţionare, ma-
teriale promoţionale, publicaţii periodice etc. 

BŞU Alecu Russo a prezentat 6 pub-
licaţii: 2 bibliografii, 2 biobibliografi, Dicţionarul
biobibliografic Universitari bălţeni, precum şi
Revista de bibliologie şi ştiinţa informării Con-

fluenţe bibliologice (3 numere). Lucrările au
fost premiate cu diplome şi seturi de cărţi. Co-
misia Juriul, Elena Harconiţa, directorul Bib-
liotecii Ştiinţifice a US „Alecu Russo”, preşe-
dinte, prof. dr. Ion Madan, prof. dr. Nelly Ţur-
can, director CNC, Valentina Chitoroagă, Iulia
Tătărescu, BRŞ a UASM, Alexandru Frişcu,
BM B. P. Haşdeu, Lilia Tcaci, dir. adjunct BNC
Ion Creangă, Nina Negru, Biblioteca Naţio-
nală, membri şi Victoria Berdilo, secretar, au
decis să acorde următoarele premii:

Compartimentul Bibliologie
Premiul I - pentru promovarea imaginii bib-
liotecarului şi a întregului sistem de biblioteci

la nivel naţional şi internaţional - membrului
Uniunii Scriitorilor din R. Moldova, directorului
general al BNRM, Alexe Rău pentru placheta
de versuri: Absenţa e mai mare ca prezenţa:
poeme de jurnal. - Ch: Museum, 2006.- 64p. –
ISBN 978-9975-906-99-9 
PREMIUL MARE - pentru deosebită ţinută şti-
inţifică şi valoare culturală – a fost acordat
dnei Lidia Kulikovski pentru lucrările: Car-
tea. Modul nostru de a dăinui: contribuţii la
dezvoltarea domeniului biblioteconomic.
Chişinău, Reclama, 2006. – 268 p. şi Accesul
persoanelor dezavantajate la potenţialul
bibliotecilor: manual pentru bibliotecari.
Chişinău, Ed. Epigraf, 2006, 287 p. 
De Premiul I s-a învrednicit Iurie Colesnic
pentru: Enigma Petre Draganov, Bibl. Munic.
„B. P. Haşdeu”.- Chişinău: Museum, 2006. –
(Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu) 
Premiul II l-a obţinut Ion Şpac pentru studiul:
Arhivele Basarabiei: studiu documentar –
informativ, Ed. Îngrijită de Lidia Kulikovski. -
Chişinău: Bons Offices, 2006. - (Biblioteca
Municipală B. P. Haşdeu)
Premiul III a fost acordat lucrării - Petre Şte-
fănucă: Biobibliografie / alcăt.: Sofia Muşat,
Larisa Petcu; aut. proiectului : Gr. Botezatu;
red. şt. Nicolae Băieşu.- Chişinău.: Elena V. I.
- 2006, 168p. (Biblioteca Publică Orăşenească
din Ialoveni) 

Compartimentul Biblioteconomie 
Premiul I – Biblioteconomia Moldovei:
cadru de reglementare. - Chişinău: BNRM,
2006. – 149 p. (Biblioteca Naţională a R.M.)

Compartimentul Bibliografii
Premiul I - Contribuţii ştiinţifice ale profe-
sorilor Facultăţii Pedagogie, Psihologie şi
Asistenţă Socială : Bibliogr. select. / Min.
Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova,
Univ. de Stat Alecu Russo din Bălţi, Bibl. Şt. ;
alcăt. : M. Fotescu, E. Scurtu ; red. coord. : E.
Harconiţa ; red. : D. Caduc. – Bălţi, 2006. –
234 p. – ISBN 978-9975-931-02-1.
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Publicaţii ştiinţifice ale universitarilor băl-
ţeni : Bibliogr. select. 2000 - 2005 / Min. Edu-
caţiei şi Tineretului al Republicii Moldova,
Univ. de Stat Alecu Russo din Bălţi, Bibl. Şt. ;
alcăt. : Ana Nagherneac, Varvara Ganea ; red
coord. : Elena Harconiţa ; red. : Elena Stratan,
Aculina Mihaluţa. – Bălţi, 2006. – 339 p. –
ISBN 978-9975-931-03-8. (Biblioteca Ştiinţi-
fică a Universităţii de Stat Alecu Russo)
Premiul II - Bibliografia selectivă a publi-
caţiilor cadrelor didactice şi ştiinţifice a
UASM: Fac. Agronomie ( anii 1966 - 1995).-
Chişinău: CEP UASM, 2006. (Biblioteca Şti-
inţifică a UASM)

Compartimentul Biobibliografii 
Premiul I – Veniamin Apostol ( 1939 - 2000):
Biobibliografie. - Chişinău : AMTAP, 2006.
(Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru, şi
Arte Plastice) 
Premiul II – Constantin Rusnac: Biobibli-
ografie. - Chişinău. - BNRM, 2006; Mihai
Grecu : Biobibliografie. – Chişinău : BNRM,
2006. (Biblioteca Naţională a R. Moldova)
Andrei Lupan- frate al pămîntului: Biobibli-
ografie / Biblioteca Publică Raională „Alexan-
dru Donici”, Orhei. – Chişinău : BNRM, 2006.
– 430 p. Biblioteca Publică raională Alexandru
Donici”, Orhei .
Premiul III - Lidia Kulikovski: Biobibliogra-
fie; Alecu Russo „Acel ostaş al propăşirii”:
Biobibliografie. -Chişinău: Museum, 2006;
Vocaţia cuvîntului scris şi rostit : Eliza
Botezatu, criticul literar şi pedagogul: Bio-
bibliografie. – Chişinău : Ulysse, 2006; Aurel
Scobioală : Biobibliografie. –Chişinău : Prut
Internaţional, 2006 ; Ianoş Ţurcanu : Biobib-
liografie. - Chişinău : Museum, 2006; Victor
Dumbrăveanu: Biobibliografie. – Chişinău :
Bons Offices, 2006; Vladimir Rusnac: Bio-
bibliografie. - Chişinău : Bons Oficess, 2006;
Ion Bejenaru : Biobibliografie. - Chişinău:
Bons Oficess, 2006; Nicolae Iorga şi perma-
nenţele istoriei: Bibliografie selectivă. -
Chişinău, 2006. (Biblioteca Municipală B. P.

Haşdeu) 
Premiul III - Maria Şleahtiţchi : Biobibliogra-
fie. / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
Bibl. Şt. ; alcăt. Ana Nagherneac ; red. coord.
Elena Harconiţa ; red. Dora Caduc ; trad. în lb.
franceză de Elena Dragan, în lb. engleză de
Iulia Ignatiuc. – Bălţi, 2005. – 114 p. – (Scriitori
universitari bălţeni) . – ISBN 9975- 931-79-0;
Larisa Bortă : Biobibliografie. / Univ. de Stat
„Alecu Russo” ; alcăt. Anişoara Nagherneac,
Marina Şulman ; red. coord. Elena Harconiţa ;
red. Lina Mihaluţa ; trad. în lb. engleză de
Marina Teterin, în lb. română de Liuba Jungh-
ină, Anişoara Nagherneac. – Bălţi, 2006. – 133
p. – (Personalităţi universitare bălţene). –
ISBN 9975-931-58-8. (Biblioteca Ştiinţifică a
Universităţii de Stat „A. Russo”, Bălţi)

Secţiunea Ştiinţa informării: 
Premiul I - Managementul resurselor elec-
tronice în bibliotecile din Moldova: a 3-a
conf. Int., Rep. Moldova, Chişinău, 23-24
septembrie, 2004 / Coord.: Silvia Ghinculov;
red. N. Cheradi, I. Nicuţa, N. Ionaş. - Chişinău,
2006. –  42 p. 
(Biblioteca Ştiinţifică a ASEM)

Secţiunea Enciclopedii, Dicţionare, Lexi-
coane:
Premiul I - Universitari bălţeni : Dicţionar
biobibliogr. / Min. Educaţiei, Tineretului şi
Sportului, Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt.
; alcăt. : E. Scurtu, M. Fotescu, E. Stratan ;
red. coord. : E. Harconiţa ; red. : D. Caduc. –
Bălţi, 2005. – 384 p. – ISBN 9975- 931-97-9.
(Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A.
Russo”, Bălţi)

Secţiunea Publicaţii periodice: 
Premiul I - Magazin Bibliologic. - 2006. - nr.
1, 2-3 ( Biblioteca Naţională )
Premiul II - Info Agrarius. - 2006. - Nr.1, 2
(Biblioteca Republicană Ştiinţifică a UASM) 
Confluenţe bibliologice. - 2006. - Nr. 1-2, 3,
4. (Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat
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„A. Russo”, Bălţi) 
Premiul III - Gazeta Bibliotecarului . - 2006.
- nr. 1, 2, 3-4, 5-6, 7, 8-10, 11-12. ( Biblioteca
Naţională a R.M.)

Secţiunea Materiale Promoţionale: 
Premiul I - Ghidul utilizatorului. - Chişinău,
ASEM. - 2006. – 32 p. 

Premiul Special ORIGINALITATE - dr.prof.
universitar Ion Madan pentru 4 biobibliografii
editate în anul 2006: 
Un savant cu reputaţie mondială: Prof.
Aurelian Gulea la 60 de ani: Biobibliografie
= A famous scientist: Profeesor Aurelian
Gulea at the aneiversary of 60: biobiblio-
graphy/ Ion Madan ; Univ. de Stat din Moldo-
va. - Chişinău, CEP USM, 2006. - 144p. -
ISBN 978-9975-70-638-1
Cavaler al cunoaşterii şi dăruirii: Profe-
sorul Mihail Revenco la 60 de ani = A
famous scientist Profesor Aurelian Gulea
at the aniversarz of 60: Biobibl. / Ion Madan;
Univ.de Stat din Moldova. - Ch. - Cep USM,
2006. - 214p. - ISBN 978-9975-70-639-1
Poezia muncii ştiinţifice : Savanta profe-
soară Aurelia Crivoi: Biobibliografie / Ion
Madan; Univ.de Stat din Moldova, Inst. de
Microbiologie şi Biotehnologie a Acad. De Şti-
inţe a Moldovei. - Ch. ŞCEP USM, 2007. – 174
p. - ISBN 978-9975-70-662-9
Academicianul Valeriu Rudic: Biobiblio-
grafie/ Ion Madan; Univ. De Stat din Moldova,
Inst. de Microbiologie şi Biotehnologie a Acad.
de Şt. A Moldovei. - CH. ŞCEP USM, 2077. -
174p. - ISBN 978-9975-70-066-5 
DESIGN - Revista Info Agrarius (Biblioteca
Republicană Ştiinţifică a UASM)
DEBUT - Petre Ştefănucă: Biobibliografie. –
Chişinău : Elena V. I. , 2006. (Biblioteca
Publică Orăşenească din Ialoveni)

Ca şi în anii precedenţi au fost acor-
date premiile Gazetei Bibliotecarului, redactor-
şef Alexe Rău. Printre cîştigători se numără şi
Radu Moţoc, dr inginer, secretarul Filialei

Galaţi a Asociaţiei Pro Basarabia şi Bucovina,
care a contribuit substanţial la completarea
colecţiei de carte în limba română a BŞ USB.
Pentru prima dată au fost acordate diplome
persoanelor cu merite deosebite în dezvol-
tarea şi perfecţionarea bibliotecilor patronate.
Astfel, Diploma ABRM a fost decernată aca-
demicianului Nicolae Filip, rector în perioada
1986 - 2007 a Universităţii de Stat Alecu
Russo din Bălţi pentru contribuţii substanţiale
şi incomensurabile la dezvoltarea şi perfec-
ţionarea Bibliotecii Ştiinţifice, precum şi proce-
sului biblioteconomic naţional. 

În finalul reuniunii, a avut loc lan-
sarea celei de-a II ediţii a Concursului republi-
can Biblioteca publică – partener în pro-
movarea proprietăţii intelectuale, organizată
de Biblioteca Agenţiei de Stat pentru Protecţia
Proprietăţii Intelectuale, director Petre Racu.

Bibliotecilor participante la Simpo-
zion le-au fost oferite seturi bogate de docu-
mente, cărţi, reviste, CD din partea Bibliotecii
Naţionale, Asociaţiei Bibliotecarilor RM, Bib-
lioteca Agenţiei de Stat pentru Protecţia Pro-
prietăţii Intelectuale, Biblioteca Municipală
„B. P. Hasdeu”, Biblioteca Publică Raională
„A. Donici”, Orhei, Ambasada SUA în RM din-
tre care menţionîm: Calendarul Naţional 2007,
Magazin Bibliologic, Buletinul ABRM, nr 1,
2007, Biblio Polis, nr 1(21), 2007, Gazeta Bib-
liotecarului nr 1,2,3, 2007, Andrei Lupan –
frate al pământului (biobibliografie), Alexe Rău
„Absenţa e mai mare ca prezenţa”, Cercetători
şi inventatori din Republica Moldova, Manualul
examinatorului şi inventatorului (AGEPI)

Aprilie

Formarea profesională. Campania Calitate
prin instruire la Biblioteca Ştiinţifică.

În perioada 9 -13 aprilie, bibliotecarii
universitari au participat la o Campanie de
perfecţionare a cunoştinţelor: Calitate prin
instruire, fiind organizate o serie de activităţi
profesionale: şedinţe, ateliere, training-uri,
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comunicări/prelegeri informaţionale şi aplica-
tive, prezentări informaţional - bibliografice,
vizionări CD, prezentări Power Point, axate pe
cele mai actuale teme ale activităţii bibliote-
care în contextul schimbărilor tehnologice,
noilor prevederi legislative, standarde, noilor
procese de activităţi/servicii prestate etc. Pro-
gramul Calitate prin instruire a inclus blocuri
informaţionale ce ţin de implementarea
tehnologiilor noi: Programul automatizat de
bibliotecă TinRead. Posibilităţi ale modulelor
Catalogare, Circulaţie. (I. Afatin, director - ad-
junct Informatizare); Catalogul Electronic al
Bibliotecii pe platforma TinRead OPAC - Mo-
dalităţi de acces şi utilizare (I. Afatin); Bibliote-
ca Virtuală. Catalogarea cursurilor electronice
ale corpului profesoral-didactic. Amplasarea
full-textelor în Catalogul Electronic online.
(I. Afatin, L. Mihaluţă şef serviciu Catalogare,
Clasificare); Bazele de date EBSCO Publi-
shing: conţinut, posibilităţi de acces, perspec-
tive. Promovarea bazelor de date ştiinţifice
pentru utilizatori (M. Bordeniuc, coordonator
baze de date EBSCO la BŞ); Microsoft Word
(M. Surlaru); Implementarea standardelor:
Descrierea bibliografică a documentelor: apli-
caţii locale (L. Mihaluţă); Referinţe bibliogra-
fice. Conţinut, formă şi structură (A. Nagher-
neac); Camera Naţională a Cărţii: noile schim-
bări privind sistemul ISBN, ISSN, ISMN. Alcă-
tuirea CIP (Catalogare în Publicare), CZU
(Clasificare Zecimală Universală), Index Tran-
sationum. (E. Stratan); Infrastructura publicaţi-
ilor periodice la Filologie (A. Cucu, M. Ma-
gher); Infrastructura publicaţiilor periodice la
Economie, Drept, Istorie (G. Belcovschi,
S. Pritula, A. Lichii, V. Roşca); Noutăţi în do-
meniul biblioteconomiei. Simpozionul Anul
Biblilogic 2006. Publicaţii de specialitate
(E. Stratan).

Mai

Mircea Snegur şi Labirintul destinului.
În sala polifuncţională a Universităţii

de Stat Alecu Russo a avut loc lansarea cărţii
lui Mircea Snegur Calea spre „Olimp”. Volumul
face parte dintr-un proiect de dimensiuni, inti-
tulat Labirintul destinului, preconizată fiind
apariţia încă a altor 3 volume de memorii. La
lansare au participat profesori universitari, stu-
denţi, bibliotecari, invitaţi, reprezentanţi ai
Primăriei. În intervenţia sa, dl dr. conf. univ.
Eugeniu Plohotniuc, rectorul USB Alecu
Russo, a vorbit despre importanţa volumului în
discuţie pentru toţi cititorii. S-au produs apoi:
Nicolae Filip, Iulius Popa, Valeriu Capcelea,
Boris Boincean, Lidia Guţu, ş.a. Vorbitorii au
evidenţiat printre calităţile vădite ale volumului
discursul auctorial bine structurat şi argumen-
tat, capacitatea de sinteză, arhitectonica,
condiţiile grafice excelente etc. Calea spre
„Olimp” este, în mare, o radiografiere a unor
importante momente biografice şi evenimente
istorice din perioada de pînă la 1990 (începînd
cu anii copilăriei şi pînă la investirea în funcţia
de Preşedinte al R. Moldova), memoriile păs-
trînd intactă temperatura afectivă a trăirilor
autorului din acele vremuri. Volumul a fost edi-
tat de Fundaţia cultural - editorială Draghiştea,
director - editor Dumitru Ţîra, care a oferit Bib-
liotecii o donaţie alcătuită din 6 volume din
serialul enciclopedic de 15 volume Localităţile
Republicii Moldova, puse în circuit de Fun-
daţia Draghiştea. După lansare, dl Mircea
Snegur a efectuat o vizită la Biblioteca Ştiinţi-

fică, unde a luat cunoştinţă de serviciile pres-
tate şi produsele informaţionale ale instituţiei.
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Întîlniri importante la Bibliotecă
În ultimul timp, la Biblioteca Ştiinţifică

Universitară au avut loc o serie de întîlniri, vi-
zite, întruniri profesionale care au avut un im-
pact vizibil asupra bibliotecarilor şi, deopotrivă,
asupra cititorilor Printre acestea consemnăm:
- Întîlnirea Preşedintelui Parlamentului R.
Moldova Marian Lupu cu profesorii USB şi bib-
liotecarii BŞU; 
- Vizita rectorului Universităţii A. I. Cuza din
Iaşi, Dumitru Oprea, şi a prorectorului de la

aceeaşi universitate, Gheorghe Popa, cu prile-
jul conferirii titlului de Doctori Honoris Cauza
USB;
- Vizită de documentare şi de stabilire a rela-
ţiilor de colaborare a directoarei Bibliotecii
Universităţii de Stat B. P. Haşdeu din Cahul,
Olga Ilieş;
- Vizita directoarei Bibliotecii Academiei de
Administraţie Publică , R. Sobieski-Camerzan;
- Vizita Directorului Biroului de Informare al
Consiliului Europei (BICE) în R. Moldova Lilia
Snegureac cu prilejul deschiderii Punctului de
Informare al BICE la BŞ;
- Vizita de documentare a reprezentanţilor
Agenţiei Universităţilor Francofone, efectuată
cu prilejul aderării Universităţii noastre la fami-
lia universităţilor francofone din lume;
- Vizita grupului de lucru constituit din Preşe-
dintele Comisiei pentru Acreditare şi Evaluare
a Colegiului de Muzică şi Pedagogie, V.
Axionov, prorectorul AMTAP, prof.univ., dr.
habilitat, Gh. Lupoi, prof. Colegiul Muzical Şte-
fan Neaga, Valentina Ivanova, şefa Catedrei

Teoria muzicii şi literatură muzicală, colegiul
Ştefan Neaga; 
- Vizita directorului general al Bibliotecii
Naţionale pentru Copii Ion Creangă, Claudia
Balaban, efectuată în cadrul Proiectului
Naţional Prin lectură spre civilizaţie şi cultură.
precum şi pentru deschiderea unei librării la
Universitate;
- Vizitele şi lansările de carte a scriitorilor, cri-
ticilor literari, istoricilor: Vladimir Beşleagă,
Andrei Ţurcanu, Irina Mavrodin, Elena Prus,
Alina Ledeanu, Ioan Scurtu, Mihai Retegan,
Cassian Maria Spiridon, Mircea A. Diaconu.

140 de ani de „Convorbiri literare”
Recent, în sala de conferinţe a BŞU

s-a desfăşurat un eveniment remarcabil: întîl-
nirea cu Cassian Maria Spiridon, redactorul
şef al Convorbirilor literare şi Mircea A. Dia-
conu, profesor universitar, scriitor, critic literar,
membru al colegiului de redacţie. Întîlnirea cu
profesorii, studenţii şi bibliotecarii bălţeni a fost
prilejuită de împlinirea, în martie curent, a 140
ani de la de editarea primului număr al revis-
tei. Fondată de Societatea Junimea din Iaşi la
1 martie 1867, Convorbiri literare este, după
cum a menţionat profesorul şi scriitorul Nico-
lae Leahu, moderatorul întîlnirii, „o publicaţie
cu un destin special, care a formulat gîndirea
critică a românilor şi a marcat destinul culturii
noastre în general”. Poeta, criticul literar şi
decanul Facultăţii Filologie Maria Şleahtiţchi a
vorbit despre relaţiile de colaborare cu revista
Convorbiril literare, revistă care, a subliniat
dumneaei, „ pe parcursul a mai bine de 12 ani
a crezut în noi, ne-a făcut să ne simţim la Iaşi
ca acasă, ne-a găzduit în paginile ei, ne-a
oferit premii”. Despre momentele de impor-
tanţă din evoluţia Convorbirilor literare au vor-
bit titularii Catedrei Literatură Română şi
Universală Anatol Moraru, Nicolae Leahu,
Tatiana Potîng, Lucia Ţurcanu. Cassian Maria
Spiridon a rostit un discurs despre strategiile şi
politicile reviste, spiritul de continuitate şi pro-
bitate, răspunzînd şi la un şir de întrebări vis-
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a-vis de demersul actiual şi planurile publi-
caţiei. În continuare, Mircea A. Diaconu a ţinut,
de fapt, o prelegere axată pe istoricul revistei
care se înscrie în tipajul stabilit de Xenopol
privind „încurajarea literaturii naţionale”. În
cadrul acestui eveniment au mai fost lansate
lucrările: Poezia postmodernistă de Mircea A.
Diaconu şi La sud de Dumnezeu Cassian
Maria Spiridon. Dna Elena Scurtu a comentat
expoziţia de documente, inclusiv colecţia Con-
vorbiri literare din anii 1867, 1884 - 1985, 1913
- 1914, 1919 - 1932, 1941, 1991, 1993 - 2007,
organizată cu acest prilej. Cassian Maria Spiri-
don a oferit Bibliotecii o donaţie din 73 volume
ale revistelor Convorbiri literare (anii 2002 -
2007), Poezia (revista de cultură poetică,
director fondator Cassian Maria Spiridon, anii
2003 - 2007). 

O întîlnire cu scriitorul Vladimir Beşleagă
Arhiplină, sala de Conferinţe a BŞU a

găzduit un eveniment frumos şi aşteptat de
comuinitatea universitară - întîlnirea cu proza-
torul, poetul, cercetătorul, publicistul Vladimir
Beşleagă. Nicolae Leahu, şef Catedră Lite-
ratură Română şi Universală, moderatorul
întîlnirii, a vorbit publicului despre cele mai
reprezentative creaţii ale autorului. Profesorul
Anatol Moraru a menţionat că volumul Hoţii
din apartamente, apărut în condiţii grafice
impecabile, surprinde, prin sinceritatea cople-
şitoare, evenimentele, realităţile, puse demn
sub microscopul conştiinţei. Referindu-se la
lucrarea Mănăstirea Răciula, Nicolae Enciu,
şef Catedră Discipline sociojuridice şi umanis-
tice, a afirmat că Vladimir Beşleagă a făcut o
muncă de istoric avizat, avînd meritul să resti-
tuie o pagină de istorie din epoca postbelică, o
probă a rezistenţei la agresivitatea regimului
comunist. În viziunea lui N. Leahu „momentul
Mănăstirea Răciula „este una din acele cără-
mizi care constituie zidul rezistenţei acelui re-
gim reacţionar”. Vorbind despre calităţile volu-
mului Dialoguri literare, profesorul Adrian
Ciubotaru a demonstrat prin mai multe exem-

ple selectate că volumul dat demonstrează un
model de condiuită scriitoricească şi conştiinţă
civică, aspiraţie spre adevăr. Maria Şleahtiţchi,
decan al Facultăţii Filologie, a menţionat, în
intervenţia dumneaei că avem o misiune
importantă: să vorbim de marea valoare a
acestui scriitor care are o formaţie culturală
germană, a cultivat o proză psihologică, me-
ditativă, ce ne reprezintă prin excelenţă şi
care, iată, ne-a surpris plăcut printr-o dimensi-
une nouă - cea de poet cu volumul de versuri
Ţipătul lăstunului . A urmat discursul foarte
percutant al lui Vladimir Beşleagă, scriitorul
răspunzînd la mai multe întrebări şi afirmînd
tranşant că se consideră un poet care mai
trăieşte în aşteptarea minunii.

Simpozionul Ştiinţific „Evoluţii cultural-
istorice în Sud – Estul Europei la

începutul mileniului III”
Treptat, Biblioteca Ştiinţifică Universi-

tară devine locul unde îşi dau întîlnire reputaţi
istorici, a menţionat Nicolae Enciu în cadrul
unei întîlniri. Spusa Domniei sale a fost confir-
mată şi de Simpozionul Evoluţii cultural -
istorice în Sud - Estul Europei la începutul
mileniului III. 

Cuvîntul de salut i-a aparţinut dr.
hab., prof. univ. Ion Gagim, prorector pentru
Ştiinţă şi Relaţii Internaţionale, US Alecu
Russo. Valentina Topalo, şef Centru Activităţi
Culturale şi Promoţionale la BŞU a făcut un
consistent comentariu al amplei expoziţii a
lucrărilor renumitului istoric Ioan Scurtu, orga-
nizată cu acest prilej. La lucrările Simpozionu-
lui au participat: dr. prof.univ. Ioan Scurtu,
prorectorul Universităţii Spiru Haret; dr. prof.
univ. Mihai Retegan, Universitatea din Bucu-
reşti; dr. Cheorghe Cojocaru, cercetător şi
coordonator la Institutul de Istorie, Stat şi
Drept, Academia de Ştiinţe a Moldovei; dr.
hab. conf. univ. Nicolae Enciu, şef Catedră
Discipline Socioumanistice, US Alecu Russo;
dr. conf. univ. Lidia Pădureac, Catedră Disci-
pline Socioumanistice, US Alecu Russo;
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Vasile Dobrogeanu, profesor de istorie, Şcoala
Polivalentă nr. 1, municipiul Bălţi, dr. conf.
univ., Valeriu Capcelea, Catedră Discipline
Socioumanistice, US Alecu Russo. Sim-
pozionul a continuat cu lansarea revistei
„Caiete de Istorie”, nr 16, 2007, editată de
Filiala din R. Moldova a Fundaţiei Forumul
European pentru istorie şi cultură, publicaţie
care apare trimestrial. Directorul publicaţiei
Gheorghe Cojocaru a trecut în revistă materi-
alele găzduite de rubricile: Radiografia eveni-
mentelor; Istoria în direct; Miscellanea, Cartea
de istorie etc. Numărul recent înserează şi
articole semnate de universitarii bălţeni: Uni-
unea Europeană în retrovizorul istoriei
(Nicolae Enciu - redactor al revistei); Sfărşitul
blestemului geopolitic. Anevoiasa revenire a
României în familia Europei unite (Valentina
Enciu, Nicolae Enciu). Tot la Simpozion a fost
lansat şi primul Anuar al Catedrei Discipline
Socioumanistice, US Alecu Russo, prezentat
de Nicolae Enciu.

Clubul BiblioSpiritus
La 25 mai curent, Clubul BiblioSpi-

ritus al Bibliotecii Ştiinţifice a US Alecu
Russo a găzduit conferinţa: „Promovarea
cărţii pentru Copii vis-a-vis de participarea la
Congresul al 30 - lea Mondial al IBBY în
China şi la Festivalul Internaţional de carte
pentru copii din Coreea, „susţinută de dna
Claudia Balaban, director general al Biblio-
tecii Naţionale pentru Copii "Ion Creangă",
preşedinta Sectiei Nationale a Consiliului
Internaţional al Cărţii pentru Copii şi Tineret
(IBBY) de pe lângă UNESCO. 

Clubul bibliotecarilor universitari Bib-
lioSpiritus, inaugurat la 27 mai 2004, ţine să
promoveze valorile şi tradiţiile bibliologice,
propune dialoguri profesionale cu personalităţi
notorii din comunitatea bibliotecară, să re-
modeleze imaginea Bibliotecii şi a bibliote-
carului în Mileniul III. Primul invitat al Clubului
a fost cunoscutul bibliolog, poet, filosof şi pub-
licist, directorul Bibliotecii Naţionale dl. Alexe

Rău. În cadrul şedinţei, Domnia sa şi-a lansat
volumul: „Există şi un Dumnezeu al Bibliolo-
giei”.

La Conferinţă au participat bibliote-
cari universitari, de la Bibliotecia Municipală
Eugeniu Coşeriu, bibliotecari şcolari, bibliote-
cari de la colegii, şcoli polivalente, membri ai
ABRM Filiala Bălţi, precum şi invitaţii doamna
Lidia Noroc - Pînzaru, şefa Secţiei Cultură
Primăria mun. Bălţi, doamna Zinaida Dolinţă,
director al Bibliotecii Municipale Eugeniu
Coşeriu, doamna Ana Botezatu, şefa Bib-
liotecii pentru copii Ion Creangă.

În cuvîntul de deschidere, dna Elena
Harconiţa, directorul Bibliotecii Ştiinţifice, a tre-
cut în revistă cîteva din realizările dnei Claudia
Balaban, care a reprezentat biblioteconomia
R. Moldovei la Conferinţele generale IFLA la
Moscova, Istambul, Copenhaga, Amsterdam.
Tot Domnia sa a organizat Congresul al 3-lea
al Bibliotecarilor din R. Moldova, unde a
prezentat raportul de bază Biblioteca în socie-
tatea modernă; a pledat pentru majorarea
grilei de salarizare a bibliotecarilor, a organizat
seminarul Informatizarea bibliotecilor - impera-
tiv al timpului; coordonatoarea buletinului me-
todic şi bibliografic Cartea. Biblioteca. Cititorul,
calendarului Aniversări culturale, almanahului
La Creangă, bibliografiei cărţii pentru copii,
dicţionarului biobibliografic Scriitorii Moldovei
în lectura copiilor şi adolescenţilor; biobiblio-
grafiilor: Spiridon Vangheli, Grigore Vieru,
Alexandru Cosmescu, Vasile Romanciuc
Arcadie Suceveanu, Vasile Romanciuc,
Claudia Partole etc.

Primul preşedinte al ABRM, preşe-
dinte al Fundaţiei cărţii, organizatoarea a 11
ediţii ale Salonului Naţional de Carte pentru
copii, preşedintele Secţiei Naţionale a Consili-
ului Internaţional al Cărţii pentru Copii şi
Tineret (IBBY) de pe lîngă UNESCO, deţină-
toare a distincţiilor de stat Ordinul Insigna de
Onoare, Lucrător Emerit al Culturii, Meritul cul-
tural, Medalia Mihai Eminescu, Claudia Bala-
ban continuă să promoveze cu consecvenţă şi
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dăruire valorile spirituale ale neamului.
În luarea sa de cuvînt, Claudia Bala-

ban a vorbit despre participarea la Congresul

al 30 - lea Mondial al IBBY, China, 20 - 24 sep-
tembrie 2006, şi Festivalul Internaţional de
carte pentru copii din Coreea. Congresul al
30 - lea Mondial al IBBY: Cartea pentru copii şi
dezvoltarea socială, i-a avut printre cei 322
delegaţi şi pe reprezentanţii R Moldova: Euge-
nia Bejan, secretar al Secţiei IBBY, Alexei
Cobîlneac, artist plastic, Tamara Pereteatcu,
jurnalist. Pictorul Alexei Cobîlneac a fost
menţionat cu Diploma de Onoare pentru ilus-
traţiile la cartea Punguţa cu doi bani de Ion
Creangă. 

Graţie filmului, slide-urilor derulate,
asistenţa a efectuat o călătorie virtuală în
aceste ţări, a făcut cunoştinţă şi cu obiceiurile,
cultura şi modul de organizare a unor astfel de
activităţi de anvergură. Salutăm aceste întîlniri
în clubul nostru şi considerăm, că ele sînt
deosebit de utile, mai ales, pentru colegii de
breaslă mai tineri. Clubul BiblioSpiritus îşi des-
chide larg uşile pentru campania Să ne cu-
noaştem personalităţile biblioteconomiei Mol-
dovei. 

Dna Claudia Balaban a venit la Bălţi
şi în calitate de coordonator al Proiectului Na-
ţional de promovare a lecturii şi cărţii Spre cul-
tură şi civilizaţie prin lectură care, după cum a
menţionat domnia sa, va avea o dimensiune
naţională prin popularizarea scriitorilor, picto-
rilor, traducătorilor, editurilor din RM, în plan
mondial, dotarea cu cărţi a bibliotecilor publice
şi şcolare, colectarea cărţilor de la edituri etc.

Conform Proiectului, în municipiul Bălţi se pre-
conizează organizarea Salonului de carte cu
participarea editurilor, distribuitorilor de carte,
scriitorilor, ilustratorilor, iar la Universitatea de
Stat Alecu Russo - inaugurarea unei librării.
Organizatorii acestui proiect sînt: Secţia Na-
ţională a Consiliului Internaţional al Cărţii pen-
tru Copii şi Tineret (IBBY), Ministerul Culturii şi
Turismului, Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Primăria mun. Chişinău, uniuni, societăţi, fun-
daţii din RM etc.

Eveniment comemorativ
În luna mai curent, în sala de confe-

rinţe a Bibliotecii Ştiinţifice Universitare, a avut
loc lansarea biobibliografiei Alexandru
Abramciuc din colecţia Personalităţi Univer-
sitare Bălţene, colecţie care numără 15 titluri
publicate în ultimii ani. 

Evenimentul s-a vrut unul comemo-
rativ prin excelenţă: la 21 iulie 2007 Alexandru
Abramciuc ar fi împlinit 55 de ani. Spre regret,
acum 5 ani s-a stins din viaţă, măcinat de o
boală incurabilă. 

Toţi cei prezenţi - colegii de la Facul-
tatea Fizică, Tehnică, Matematică, Informa
tică, scriitorii profesori, Margareta Curtescu şi
Anatol Moraru, bibliotecarii, prietenii - au evo-
cat cu durere sinceră personalitatea profe-
sorului, savantului, inventatorului Alexandru
Abramciuc.
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Fiecare personalitate notorie con-
semnează cu afecţiune că anume cartea l-a
îndemnat spre cunoaştere, l-a îndrumat pe
drumul performanţelor profesionale.

De nenumărate ori a susţinut această
afirmaţie şi rectorul Universităţii Alecu Russo
din Bălţi (anii 1986 - 2006), Nicolae Filip.
Descendent dintr-o familie de ţărani din nordul
Moldovei, viitorul academician a fost atras
mereu de carte, de liniştea bibliotecilor. În bib-
liotecă s-au născut ideile ştiinţifice, probate
apoi cu succes de Domnia sa în laboratoare
experimentale, ideile de reorganizare a acti-
vităţilor educaţionale. Timp de 22 de ani, Nico-
lae Filip a fost prorector pentru ştiinţă în Insti-
tutul Pedagogic, iar, în perioada 1986 - 2006,
a activat în calitate de rector. Omul, Savantul,
Profesorul, Rectorul Nicolae Filip rămîne în
istoria instituţiei de învăţămînt superior de la
Bălţi creatorul unui clasic complex universitar. 

Personalitate de Excepţie a secolului
XXI, cum este considerat, pe bună dreptate,
academicianul Nicolae Filip, alături de alte
2000 de personalităţi marcante ale sec. XXI,
intrate în Outstanding Sholars of the 21 st
Century (Cambridje, England, 2002), a rea-
lizat modificări substanţiale în organizarea
învăţămîntului superior din ţară. Conform con-
cepţiei elaborate de Nicolae Filip, Institutul Pe-
dagogic Alecu Russo a fost reorganizat, fără
perturbaţii, într-o Universitate clasică cu 8 fa-
cultăţi, un Colegiu Pedagogic şi un Liceu Teo-
retic Regional Ion Creangă, un centru de învă-
ţămînt postuniversitar cu perfecţionarea şi
reprofilarea cadrelor didactice preuniversitare.
Se implementează activ prevederile procesu-

lui de la Bologna. 
În ultimii ani, la Universitate s-au

înregistrat schimbări calitative în organizarea
muncii de cercetare ştiinţifică. A fost deschis
doctoratul pentru 6 specialităţi, cursuri de
masterat la 5 specialităţi. Mai bine de 120 de
universitari bălţeni efectuează cercetări ştiinţi-
fice în cele mai actuale domenii. 

Un obiectiv prioritar pentru rectorul N.
Filip a fost informatizarea învăţămîntului,
implementarea noilor tehnologii informaţiona-
le. În acest scop a fost înfiinţat Departamentul
de Tehnologii Informaţionale.

Domnia sa a pus întotdeauna mare
preţ pe importanţa bibliotecilor universitare în
formarea specialiştilor de calitate, considerîn-
du-le adevărate sanctuare de cunoaştere şi
cercetare. A participat cu multă abnegaţie la
modernizarea Bibliotecii Ştiinţifice a Univer-
sităţii de Stat Alecu Russo. 

Călăuzindu-se de expresia că o insti-
tuţie de învăţămînt porneşte de la bibliotecă,
rectorul Nicolae Filip începea mai întotdeauna
excursiile oaspeţilor de la Universitate cu vizi-
tarea Bibliotecii. S-a arătat preocupat întot-
deauna de problemele BŞU, participînd la
conferinţele bibliotecarilor, acceptînd delegaţii
ale angajaţilor în alte bibliotecii pentru partici-
pare la simpozioane, seminarii, mese rotunde,
colocvii. 

Graţie intervenţiilor dlui Nicolae Filip,
Biblioteca noastră şi-a modificat structura (au
fost deschise noi servicii), şi-a reînnoit fondul,
punînd în circuit literatură recentă de valoare,
editată în R. Moldova, România, Rusia. Sînt
utilizate noi tehnologii informaţionale în munca

Rectorul   Rectorul   
Nicolae FILIPNicolae FILIP

Elena SCURTU, Elena HARCONIŢA
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biblotecarilor. Astăzi BŞU dispune de 107 cal-
culatoare care permit accesarea bazelor de
date locale, naţionale, internaţionale, diversifi-
carea serviciilor pentru utilizatori, moderniza-
rea oportunităţilor informaţionale. 

Cu susţinerea directă a Dlui rector au
fost efectuate lucrări de reparaţie în spaţiile
Bibliotecii şi a fost procurat mobilier nou. 

În semn de deosebită recunoştinţă,
bibliotecarii universitari au elaborat şi au editat
biobibliografia academicianul Nicolae Filip
(care a suportat deja 4 ediţii), lucrare ce face
parte din colecţia Personalităţi universitare
bălţene. În compartimentul bibliografie, este
prezentată informaţia despre cele peste 200
de publicaţii ştiinţifice: 6 monografii, 65 de arti-
cole, 25 de referate, 15 rapoarte ştiinţifice etc.,
cursuri universitare, materiale în domeniul
pedagogiei, învăţămîntului preuniversitar şi
universitar, rezultatele investigaţiilor ştiinţifice
universitare. Cărţile academicianului Nicolae
Filip se află în colecţiile celor mai mari biblio-
teci din lume, inclusiv în Biblioteca Congresu-
lui (SUA) şi la Universitatea din Harward. 

Timp de 20 de ani, rectorul Nicolae
Filip a demonstrat o fidelitate ieşită din comun
faţă de Biblioteca Ştiinţifică, avînd un adevărat
cult al cărţii. Asociaţia Bibliotecarilor din R.
Moldova i-a decernat academicianului Nicolae
Filip Diploma pentru contribuţii substanţiale la
dezvoltarea şi perfecţionarea Bibliotecii ştiinţi-
fice, precum şi a procesului biblioteconomic
naţional. 

Menţionăm cu deosebită satisfacţie
că în 2006, cînd bălţeanul care onorează
oraşul şi ţara, aşa cum avea să-l numească
Alexandru Budişteanu, dr. arhitect, Doctor
Honoris Cauza a Universităţii de Stat A.
Russo, a împlinit venerabila vîrstă de 80 de
ani, la Editura Litera Internaţional a apărut
volumul Rectorul academician Nicolae Filip,
volum semnat de publicistul Iulius Popa. Apă-
rut în condiţii grafice excelente, volumul are pe
copertă imaginea medaliei cu chipul lui Alecu
Russo, consacrată aniversării a 60-a de la fon-
darea Universităţii de Stat din Bălţi, 2005, şi

chipul lui Nicolae Filip, pe anticopertă sînt
reproduse fotografiile blocului Şcolii de cîn-
tăreţi din Bălţi din anii 40 ai sec. XX şi
fotografia elevului Nicolae Filip. 

În capitolul care deschide volumul O
lungă secundă de pace: 80 de ani ai rectorului
Filip (în loc de prefaţă), autorul «scoate în
vileag tainicile mărturisiri personale». Iulius
Popa evocă relaţiile dintre el, student, apoi
cadru didactic, şi Nicolae Filip, prorector pen-
tru ştiinţă, apoi rector, raporturi care au cunos-
cut diferite faze: momente de apropiere şi dis-
tanţare, de simpatie şi antipatie, trăiri şi senti-
mente care s-au transformat de-a lungul anilor
în relaţii amicale şi de respect reciproc. Autorul
reuşeşte un portret de-a dreptul remarcabil:
«Nicolae Filip provine dintr-un spaţiu al calmu-
lui profund... Memorie excelentă... Textele sale
cu amintiri sînt lipsite de cuvintele de «împlu-
tură »... El nu vorbeşte răspicat, nu loveşte cu
pumnul în masă, nu dictează nimănui... Ca
interlocutor, el te domină, prin acelaşi calm. 

Nicolae Filip a devenit rectorul - zidi-
tor, el a lărgit suprafaţa Universităţii pînă la
dimensiunea de cartier, incluzînd, cu rol abso-
lut independent şi catedrala Sfinţilor Împăraţi
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Constantin şi Elena». 
Urmează capitolul Primele studii, din

care aflăm că Nicolae Filip s-a născut la 3
martie 1926, în satul Sofia din judeţul Bălţi.
Pînă în clasa a VII-a inclusiv a învăţat în sat, a
avut mare noroc de profesori buni. A fost un
elev exemplar în toate, apoi a venit la Bălţi şi
a intrat la Şcoala de cîntăreţi, în clădirea
căreia a funcţionat mai mulţi ani Facultatea de
Limbi şi Literaturi Străine. 

În capitolul Cunoaşterea lumii la
cătănia cu război, este relatată experienţa dra-
matică pe care a fost nevoit s-o cunoască
Nicolae Filip în cele 26 de luni de război, peri-
oadă care l-a marcat profund şi în care “a
învăţat să aprecieze binele la justa lui valoa-
re”, după ce a simţit “răul şi o sumedenie de
greutăţi”. 

Studii secundare la Bălţi şi superioa-
re la Chişinău, Debut la Pedagogicul bălţean
şi cursuri la Universitatea din Moscova, Pe
făgaşul primelor investigaţii ştiinţifice (teza de
doctor în ştiinţe fizico-matematice); Teza de
doctor habilitat - acestea sînt treptele ascensi-
unii şi formării profesionale ale lui Nicolae
Filip, recunoscut cercetător în domeniul radio-
fizicii din Republica Moldova. 

Deţinător al Ordinului Republicii, al
ordinului Gloria Muncii, a medaliei de aur a
Salonului Internaţional de Inventică şi Tehnică,
Iaşi (1994) ; a medaliei de aur Henri Coandă,
cl I, a Societăţii inventatorilor români (1994),
Laureat al Premiului de Stat al R. Moldova în
domeniul ştiinţei şi tehncii (1996), membru
activ al Acadenmiei Internaţionale de Ştiinţe a
Şcolii Superioare (1997), Doctor Honoris
Causa al Unibversităţii Tehnice Gh. Asachi,
Iaşi (2000), medalia şi diploma Personalitate
de excepţie a secolului XXI, inclusă în culege-
rea biografică 2000 de personalităţi marcante
ale secolului XXI, Cambridge, Marea Britanie
(2002), cetăţean de onoare al mun. Bălţi
(2001), Medalia Dimitrie Cantemir a Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei. 

Despre vizita în SUA, dl rector îşi
aminteşte cu multă admiraţie. Domnia sa s-a

aflat timp de cîteva săptămîni în această ţară
şi a studiat sistemul de instruire american,
comparîndu-l cu cel european şi, în special, cu
cel din R. Moldova. L-a impresionat biblioteca
universităţii din Minnesota, care este puţin mai
mare ca a noastră, cu un fond de 650 de mii
de cărţi şi cu mari posibilităţi de recepţionare a
informaţiilor prin Internet. În fiecare familie
americană este, cel puţin, un calculator, de
aceea studentul de acolo are tot dreptul să se
«boierească ». Şi studenţii bălţeni, e adevărat,
beneficiază de servicii informatizate, dar pînă
la « boierimea » de peste ocean, mai este înca
mult timp... Fiind la Washington, dl rector a vi-
zitat Biblioteca Congersului, unde a contem-
plat cărţi vechi, inclusiv un text al baladei Mio-
riţa, şi s-a convins de prezenţa a vreo două-
zeci de mii de cărţi editate în Moldova în
colecţiile celei mai mari biblioteci din lume.
Monografiile semnate de Nicolae Filip şi
lucrările bibliografice, editate de Biblioteca uni-
versităţii bălţene, se află şi în Biblioteca Con-
gresului. 

Cariera universitară sau un perpetu-
um mobile în mîna unui sclav al muncii este
capitolul în care este surprinsă devenirea
şefului de catedră, a prorectorului pentru şti-
inţă, a rectorului Nicolae Filip, fondarea şco-
lilor ştiinţifice la Bălţi, pregătirea doctorilor în
ştiinţă. Transformările care s-au produs în
instituţia bălţeană, reorganizarea Institului
Pedagogic în Universitate de Stat, crearea
noilor facultăţi şi specialităţi, mărirea contin-
gentului de studenţi şi multe altele – toate
acestea s-au realizat cu implicarea rectorului
Nicolae Filip. 

În secţiunea Album, prima fotografie
este a doamnei Liuba Corbu, regretata soţie,
urmează cele ale cuplului Liuba şi Nicolae
Filip în primii ani de căsnicie, feciorii şi nurori-
le, nepoţii, colegii , prietenii, autorităţile de
conducere, secvenţe de la olimpiade sportive
şi demonstraţia de 1 Mai, un moment istoric
din anul 1986 - deschiderea noului edificiu al
Bibliotecii Ştiinţifice, La taifas cu celebrul ling-
vist Eugen Coşeriu, Doctor Honoris Causa al
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Universităţii bălţene. 
Compartimentul Felicitări, Aprecieri

conţine fotografii şi texte de felicitare, semnate
de Marian Lupu, preşedintele Parlamentului,
inginerul Radu Moţoc, secretarul Asociaţiei
Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala Costachi
Negri, Galaţi, Valeriu Cabac, prim – prorector
la Universitatea din Bălţi, Ion Borşevici, acade-
mician, rector al Institutului Pedagogic de Stat
din Bălţi între anii 1967 – 1975, Alexandru
Budişteanu, doctor – arhitect, fost liceean la
Liceul Ion Creangă, (în 2006 a sărbătorit 100
de ani, rectori, decani şi profesori ai instituţiilor
de învăţămînt din Moldova). 

La 17 noiembrie 2006, a fost inaugu-

rată prima Filială a Academiei de Ştiinţe, orga-
nizată în baza instituţiilor ştiinţifice din Bălţi -
Universitatea de Stat « Alecu Russo» şi Insti-
tutul pentru Culturile de Cîmp « Selecţia» . În
alocuţiunea sa, Rectorul Nicolae Filip a sub-
liniat că se apropie timpul cînd municipiul Bălţi
va deveni oficial Centrul Zonei Economice de
Nord, care totodată, va fi şi Centru Ştiinţific al
Regiunii de Nord, integrînd ştiinţa academică
(fundamentală) cu cea ramurală (aplicativă) şi
cea universitară. 

Ţinem în mînă istoria vieţii Omului
Nicolae Filip, dar, de fapt, reproducem şi isto-
ria vieţii unei instituţii căreia i s-a consacrat
plenar. 

Redutabilul profesor Redutabilul profesor 
de Bălţide Bălţi - - 

academicianul academicianul 
Silviu BEREJANSilviu BEREJAN

Gheorghe POPA, prof. univ. dr. hab.
Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi

S-a vorbit şi, cu siguranţă, se va mai
vorbi în literatura de specialitate (şi nu numai
în Republica Moldova) de activitatea (şi nu
numai ştiinţifică) a venerabilului academician
Silviu Berejan (pentru o mai bună documen-
tare în acest sens, poate fi consultat barem
capitolul Publicaţii despre acad. S. Berejan din
volumul Academicianul Silviu BEREJAN. Bio-
bibliografie, Bălţi - Chişinău, 2005, p. 235 -
240).

Temeiurile unor atare frecvente – şi,
presupunem, chiar insistente – referinţe la
personalitatea dlui S. Berejan nu se vor lăsa
îndelung şi/sau anevoios tatonate sau
improvizate, întrucît, în cazul dat, e vorba de

un savant român (basarabean) care la ora
actuală:
- se caracterizează printr-o îndelungată activi-
tate ştiinţifică (încă din a. 1954 semnează, în
colaborare, o recenzie dedicată unei lucrări
lexicografice, iar în a. 1955 publică primul arti-
col dedicat infinitivului românesc);
- dispune de un bogat şi variat „inventar” bib-
liografic (bibliografia Domniei Sale cuprinde
cca 450 de titluri, inclusiv optsprezece cărţi:
monografii, dicţionare, manuale, broşuri);
- are o „geografie” ştiinţifică mai mult decît
impresionantă (cele peste două sute de par-
ticipări la diverse manifestări ştiinţifice: con-
grese, simpozioane, colocvii, conferinţe etc. -

Nr. 1-2 2007  CB

Galeria personalitãtilorGaleria personalitãtilor 2929



înseamnă ceva);
- are o vastă arie de interese şti-
inţifice (mai rar lingvist care să
se manifeste într-atîtea domenii
- lingvistică generală, romanis-
tică, slavistică, sociolingvistică,
lingvistică comparată şi con-
trastivă, lingvistică semiotică,
gramatică, lexicologie, lexico-
grafie, semantică, stilistică, isto-
rie a limbii, cultură a vorbirii ş.a.);
- se caracterizează printr-o
lungă şi prolifică activitate tutelară a cadrelor
de înaltă calificare (dl S. Berejan a fost con-
ducător ştiinţific şi referent oficial sau neoficial,
consultant legalizat sau nelegalizat a
cincizeci de doctoranzi şi / sau competitori şi
autor a cîteva zeci de avize la disertaţii sau la
autoreferate de disertaţii);
- are „viză de reşedinţă” în vîrful piramidei
lingvisticii basarabene de mai bine de două
decenii (S. Berejan, „prin calităţile sale
deosebite ca om de ştiinţă, nu s-a aflat doar în
fruntea Institutului de  Lingvistică [din 1987
pînă în 2000 a deţinut funcţia de director – Gh.
P.], ci a reprezentat întreaga lingvistică din
Republica Moldova şi nu numai” (O. Vinţeler,
Silviu Berejan - un militant fervent al apărării
limbii române în Moldova / O. Vinţeler, Por-
trete şi cărţi, vol. I, Cluj - Napoca, Ed. Eikon,
2005, p. 52);
- dispune de o operă ştiinţifică nu numai larg
cunoscută, dar şi cel mai frecvent citată atît în
Republica Moldova, cît şi peste hotare, întrucît
„meritele dlui Berejan în domeniul lingvisticii,
după mărturisirea prof. E. Coşeriu, sînt incon-
testabile şi unanim recunoscute în ştiinţa
naţională şi internaţională” (Denumirea limbii
noastre e cea ştiută de toată lumea - română
[Din interviul cu S. Berejan realizat de A. Ban-
toş] // Limba Română, 1995, nr. 3, p. 59);
- posedă o verificată experienţă în relaţia cu
adevărul ştiinţific (chiar şi în timpul regimului
sovietic, acad. S. Berejan, după propria-i
destăinuire, vroia să demonstreze „adevărul
pe cale concretă, cultivînd şi promovînd o

limbă elevată, limba literară, şi, în
felul acesta, făcîndu-i şi pe alţii să
se gîndească la asta” (Am căutat
să fac din lingvistică un fel de
matematică...: [Din interviul cu
S. Berejan realizat de Gheorghe
Popa şi Nicolae Leahu] // Semn,
2000, nr. 1-2, p. 54);
- e cel mai prezent savant în
mintea şi inima cercetătorilor
lingvişti basarabeni (doar atîţia
„ne-doctoranzi” ai Domniei Sale

vor a fi consideraţi „berejanişti”!);
- deţine o impunătoare catagrafie a patala-
malelor (Insigna „Eminent al învăţămîntului
public” – 1979; Premiul Prezidiului A. S. M. –
1986; Premiul de Stat al Moldovei – 1987;
Ordinul Republicii – 1996; Premiul Academiei
Româno - Americane – 1997; Doctor Honoris
Causa al Universităţii de Stat „Alecu Russo” –
1999; Membru de onoare al Institutului de
Lingvistică „Iorgu Iordan” din Bucureşti al
Academiei Române – 1999; Medalia „Dimitrie
Cantemir” – 2000);
- detestă cu nonşalanţă starea de repaus – ca
atribut al octogenarilor (numai în ultimii doi ani,
prof. S. Berejan a participat la şaptesprezece
manifestări ştiinţifice naţionale şi inter-
naţionale, fiind concomitent şi membru a peste
cincisprezece consilii, comisii, comitete,
birouri pe linie ştiinţifică şi profesională).

Meditînd asupra priorităţilor enume-
rate, care ne permit lesne să deducem că
S. Berejan s-a impus ca un redutabil savant,
volens-nolens ne gîndim şi la atuurile care i-au
asigurat o atare ascensiune: capacităţile nati-
ve, munca de zi cu zi,  rara facultate de a
diseca fenomenele şi de a sintetiza rezultatele
acestei disecări, competenţa de a decanta
punctele de vedere tradiţionale sau moderne,
evitarea tentaţiei de a merge pe căi bătătorite
şi, nu în ultimă instanţă, temeritatea de a nu se
lăsa influenţat „din stînga sau din dreapta, de
deasupra sau de desubt” (ibidem, p. 58).

În general, numele lui S. Berejan
care, după cum s-a putut subînţelege, e un
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nume în vogă nu numai în cercurile de filologi,
se asociază - graţie studiilor, manualelor,
dicţionarelor, articolelor şi altor lucrări semnate
de Domnia Sa în calitate de autor, coautor sau
redactor - cu cercetarea unor fapte concrete
de limbă (cum ar fi infinitivul verbului, sino-
nimia, polisemia, omonimia, antonimia, eti-
mologia, lexicografierea cuvintelor etc.) sau
cu formularea unor prescripţii şi precizări
ortografice, ortoepice, stilistice, terminolo-
gice etc.

Majoritatea bibliografilor şi / sau re-
cenziilor operei ştiinţifice berejaniene însă a
remarcat şi faptul că acad. S. Berejan, deşi a
fost preocupat de fenomene particulare ale
unei limbi concrete, nu a ratat nici o ocazie de
a se pronunţa competent şi pe marginea unor
chestiuni teoretice. Ce-i drept, ei au reliefat
acest detaliu semnificativ, fără  a veni însă cu
argumentele de rigoare. Constatările de mai
jos sînt o dovadă elocventă în acest sens: „Dl
Berejan este astăzi savantul cel mai de
seamă din Republica Moldova în acest do-
meniu (al lingvisticii – Gh. P.) şi anume, atît în
ce priveşte lingvistica generală, cît şi în ce
priveşte lingvistica românească (aici şi mai
departe sublinierile ne aparţin – Gh. P.), atît
sincronică, cît şi diacronică” (E. Coşeriu);
„DELM II (e vorba de Dicţionarul explicativ al
limbii moldoveneşti al cărui redactor ştiinţific
este S. Berejan – Gh. P.) se deosebeşte sub-
stanţial de primul volum prin viziunea de
ansamblu şi fundamentul lui teoretic. Pentru
prima dată în lingvistica moldovenească e pro-
movată o nouă teorie lexicografică, ce pre-
conizează reflectarea relaţiilor de sistem în
cadrul vocabularului” (V. Pavel); „Fiind con-
sacrată unei probleme particulare de lexic –
sinonimiei, cartea (e vorba de monografia lui
S. Berejan Семантическая эквивалент-
ность лексических единиц – Gh. P.) îmbră-
ţişează, de fapt, o mare parte din proble-
matica lexicologiei şi a semasiologiei în linii
mari”  (T. Cotelnic).

În subsidiar am vrea să subliniem în
mod special că, dacă în cazul studiilor dlui

S. Berejan atestăm o examinare inteligibilă şi
profundă a faptelor glotice concrete, apoi
acest lucru se datorează anume substanţei
teoretice consistente de la care porneşte sa-
vantul. În acest context, cititorii ar trebui să ştie
că prof. S. Berejan numai atunci cînd s-a „ocu-
pat de lingvistica teoretică, de lingvistica
generală”, a simţit „adevărata atracţie pentru
munca ştiinţifică, pentru cercetare, pentru stu-
diu în genere (fără comandă de sus, fără cen-
zura celor fricoşi de care eşti dependent şi,
mai ales, fără reticenţele pe care ţi le impui
singur, tot din laşitate în primul rînd, şi care
sînt şi ele extrem de împovărătoare)” (Lingvis-
tica nu m-a făcut fericit... [Din interviul cu S.
Berejan realizat de T. Rotaru] // Momentul, 2
august 1997, p. 3).

Spaţiul nu ne permite să insistăm la
modul concret asupra judecăţilor de valoare
ale acad. S. Berejan privind esenţa, structura,
mecanismul de funcţionare a limbajului, legi-
tăţile lui de evoluţie etc., dar credem că şi cele
trecute în revistă sînt suficiente pentru a
conchide fără ezitare că acad. S. Berejan a
avut de spus un cuvînt „tare” în chestiuni de
detaliu sau de principiu pentru lingvistică şi a
făcut acest lucru competent şi, pe cît s-a putut,
imparţial. Cu siguranţă, că multe dintre reflecţi-
ile, deducţiile, concluziile emise urmează a
mai fi disecate şi/sau valorificate. Ceea ce am
vrea numai să remarcăm la capătul acestor
rînduri e faptul că acad. S. Berejan, fiind obse-
dat permanent  de respectul faţă de cei care îi
vor citi spusele, nu se sfieşte, vorba lui S. Puş-
cariu, „să-şi arate atitudinea personală” faţă
de aceste chestiuni şi încearcă de fiecare
dată, cu o impecabilă şi exemplară onestitate,
„să introducă pe cititor în atelierul său de
cercetător, vorbindu-i şi de luptele sufleteşti
prin care a trecut” (S. Puşcariu, Limba româ-
nă. Privire generală, vol. I, Bucureşti, Ed.
Minerva, 1976, p. 3).
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Arhive electronice deschiseArhive electronice deschise
în domeniul Bibliotecono-în domeniul Bibliotecono-
miei şi Ştiinţei Informăriimiei şi Ştiinţei Informării

Nelly ŢURCAN, dr. conferenţiar universitar, Catedra Biblio- 
teconomie şi Asistenţă Informaţională, USM

În societatea informaţională cunoş-
tinţele devin un factor al succesului şi al com-
petitivităţii. În aceste condiţii, o deosebită
importanţă o are accesul la informaţia ştiinţi-
fică mondială, care contribuie la dezvoltarea
economică şi tehnico-ştiinţifică a ţării. Accesul
liber la masive uriaşe de informaţie a devenit
deja o realitate care permite schimbarea cardi-
nală a situaţiei – de a trece de la izolare şi
declin la colaborarea internaţională şi prospe-
rare.

E binecunoscut faptul că una din cele
mai operative surse de difuzare a informaţiei
ştiinţifice sînt revistele ştiinţifice. Ele au
devenit mijloace importante de difuzare şi de
validare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice.
Dar în ultimii ani, atestăm o „criză a revistelor”
generată de creşterea costurilor pentru
editarea revistelor ştiinţifice şi creşterea mult
mai lentă sau chiar micşorarea bugetului bib-
liotecilor pentru abonarea la publicaţiile peri-
odice. De exemplu, în anul 1989, Biblioteca
Universităţii de Medicină din Harvard avea un
buget de 500.000 USD pentru abonarea la
5.000 titluri de reviste, în prezent, bugetul
acestei biblioteci este de 1,7 milioane USD
pentru abonarea la 2700 titluri de reviste.

Ţările cu o economie în tranziţie,
inclusiv şi Republica Moldova, se confruntă cu
problema limitării accesului la informaţia ştiinţi-
fică, cauzată anume de costurile la revistele
ştiinţifice şi problemele financiare ale bibliote-
cilor. În acest context, sînt salutabile iniţia-
tivele care oferă accesul necondiţionat la infor-

maţia ştiinţifică.
Prima modalitate – Calea de Aur

(Golden Road) dezvoltă modele alternative de
publicare a lucrărilor ştiinţifice, a revistelor şti-
inţifice, a materialelor conferinţelor. Pentru
finanţarea acestor modele sînt atrase investiţi-
ile organizaţiilor şi instituţiilor de cercetare. Cel
mai cunoscut program de acest gen este
Accesul Deschis (Open Access) al Institutului
pentru o Societatea Deschisă din Budapesta
şi al Bibliotecii Publice Ştiinţifice (Public
Library of Science).

A două modalitate este autoarhivarea
(self-archiving), care este numită Calea Verde
(Green Road). Autoarhivarea prevede
plasarea publicaţiilor electronice (atît a
lucrărilor editate, cît şi a celor nepublicate) în
arhivele electronice deschise, susţinute de
instituţiile de cercetare, învăţământ şi cultură.
Arhivele electronice se organizează după prin-
cipiul tematic sau cel instituţional, fiind numite
şi depozitarii instituţionale. Iniţiativa Arhivelor
Deschise (Open Archives Initiative OAI) dez-
voltă şi promovează standardele care sînt
axate pe facilitarea diseminării informaţiei.
Cerinţa principală pentru astfel de arhive este
susţinerea protocolului OAI PMH (Open
Archives Initiative Protocol for Metadata Har-
vesting). Datorită acestui fapt, este posibilă
utilizarea unei interfeţe unice pentru regăsirea
şi repartizarea resurselor plasate în acces
deschis.

Constituirea depozitarelor insti-
tuţionale (arhivelor electronice deschise) în
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cadrul organizaţiilor ştiinţifice şi de instruire
este pentru biblioteci o provocare de a-şi
asuma încă o funcţie foarte importantă – de a
crea şi de a menţine aceste arhive. Aceasta va
consolida statutul bibliotecii în cadrul instituţiei
şi, respectiv, va contribui la creşterea suportu-
lui financiar acordat bibliotecii. Cu părere de
rău, potenţialul intelectual al bibliotecii nu este
folosit întotdeauna din plin, multe instituţii şi
organizaţii subapreciază rolul bibliotecii în ca-
litate de centru informaţional şi de interme-
diere între beneficiari şi informaţie. În procesul
de organizare a depozitarelor instituţionale,
biblioteca poate să se bazeze atît pe studiul
utilizator, cît şi pe relaţiile pe care le are cu
autorii producţiei ştiinţifice. Un alt argument în
favoarea bibliotecii ca organizator al arhivelor
electronice este necesitatea unui acces unifi-
cat la informaţie. Cititorul trebuie să i se ofere
posibilitatea de a obţine atît informaţia
externă, cît şi cea internă, în format electronic
şi tipărită. Prin urmare, anume în bibliotecă
trebuie să fie concentrate toate instrumentele
pentru regăsirea informaţiei în diferite surse şi
ea trebuie să joace un rol important în asigu-
rarea cu informaţie ştiinţifică indiferent din ce
surse aceasta provine.

În afară de aceasta, lucrătorii bib-
liotecilor pot deveni un grup - ţintă pentru pro-
movarea ideii accesului deschis, iar prin inter-
mediul lor, vor face cunoştinţă cu posibilităţile
acestor iniţiative şi reprezentanţii altor comu-
nităţi (savanţi, studenţi, profesori etc.).

Multe biblioteci din întreaga lume uti-
lizează posibilităţile tehnologiilor infor-
maţionale şi oferă în baza lor servicii de înaltă
calitate pentru utilizatorii săi. Totodată, comu-
nitatea biblioteconomică este cointeresată în
utilizarea tehnologiilor noi pentru susţinerea
cercetărilor ştiinţifice din domeniul bibliote-
conomiei şi ştiinţei informării. Deci Iniţiativa
Arhivelor Deschise oferă mai multe avantaje
pentru biblioteci: contribuie la accesul liber şi
deschis la informaţia ştiinţifică şi inovativă;
diversifică şi dezvoltă resursele la care oferă

acces biblioteca.
În prezent în Registrul Arhivelor Elec-

tronice Deschise (Registry of Open Access
Repositories; ROAR) sînt înregistrate 703
depozitarii din 63 de ţări în diverse ramuri ale
ştiinţei şi domenii de activitate practică.
Numărul înregistrărilor în aceste arhive este
peste 1.000.000.

Creşterea numărului arhivelor in-
stituţionale şi a înregistrărilor în perioada
1991-2007 (datele sînt generate de http://
roar.eprints.org/)

Un alt registru internaţional al
arhivelor electronice deschise este Directorul
Arhivelor Electronice Deschise (OpenDOAR –
Directory of Open Access Repositories) în
care sînt înregistrate peste 890 de arhive din
46 de ţări. 

În domeniul biblioteconomiei şi şti-
inţei informării există mai multe arhive elec-
tronice deschise care oferă specialiştilor din
domeniul informării, documentării, comunicării
posibilitatea de a avea acces la informaţia şti-
inţifică, realizări inovatorii din practică bibliote-
cilor şi altor instituţii infodocumentare. În
OpenDOAR sînt înregistrare 49 de arhive
instituţionale şi tematice în domeniul bibliote-
conomiei şi ştiinţei informării.

Caltech Library System (http://cal-
techlib.library.caltech.edu/) este un depozitar
instituţional organizat de Institutul de Tehnolo-
gie din California (California Institute of Tech-
nology). În această arhivă sînt plasate doar

Nr. 1-2 2007  CB

Oportunitãti moderneOportunitãti moderne 3333



publicaţiile colaboratorilor. Actualmente
depozitarul conţine 42 de documente în limba
engleză privind resursele de informare,
tehnologiile informaţionale, activitatea editori-
ală, dreptul de autor şi alte subiecte referitoare
la activitatea bibliotecilor.

DLIST – Biblioteca Digitală în
domeniul Ştiinţei Informării şi Tehnologi-
ilor Informaţionale (Digital Library of Informa-
tion Science and Technology http://dlist.sir.ari-
zona.edu/) este un depozitar interdisciplinar al
resurselor electronice full-text în domeniul bib-
lioteconomiei şi ştiinţei informării. DLIST a fost
creată de Şcoala Resurselor Informaţionale şi
Ştiinţa Informării, Centrul de Instruire Tehno-
logică şi Universitatea din Arizona. În această
arhivă sînt depozitate publicaţiile cu urmă-
toarea tematică: arhivistică, interacţiunea om-
computer, biblioteconomie şi ştiinţa informării,
sisteme informaţionale, tehnologiile infor-
maţionale în muzee, managementul ştiinţelor
etc.

Fiind o arhivă electronică deschisă
interdisciplinară, DLIST contribuie la sporirea
impactului publicaţiilor depozitate prin mai
multe căi:

·  DLIST minimizează obstacolele
privind accesul la materialele din domeniul
tehnologiilor informaţionale, biblioteconomiei
şi ştiinţei informării prin plasarea lor în acces
deschis. Acest fapt permite citarea mult mai
frecventă a documentelor cu acces interactiv.

·  DILST oferă acces la o mare vari-
etate de resurse create de cercetătorii şi prac-
ticienii din domeniul tehnologiilor infor-
maţionale, biblioteconomiei şi ştiinţei infor-
mării. De asemenea, DLIST oferă oportuni-
tatea de a plasa publicaţiile în orice format:
(*.pdf, *.doc, *.htm, *.html, *.ppt. *.ps, *.ascii
*.zip *.gz *.bz2).

·  DLIST este o parte componentă a
reţelei globale de informaţie ştiinţifică şi
conţinutul DLIST este accesibil în baza Proto-
colului OAI Protocol for Metadata Harvesting.

Pentru plasarea publicaţiei în depo-

zitarul DLIST, documentul trebuie să fie
acceptat de unul din cei 7 redactori. Volumul
arhivei constituie 1056 de publicaţii, prepon-
derent în limba engleză. În DLIST utilizatorii
pot examina listele publicaţiilor după numele
autorului, anul înregistrării documentului în
depozitar, subiect şi genul de document.

LDL – Biblioteca Digitală a Bib-
liotecarilor (Librarians’ Digital Library
https://drtc.isibang.ac.in/index.jsp) este un
depozitar organizat de Centrul de Instruire şi
Cercetare Documentară (Documentation
Research and Trening Center) şi Institutul de
Statistică din India (Indian Statistical Institute).
Volumul publicaţiilor în acest depozitar consti-
tuie 367 de documente, marea majoritate a
căror este în limba engleză. Examinarea pub-
licaţiilor în LDL se efectuiază după numele
autorului, titlu, data publicării şi genul colecţiei.

Iniţiativa Arhivelor Deschise (OAI)
dezvoltă şi promovează standardele de co-
operare pentru facilitarea diseminării eficiente
a cunoştinţelor. La baza OAI se află efortul
pentru lărgirea accesului la materialele elec-
tronice publicate, fiind un mijloc de sporire a
comunicării ştiinţifice. OCLC susţine eforturile
OAI prin diverse căi, atît prin participarea
nemijlocită în lucrările aceste iniţiative, cît şi
prin incorporarea tehnologiilor OAI în alte
proiecte de cercetare a OCLC.

Depozitarul OCLC (Online Comput-
er Library Center Repository http://www.oclc.-
org/ research/pro jects /oa i /defau l t .h tm
arhivează doar publicaţiile colaboratorilor
OCLC, publicaţiile realizate, semnate şi spon-
sorizate de cercetătorii OCLC. În general,
activitatea depozitarului OCLC este orientată
spre biblioteconomie şi ştiinţa informării. Multe
publicaţii realizate de OCLC privind crearea şi
menţinerea arhivelor au un caracter inovator.
Depozitarul OCLC conţine publicaţii începînd
cu anul 1979. Actualmente 700 din cele 919
publicaţii ale colaboratorilor sînt înregistrate la
nivel de metadate. 303 de publicaţii din depo-
zitar au legături cu full-textul.
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@rchiveSIC – Arhivă Deschisă în
domeniul Ştiinţelor Informării şi Comuni-
cării (Archive Ouverte en Sciences de l’Infor-
mation et de la Communication http://
archivesic.ccsd.cnrs.fr/) este un depozitar or-
ganizat de mai multe asociaţii franceze şi găz-
duit de Institutul Naţional de Fizică Nucleară
din Franţa. Politica de plasare a materialelor în
acest depozitar este arhivarea liberă.

În prezent această arhivă include
838 de publicaţii în limba franceză. Deci ea
este o sursă foarte bună de regăsire a publi-
caţiilor ştiinţifice şi de diseminare a rezultatelor
inovaţionale din domeniul biblioteconomiei şi
ştiinţei informării din spaţiul francofon.

O altă sursă care conţine publicaţii în
limba franceză este mémSIC (Mémoires de 3
cycle en Sciences de l’Information et de la
Communication http://memsic.ccsd.cnrs.fr/).
mémSIC este un depozitar bazat pe principiul
autoarhivării publicaţiilor în domeniul ştiinţelor
comunicării şi informării. El a fost creat de
Centrul Naţional de Cercetare Ştiinţifică din
Franţa (Le Centre National de la Recherche
Scientifique – CNRS) şi Centrul pentru
Comunicarea Ştiinţifică Directă (Centre
pour la Communication Scientifique Direct –
CCSD). Scopul site-lui constă în crearea acce-
sului deschis la aceste publicaţii astfel con-
tribuiind la diseminarea cunoştinţelor şi la
sporirea utilizării publicaţiilor ştiinţifice. El
conţine 78 de documente în limba franceză.

CNR Bologna Research Library
Eprints Service (http://biblio-eprints.bo.cnr.it/)

este un depozitar pentru autoarhivarea
lucrărilor ştiinţifice şi tehnice în domeniul şti-
inţei informării, informaticii şi altor domenii
conexe activităţii bibliotecare. Organizatorul
acestui depozitar este Biblioteca Ştiinţifică din
Bologna a Consiliului Naţional de Cercetare.
CNR Bologna Research Library arhivează
doar documentele colaboratorilor. Volumul
publicaţiilor în arhivă constituie 58 de docu-
mente în limbile italiană şi engleză (majori-
tatea în limba italiană).

Una din cele mai importante iniţiative
în domeniul arhivelor electronice deschise din
domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării
este proiectul E-LIS (Electronic Prints in
Library and Information Science
http://eprints.rclis.org). E-LIS este o arhivă
electronică (depozitar) a publicaţiilor în dome-
niul biblioteconomiei şi ştiinţei informării, orga-
nizată în ianuarie 2003. Proiectul este susţinut
de consorţiul universităţilor din Italia, regiunea
Lombardia (CILEA), iar finanţarea este asigu-
rată de ministerul spaniol.

Principiile de bază a funcţionării 
E-LIS:

·  înregistrarea liberă în E-LIS, care
este necesară pentru înştiinţarea autorilor
despre noile publicaţii sau pentru autoar-
hivarea documentelor;

·  conţine diferite tipuri de documen-
te care se referă la biblioteconomie şi ştiinţa
informării (inclusiv şi materiale nepublicate,
care au statut de lucrare finită);

·  partea deschisă a arhivei conţine o
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zonă-tampon, unde se plasează publicaţiile
noi. Ele trebuie să fie controlate de unul din
redactorii arhivei.

Deci depozitarul E-LIS se funda-
mentează pe ideologia Accesului Deschis
(Open Access) şi autoarhivare (self-archi-
ving). Aceasta presupune regăsirea şi exa-
minarea materialelor din arhivă şi publicarea
lor e deschisă şi gratuită. Autorul poate de sine
stătător să trimită la E-LIS orice lucrare (inclu-
siv şi o lucrare nonpublicată), completând
câteva formulare. Unica condiţie constă în
înregistrarea preventivă a autorului în arhivă.

Toate publicaţiile trimise la E-LIS tre-
buie să fie aprobate de către unul din redac-
tori. Acest control intermediar permite exclu-
derea materialelor întîmplătoare sau care nu
corespund tematicii. Activitatea E-LIS este
susţinută de 64 de redactori din 44 de ţări:
SUA, Italia, Spania, Canada, Indonezia, Africa
de Sud şi alte ţări, inclusiv şi un redactor din R.
Moldova. Responsabilităţile redactorilor sînt
repartizate pe ţări. Astfel, putem afirma că, din
punct de vedere al amplasării, E-LIS este un
proiect european, dar care are un impact inter-
naţional.

E-LIS, ca şi multe arhive analogice,
urmăreşte cîteva scopuri:

·  lărgirea accesului la producţia şti-
inţifică;

·  asigurarea prezervării (atît a pre-
zervării fizice a publicaţiilor electronice, cît şi
stabilitatea identificatorilor electronici);

·  garantarea invariabilităţii publicaţi-
ilor electronice (care poate fi asigurată numai
după înstrăinarea publicaţiei de la autor);

·  posibilitatea schimbului metada-
telor despre obiectele plasate în depozitar şi
organizarea regăsirii în diverse depozitare.

Cu consimţămîntul administratorului,
extragerea materialului din arhivă este posi-
bilă, dar este practicată foarte rar. La 8 iunie
2007, în arhivă au fost plasate 5 810 de publi-
caţii.

Utilizatorii E-LIS au următoarele posi-

bilităţi:
· să examineze listele publicaţiilor

după dată sau după subiect;
·  să examineze publicaţiile incluse în

arhivă în decursul ultimei săptămâni;
·  să efectueze două variante de

căutări – simplă şi avansată. În cererea de
regăsite poate fi indicată informaţia din orice
câmp.

METALIS (http://metalis.cilea.it/
index.html) este un provider de servicii pentru
domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării.
METALIS este un proiect tematic care colec-
tează metadate de la organizaţii şi instituţii
care oferă publicaţii şi documente full-text din
domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării.

METALIS colectează datele de la
următoarele arhive:

·  Archive Ouverte en Sciences
de l’Information et de la Communication.

· ArXiv. Doar publicaţiile din
domeniul informaticii şi la subiectele „Bib-
lioteci digitale” şi „Regăsirea informaţion-
ală”.

Caltech Library System Papers
and Publications.

CNR Bologna Research Library.
Digital Library of Information

Science and Technology.
E-Prints in Library and Informa-

tion Science.
Librarians’ Digital Library. Doar

două genuri de publicaţii: Articole şi Teze,
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Disertaţii;
Mémoires de 3 cycle en Scien-

ces de l’Information et de la Communica-
tion.

Thčse-EN-ligne. Doar publicaţi-
ile din domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei
informării.

Avantajele arhivelor deschise pentru
cercetători şi organizaţii sînt incontestabile,
printre ele putem menţiona:

1) Posibilitatea organizaţiilor, instituţi-
ilor de a avea acces la producţia ştiinţifică
mondială. Rezultatele cercetărilor, care nu sînt
accesibile din motive financiare, devin accesi-
bile în aspect global. Cu cît mai multe organi-
zaţii, instituţii creează arhive proprii, cu atît
mai multe publicaţii devin accesibile.

2) Datorită depozitarelor instituţiona-
le este posibil accesul la publicaţiile savanţilor
din orice ţară. Conform datelor cercetărilor
privind eficienţa comparativă a ţărilor care
contribuie cel mai mult la dezvoltarea ştiinţei,
s-a constatat că autorii celor 85 la sută de pub-
licaţii, cel mai des citate, sînt savanţii din opt
ţări, primele plasate fiind – SUA, Marea Bri-
tanie, Germania, Japonia. În acelaşi timp, un
grup din 163 de ţări, în mare parte cele în curs
de dezvoltare, publică mai puţin de 2,5 la sută
de lucrări ştiinţifice. Astfel, 80 la sută din po-
pulaţia globului se publică în 13 % din cele
140.000 publicaţii periodice, incluse în
Ulrich’s Directory of Scientific Serials. Este
cert că fiecare savant care doreşte să fie
recunoscut după hotarele ţării sale, trebuie să
publice în revistele ştiinţifice internaţionale
care au un impact-factor înalt. Acesta se cal-
culează de Institutul de Informaţie Ştiinţifică
ISI din Philadelphia şi se prezintă în Indexul
de Citaţii Ştiinţifice (Science Citation Index).
Dar foarte puţine reviste „locale” se indexează
în SCI, mulţi savanţi preferă să se publice în
revistele „internaţionale” care, la rîndul lor, nu

sînt accesibile pentru alţii din cauza costurilor
înalte.

3) Depozitarele instituţionale con-
tribuie la promovarea producţiei ştiinţifice a
organizaţiei. Prezentînd producţia ştiinţifică,
arhivele instituţionale deschise vor contribui la
creşterea prestigiului colaboratorilor şi a orga-
nizaţiei atît în aspect naţional, cît şi inter-
naţional. În acelaşi timp, arhivele deschid
posibilităţi pentru colaborarea cercetătorilor,
creează posibilităţi pentru stabilirea con-
tactelor noi şi a susţinerilor financiare.

4) Constituirea arhivelor este o posi-
bilitate de a ameliora situaţia cu citarea
lucrărilor ştiinţifice şi impactul asupra altor
cercetări. Un argument forte pentru consti-
tuirea unei arhive deschise este faptul că au
un impact-factor mai înalt şi cel mai des sînt
citate publicaţiile care sînt în acces deschis,
spre deosebire de publicaţiile cu plată. Con-
form datelor cercetării lui Stive Lawrenece,
realizate în 2001, citarea articolelor on-line
depăşesc cu 336 la sută citarea articolelor off-
line cu aceeaşi tematică.

5) Arhivele deschise permit acce-
sarea materialelor suplimentare. Cu toate că
destinaţia principală a arhivelor deschise este
de a oferi acces la producţia ştiinţifică publi-
cată, multe instituţii şi organizaţii plasează în
depozitare tezele de doctorat, dările de
seamă, materiale instructive, publicaţii elec-
tronice care includ obiecte multimedia. Multe
din aceste lucrări nu au canale stabile de pub-
licare, deşi joacă un rol important în cercetare
şi instruire.

Argumentele menţionate confirmă
faptul că sporirea numărului arhivelor electro-
nice deschise va permite sporirea numărului
publicaţiilor ştiinţifice accesibile gratis şi astfel
va contribui la dezvoltarea ştiinţei.

Oportunitãti  moderneOportunitãti  moderne

Nr. 1-2 2007  CB

3737



Bibliografie consultată:

1.    Chan, Leslie.  / Leslie Chan, Barbara Kirsop, Sely Costa, Subbiah Arunachalam // 
http://www.ifla.org/IV/ifla71/papers/150r_trans-Chan.pdf

2.    http://archives.eprints.org/index.php.action=analysis
3.    http://oalibrarian.blogspot.com/
4.    http://www.arxiv.org/
5.    http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html
6.    http://www.opendoar.org/
7.    Lawrenece, Stive. Online is Invisible: // http://citeseer.ist.psu.edu/online-nature01/
8.    Orsdel, Lee Van. Periodicals Price Survey 2004: Closing in on Open Access / Lee Van Ors  

del, Kathleen Born // http://www. libraryjournal.com/article/CA408358.html
9.    Savenije, Bas. Economic and strategic analysis of scientific journals: recent evolutions: 

Paper presented at the LIBER Conference in Rome, 18 June 2003 // http://www.  
library.uu.nl/staff/savenije/publicaties/scientificjournals.htm

10.  The price of publication // http://www. wi.mit.edu/news/archives/2004/cpa_0616.htm
11.  Ţurcan, Nelly. Accesul deschis la informaţia ştiinţifică: iniţiative internaţionale // Magazin bib 

liologic. – 2006. – Nr. 4. – P. 40-48.
12.  Негуляев, Е.А.http://www.eril.ru/ authors/13 E-LIS — открытый электронный архив в 

области библиотечного дела и информационных дисциплин // http://www. eril.ru/maga
zine/archive/2004/1/focus/elis_print.php

CB   Nr. 1-2 2007  

3838 Oportunitãti moderneOportunitãti moderne

http://www.ifla.org/IV/ifla71/papers/150r_trans-Chan.pdf
http://archives.eprints.org/index.php.action=analysis
http://oalibrarian.blogspot.com/
http://www.arxiv.org/
http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html
http://www.opendoar.org/
http://citeseer.ist.psu.edu/online-nature01/
http://www.eril.ru/


Mileniul trei este o eră informaţio-
nală, în care, paradoxal, abundenţa de infor-
maţie generează setea de informaţie.

Tînăra generaţie înţelege din ce în ce
mai mult că a învăţa, a putea să te informezi
rapid şi eficient, înseamnă a progresa, a con-
tribui la propăşirea societăţii. Una din direcţiile
prioritare ale Procesului de la Bologna, proces
la care a aderat şi R. Moldova, este calitatea
formării specialistului. O serie de iniţiative
puse în practică în ultimii ani au facilitat mo-
dernizarea sistemului de învăţămînt. Din 2003,
curricula universitară dezvoltă alternativele de
studiu prin abandonarea manualelor vechi şi a
bibliografiei unice, prin implicarea studenţilor
în activităţi capabile să dezvolte studiul indi-
vidualizat.(Vezi: V. Cabac, Un an de la ade-
rarea la procesul de la Bologna, Făclia, 13 mai
2006)

Participînd la realizarea acestui
proiect, Biblioteca Ştiinţifică Universitară
(BŞU) din Bălţi acordă accesului la informaţie
un rol decisiv în procesul formativ. Ea a
devenit un adevărat centru info-documentar,
gestionând şi punînd la dispoziţie o colecţie
bogată şi variată de documente (1 017 779
exemplare în 253 622 titluri, în 42 de limbi ale
lumi)i, precum şi o variată infrastructură infor-
maţională. Serviciilor Bibliotecii Universitare le
revine un rol principal în formarea la tineri a
capacităţilor de obţinere şi asimilare a infor-
maţiei. Studenţii sunt instruiţi cum să acce-
seze bazele de date, cataloagele electronice
ale bibliotecilor din toată lumea.

Cum este gestionată informaţia şi
documentele? Cum poate fi accesată o infor-
maţie atît de bogată în BŞU? Am încercat să
aflăm printr-un sondaj opinia studenţilor de la
Facultatea de Drept vis-a-vis de aceste şi alte
întrebări, preferinţele lor.

Sondajul de opinie a fost realizat în
perioada 14 - 28 martie curent, pe un eşantion
de o sută de studenţi de la toţi anii de studii,
studenţi care au frecventat sala de Studii
Socio-umanistice şi economice a BŞU, utilizîn-
du-se ca metodă de investigaţie chestionarul
ce include mai multe variante de răspuns.
Rezultatele cercetării vor servi drept bază
pentru programul de îmbunătăţire a activităţii
Bibliotecii.

Chestionarul a cuprins 13 întrebări,
dintre care 12 au variante de răspuns deja for-
mulate, ultima, a 13-cea, solicitînd sugestii de
la cititori. Chestionarul a vizat mai multe
aspecte: cît de des frecventează studenţii Bib-
lioteca; dacă ei cunosc mijloacele de infor-
mare şi modul cum sunt utilizate acestea; ca-
litatea relaţiei bibliotecar – cititor; sugestii pen-
tru îmbunătăţirea activităţii Bibliotecii etc. 

Dat fiind faptul că eşantionul investi-
gat este constituit din studenţi, pentru care lec-
tura, studiul, informarea sînt componente de
bază ale procesului formativ, chestionarul
conţinea pe poziţia întîia, o întrebare vizînd
rolul Bibliotecii în formarea lor ca specialişti. O
bună parte din respondenţi (60 la sută) consi-
deră că Biblioteca este un partener serios în
studiu şi cercetări; 29 la sută - un intermediar

Sondajul: un exerciţiu bibSondajul: un exerciţiu bib--
lioteconomiclioteconomic

Varvara GANEA, bibliotecar principal Serviciul DIB BŞU
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între utilizator şi carte; 17 la sută - un îndrumă-
tor. Pe bună dreptate, modernizîndu-şi în per-
manenţă serviciile, BŞU rămîne a fi acel cadru
instituţional indispensabil procesului ştiinţifico
– didactic şi educaţional universitar.

Conform răspunsurilor, 64 la sută din
studenţii chestionaţi frecventează Biblioteca
zilnic, iar 34 la sută - o dată pe săptămînă.
Anual, Biblioteca este frecventată de peste
1800 de studenţi de la Facultatea Drept. Majo-
ritatea studenţilor de la secţia cu frecvenţă la
zi sînt cititori permanenţi ai Bibliotecii. Sala de
lectură – Ştiinţe socioumanistice şi economice
este o sală specială, cu acces liber la raft. Stu-
denţii de la Facultatea Drept, în afară de lec-
turile din domeniul specific, îşi orientează lec-
tura şi spre ştiinţele sociale – 52 la sută; ştiinţe
economice – 39 la sută; ştiinţe naturale – 7 la
sută; ştiinţe exacte – 8 la sută; artă, beletris-
tică – 9 la sută. 

65 la sută din respondenţi consideră
drept satisfăcătoare disponibilitatea resurselor
de informare şi documentare, 34 la sută –
parţial satisfăcătoare şi numai un singur uti-
lizator a răspuns că nu-l satisfac resursele de
informare şi documentare. Ţinem să menţio-
năm în acest context că un interes prioritar al
Bibliotecii rămîne a fi completarea calitativă şi
valorificarea eficientă a colecţiei, asigurarea
accesului la documentele tipărite şi la infra-
structura informaţională, optimizarea servici-
ilor oferite.

Încă în 2003, Facultatăţile Drept şi
Economie erau cele mai favorizate, vizînd
accesul la cea mai „tânără colecţie de carte”,
cuprinzînd circa 10 000 de documente. În pre-
zent ea constituie peste 15 000 de docu-
mente. Studenţii pot consulta documente elec-
tronice on-line, pe CD şi DVD, bazele de date:
„Legislaţia R. Moldova”, EBSCO, Centrul de
Documente ONU, Internet. Un loc aparte în
colecţia Bibliotecii îl ocupă fondul de carte
Universitaria - lucrări ale profesorilor universi-
tari (monografii, publicaţii didactice şi meto-
dice).

Pe lîngă colecţiile exhaustive se mai

pune accent şi pe valoarea resurselor infor-
maţionale care sînt oferite prin intermediul ca-
taloagelor, bazelor de date, fondului de refe-
rinţe etc.

Remarcăm faptul că 80 la sută din
respondenţi solicită ajutorul bibliotecarului (o
încredere deplină în competenţa personalului
Bibliotecii). Relevant e că 66 la sută - uti-
lizează catalogul electronic, care simplifică şi
facilitează căutarea, oferind posibilităţi multi-
ple de găsire a informaţiei - autor, titlu, vedete
de subiect, cuvinte - cheie, an de ediţie ş.a. şi
permite selectarea variantelor de lectură con-
siderate suficiente pentru nivelul de profun-
zime necesar; 5 la sută - catalogul tradiţional;
6 la sută - consultă bibliografiile; 8 la sută
vizitează expoziţiile de carte. Implicarea cît
mai frecventă a specialistului – bibliotecar în
cazul identificării informaţiilor în resursele
electronice mai rămîne a fi o stringentă nece-
sitate, dat fiind că acest exerciţiu continuă să
fie o dificultate pentru clienţii noştri.

Majoritatea respondenţilor (88 la
sută) indică cunoaşterea, instruirea, apoi 16 la
sută - cercetarea şi numai 2 la sută - curio-
zitatea, demonstrîndu-ne încă odată că Bib-
lioteca ocupă un rol important în procesul de
informare şi documentare a viitorilor specia-
lişti. 

Publicaţiile periodice sînt şi ele o sursă
importantă de informare oferite cititorilor pe
suport tradiţional şi în format electronic. Cel
mai frecvent solicitate sînt desigur revistele de
specialitate – 84 la sută. Sala de lectură – Şti-
inţe socioumanistice şi economice numără
peste 50 de publicaţii periodice din domeniul
de drept. Cele mai des solicitate sînt publicaţi-
ile: Revista Naţională de drept; Avocatul
poporului; Revista de criminologie; Drept
penal şi criminalistică; Dreptul muncii; Ordine
şi lege; Legea şi viaţa etc. 19 la sută din cei
chestionaţi consultă şi ziarele şi revistele
social-politice. Răspunsurile specifică urmă-
torul fapt: mai mulţi cititori semnalează
prezenţa în colecţie a unor achiziţii de valoare,
utile îndeosebi pentru cercetări ştiinţifice.
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Odată cu informatizarea BŞU bari-
erele lingvistice pot fi depăşite lejer de cititorii
cunoscători ai mai multor limbi străine. În urma
acestui sondaj am constatat că opţiunile
respondenţilor sînt pentru sursele în limba
maternă, iar, în caz de necesitate apelează şi
la cele străine:  

Limba română – 84 %;
Limba rusă – 50 %;
Limba engleză – 20 %;
Alte limbi – 2 %.  

Vis-a-vis de informarea cititorilor
despre intrărle recente, menţionăm că răspun-
surile ne-au satisfăcut aşteptările.  70 la sută,
susţin că sînt bine informaţi, 23 la sută - parţial
şi numai 7 la sută - nu. Pe parcursul anului
2006, de exemplu, au intrat peste o mie de
titluri la compartimentul Drept. Valorificarea
cărţilor se produce şi prin formele clasice de
informare: expoziţiile şi revistele informative.
În 2006, expoziţia „Intrări recente” a fost com-
pletată cu 2161 documente şi circa 3125
reviste, iar numărul de vizite a început să
crească ca urmare a implementării noului
Concept privind informarea cadrelor didactice
şi a studenţilor. Pentru studenţi au fost organi-
zate (în 2006) 171 prezentări de carte. 

De rînd cu metodele tradiţionale de
deservire bibliotecar-informaţională, Biblioteca
practică, tot mai insistent, utilizarea avanta-
jelor tehnologiilor digitale. Anume tehnicile noi
permit creşterea calităţii serviciilor oferite de
Bibliotecă şi duc la extinderea considerabilă a
ariei de influenţare. Este asigurat accesul la
infrastructura informaţională locală, naţională
şi globală printr-o reţea de 107 PC, 72 din ele
- cu ieşire la INTERNET. A fost creată propria
bază de date, care numără 226 121 de infor-
maţii, ori 51 la sută din toate titlurile deţinute,
inclusiv – 97 351 (43,95 la sută) informaţii
analitice, care pot fi accesate de la 45 termi-
nale OPAC, TinRead şi on-line de pe pagina
veb: http://libruniv.usb.md. 71 la sută din cei
chestionaţi consideră INTERNETUL o sursă
de informare utilă şi avantajoasă în găsirea
rapidă şi completă a solicitărilor. Studentul

poate utiliza aşa numitele motoare de căutare,
softurile capabile să distribuie cererea de
informaţie mai multor baze simultan şi să
colecteze răspunsurile pentru a oferi infor-
maţia solicitată într-o formă unitară. Totuşi, 79
la sută consultă baza de date” Legislaţia R.
Moldova” şi numai 10 la sută accesează baza
de date CD ONU, Centrul care colaborează cu
Catedra de Drept. 25 la sută din beneficiarii
Centrului sunt studenţii de la Facultatea de
Drept. Baza de date EBSCO a fost accesată
de 12 la sută din respondenţi, studenţii ce
vorbesc fluent limba engleză.

70 la sută din respondenţii au remar-
cat că au cunoştinţă despre Biblioteca Virtu-
ală. Baza de date BŞU oferă acces la Patrimo-
niul USB, la lucrările profesorilor Universităţii
(cursuri, prelegeri, programe). Conceptul Bib-
lioteca Virtuală vine să amplifice accesul citito-
rilor la pachete educaţional - didactice USB de
studiu şi cercetare. Menţionăm, în special,
următoarele lucrări: note de curs ale prof. dr.
Octavian Pop „Criminologie generală”, „Drept
penitenciar”, „Răspunderea penală”, „ Exe-
cutarea pedepsei privative de libertate” etc. Şi
numai 18 la sută au dat un răspuns negativ.

55 la sută din respondenţi au partici-
pat la activităţile organizate de Bibliotecă, mai
mult decît atît, le-au găsit şi foarte interesante.
45 la sută nu au participat din diverse motive,
e regretabil faptul, mai ales că anual Bibliote-
ca organizează zeci de activităţi culturale de
amploare, la care iau parte mii de persoane.
Este vorba de expoziţii de cărţi şi reviste bib-
liografice, lansări de carte, conferinţe, semi-
nare, spectacole literar -muzicale, discuţii, dia-
loguri în cadrul Saloanelor Literar, Muzical,
Clubului ONU Nord, Comitetului Helsinki pen-
tru Drepturile Omului etc.

Majoritatea studenţilor s-au declarat
satisfăcuţi de activitatea Bibliotecii şi de ser-
viciile oferite în cadrul ei. Un număr mic de citi-
torii şi- au dorit mai multă literatură de specia-
litate în limba română, instalarea mai multor
calculatoare în săli de lectură. Respondenţii
au solicitat interzicerea convorbirilor la tele-
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foanele mobile în sălile de lectură, au expus
nemulţumirea faţă de iluminarea insuficientă
în fondul de carte cu acces liber. 

Fecventarea bibliotecii de către stu-
denţii diferitor ani de studii se prezintă în felul
următor: studenţii anului II (29 la sută) şi anul
III (28 la sută). E mai redusă frecvenţa stu-
denţilor anului IV – 17 la sută; anul V – 14 la
sută şi anul I – 9 la sută.

Concluzii
Atestăm o evoluţie evidentă în racor-

darea serviciilor de informare la nivelul şi exi-
genţele domeniului, fapt care va spori şi va
creşte capacitatea de informare. Toate sursele
sînt utilizate eficient în dorinţa de a le satisface
cele mai largi necesităţi de cunoaştere, for-
mare şi informare ale cititorilor. Bibliotecarii vor
tinde în permanenţă să-şi îndeplinească rolul

de actanţi ai reformării învăţămîntului, să
familiarizeze utilizatorii cu noile tehnologii
informaţionale. Publicul cititor, la rîndul său,
este conştient de faptul că informaţia / infor-
marea, în modul cel mai direct, e bazată pe
Bibliotecă. Ca verigă importantă a mediului
informaţional, Biblioteca are rol de promotor
esenţial de informaţie atît în aspect cantitativ,
cît şi calitativ, influenţînd benefic orice struc-
tură socială. 

Va fi acordată mai multă atenţie pre-
zentării achiziţilor noi pentru studenţi: prin pro-
movarea de expoziţii tematice, informative,
expoziţii - eveniment, reviste bibliografice,
publicarea buletinelor recentelor intrări, infor-
maţiile respective putînd fi găsite pe pagina
Web a Bibliotecii, va fi mărit numărul de calcu-
latoare în sălile de lectură etc.
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Chiar dacă nu deţine în fondurile sale
incunabule, BNRM este păstrătoarea a două
cărţi străvechi care sunt legate, prin biografia
lor poligrafică, dar mai ales prin conţinutul,
autorii şi interpreţii lor, nu numai de vremea
primelor cărţi scoase de sub tipar în Europa,
dar si de timpurile antice cînd îşi creau opera
lor părinţii filozofiei. Amîndouă cărţile se în-
scriu în bibliografia şi istoriografia aristote-
liană. Prima dintre ele, Kategoriile lui Aristo-
tel comentate de Simplicius, a fost tipărită la
Veneţia în 1551, în limba greacă. E o carte
paleotipică, ea fiind tipărită pe modelul volu-
mului de categorii aristotelice, publicat în
1499, de asemenea, la Veneţia. În varianta din
1551 se păstrează prezentarea grafică, ductul
literei, arhitectonica volumului din 1499. 

Deosebirea dintre ediţia din 1499 şi
cea din 1551 (un exemplar din tirajul căreia
deţine BNRM) o face cunoscutul filozof, unul
din cei mai redutabili comentatori ai filozofiei
antice, Simplicius (490 - 560 ).   Foaia de titlu
s-a păstrat fragmentar şi nu oferă elementele
necesare pentru o descriere paleografică
deplină. Pe pagina următoare însă, e inserată
Epistola incepătoare, în care putem găsi nu
doar un comentariu general, dar şi anul ediţiei
(M.D.L.I.=1551)[1]. Titlul cărţii (deţinut de
BNRM) îl întîlnim în celebra bibliografie a lui
Konrad Gesner Biblioteca Universalis sivus
catalogus omnium, tipărită la Zurich în 1545 -
1556. În această bibliografie sînt incluse
incunabule şi lucrul acesta ne obligă să facem
în acest loc o scurtă explicaţie. Vorba e că, în
general, sînt considerate incunabule cărţile

tipărite pînă la 1500. Cărţile, tipărite pe mo-
delele incunabulelor sau apărute în primii ani
de după 1500, se numesc paleotipice. Multă
vreme însă în Europa a continuat dezbaterea
în cadrul căreia se propunea să fie conside-
rate incunabule şi cărţile apărute în anii urmă-
tori lui 1500. Au fost promovate două opinii:
unii cercetători limitează această dată la anul
1480, cînd s-a produs o diferenţiere precisă a
tipurilor de literă şi o unificare a fiecărui carac-
ter în parte. Alţii extind perioada pînă la
începutul sec. XVI, cînd noile tehnologii în ale
tiparului au permis tiraje mai numeroase şi o
ieftinire relativă a cărţilor.[ 2 ] Dacă ne bazăm
în exclusivitate pe catalogul lui Gesner şi luăm
în calcul şi cea de-a doua opinie menţionată
mai sus, ar reieşi că volumul Kategoriile lui
Aristotel din 1551, aflat în colecţiile BNRM, ar
putea fi considerat, într-un fel, un incunabul,
lucru care o situează pe BNRM printre bib-
liotecile europene cu cele mai preţioase
comori.

Pe verso - ul paginii cu Epistola înce-
pătoare, inserată, este dat cuprinsul. Urmează
un studiu mai larg despre categorii în general,
apoi texte şi ilustraţii (la unele capitole) con-
sacrate fiecărei categorii în parte, în limba
greacă.

Ce face Simplicius? În primul rînd, el
comentează în limba latină capitol cu capitol
(categorie cu categorie). La sfarşitul fiecărui
compartiment al scrierii aristotelice el adaugă
diferite genuri de comentarii. Cel mai des întâl-
nită este formula “In predicamentum Quanti-
tatisoccurrunt annotatione digna”, urmate, de

Două incunabule înDouă incunabule în
colecţia Biblioteciicolecţia Bibliotecii

Naţionale a RepubliciiNaţionale a Republicii
MoldovaMoldova

Alexe RĂU, directorul general al Bibliotecii Naţionale a
Republicii Moldova
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regulă, de “Argumenta”, în care justifică şi
explică conţinutul comentariilor făcute. ”Co-
mentariul la primul capitol, cel in care se con-
ţine studiul general consacrat kategoriilor, este
vedetizat prin sintagma “De Entibus”[3]. La
pagina 38 constatăm însă că “Que in Com-
mentarijis Simplicij…” şi “Argumenta” sînt ace-
laşi lucru, fapt care solicită o examinare aten-
tă a paginilor în care aceste două formule nu
sînt arătate explicit ca identice sau ca acelaşi
lucru. Interpretul introduce boxe cu paronime
ori cu sinonime, face uneori scurte referinţe pe
cîmpurile paginilor. Ultimile două pagini ale
acestei cărţi sînt rupte aproape în întregime,
ceea ce ne împiedică să culegem date supli-
mentare importante referitoare la tipărirea
ediţiei ca atare (acest lucru se referă mai cu
seamă la penultima pagină.).

Lucrarea “Kategoriile…” face parte
din scrierile ce s-au păstrat după moartea
marelui filozof. Se ştie că, după decesul lui
Aristotel, manuscrisele sale au rămas în po-
sesia urmaşului său Teofrast. La moartea lui
Teofrast, manuscrisele au ajuns la discipolul
acestuia Neleus. Moştenitorii lui Neleus le-au
ascuns într-o peşteră, unde au rămas multă
vreme pradă umezelii. Doar în anul 100 î.e.n.,
scrierile au fost descoperite de un anume
Apellicon, mare bibliofil, şi aduse la Atena. În
86 î.e.n., Atena e ocupată de generalul Sulla
şi, în consecinţă, manuscrisele ajung la Roma.
Aici, ele atrag atenţia unor filologi, fiind copiate
la indicaţia grămăticului Tyranmon. Pe baza
acestor copii, ultimul conducător al Liceului
Andronicos din Rhodos a elaborat şi a publi-
cat, în prima jumătate a sec.I înaintea erei
noastre, ediţie care stă la baza întregii noastre
cunoaşteri asupra operei lui Aristotel pînă azi.
În această ediţie era inclusă şi cartea “Kate-
goriile…” Prima ediţie completă a lui Aristotel
în limba latină apare în 1489 la Veneţia. Prima
ediţie în limba greacă a operei lui Aristotel a
fost realizată de celebrul tipograf Aldo Ma-
nuzzi, la Veneţia, în perioada 1495 - 1499. În
ultimul din aceşti ani a fost tipărită în greacă
volumul Kategoriilor... şi în baza lui a fost

pregătită ediţia comentată de Simplicius,
scoasă tot la Veneţia în 1551, un exemplar din
care se păstrează, cum spuneam, în Bibliote-
ca Naţională a Moldovei.

Cartea e importantă şi prezintă
interes prin faptul că e legată nu doar de
numele lui Aristotel, ci şi de acela al lui Simpli-
cius, filozof şi comentator de o mare fineţe.
Multe din comentariile sale la operele filo-
zofilor antici şi, în special, la acelea ale lui Aris-
totel rămîn irefutabile pînă astăzi. Ca dovadă a
măestriei sale este faptul că actualmente, de
exemplu, au apărut la editurile contemporane
din toată lumea şi se află în vînzare peste 20
de cărţi antice, comentate de Simplicius sau
scrise de el însuşi. Pe lîngă aceasta, Simpli-
cius are marele merit de a fi păstrat manu-
scrisele multor autori antici. Datorită lui ele au
ajuns pînă la noi spre a îmbogăţi patrimoniul
cultural al omenirii.

Prestanţa şi rolul pe care l-a avut
Simplicius ne obligă să schiţăm şi o scurtă
biografie a lui. S-a născut în Cilicia în anul
490. A fost discipolul lui Ammonius şi Damas-
cius, era unul din ultimii filozofi neoplatoni-
cieni. Cînd, în anul 529 al e.n., şcoala de filo-
zofie din Atena a fost închisă şi studierea filo-
zofiei interzisă, cărturarii Damascius, Simpli-
cius, Priscianus şi alţi patru filosofi au hotărît,
în  531 sau 532, să caute protecţie la Chos-
roes, regele Persiei, dar, cu toate că au fost
primiţi călduros, ei nu puteau să îndure
şederea continuă între cei pe care-i consider-
au barbari. După aproape doi ani, ei s-au
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întors în Grecia.
Chosroes a încheiat un tratat de pace

cu Justinian în 533, stipulînd ca celor şapte
filozofi să li se permită  “reîntoarcerea acasă,
şi să trăiască de acum încolo cu bucuria
conştiinţei libertăţii” (Agathias ii. 30, 31). După
călătoria în Persia, Simplicius a scris comen-
tarii despre Aristotel De Coelo, Physica, De
anima şi Categoriae, care, împreună cu un alt
co-mentariu despre Enchiridion a lui Epicteus,
au supravieţuit. A murit în anul 560 e.n..

A doua ca vechime după” Katego-
riile…” scoase în 1551 este un volum legat tot
de opera lui Aristotel, intitulat “Acciaioli,
Donati. In Aristotelis Libros Octo Politico-
rum Commentarij, Nunc primum în Lucem
editi”, carte scoasă tot la Veneţia, în 1566, cu
volum de 285 de pagini, de editorul şi tipogra-
ful Vincentium Valgrifum. Această primă ediţie
e scoasă la tipar după moartea lui Donati.
Despre acest Donato Aciaioli aflăm că face
parte din una din cele mai vechi  dinastii ale
Europei, dinastia Medici - Aciaioli. Primele
menţiuni documentare despe ei le întîlnim
într-un catastif pentru perioada 1327 - 1342, al
treilea nume din el fiind acela de Donato
Manno Acciaioli[4]. Puţin mai târziu, într-un
arbore genealogic[5], se arată că în sec. XV o
domnisoară, Laudomia Acciaioli, se căsă-
toreşte cu Pierfrancesco de Medici. Fiul lor se
numea Jacopo Acciaioli, iar nepotul - Donato
di Jacopo Acciaioli. In general, Acciaiocii din
dinastie isi adăugau, de la Laidomia înainte,
numele de Medici. În a doua jumătate a sec.
XVI, însă situaţia se inversează: membrii
dinastiei îşi încep numele cu Medici la care
adaogă numele Aciaioli [6]

Acciaiolii au fost oameni înzestraţi,
avansînd şi avînd succese în diferite domenii.
Un Patricio Acciaioli devine, în sec. XVII, duce
de Atena. În perioada 1378 – 1389, Aciaioli
Angelo este “create da URBANO VI”. Un
urmaş al interpretului cărţii păstrate la BNRM
se chema Zanobi Acciaoli şi a fost şi el un
important traducător şi scriitor [6].

Donato Acciaioli, comentatorul cărţii

păstrate la noi, s-a născut la Florenţa. Era re-
numit pentru cunoştinţele sale, mai ales în
greacă şi matematică şi preţuit pentru servici-
ile sale făcute statului său natal.

Încredinţîndu-i-se mai înainte cîteva
ambasade, el a devenit, în anul 1473, Gon-
falonier al Florenţei... A decedat la Milano în
1478, în drum spre Paris, unde mergea să afle
în numele locuitorilor Florenţei, scopul lui
Louis al XI,  în ceea ce priveste lupta împotri-
va lui Papa Sixtus al IV-lea. Corpul lui a fost
adus înapoi în Florenţa şi îngropat în biserica
cartuzienilor din cheltuielile publice. Fiicele
sale au fost împărţite de către tovarăşii săi
cetăţeni, iar averea pe care a lăsat-o era
foarte mică, din cauza onestităţii şi indiferenţei
sale. El a tradus în latină Vieţile paralele de
Plutarch (Florenţa, 1478), a scris Comentarii la
Etica lui Aristotel. A tradus cărţile despre vieţile
lui Hannibal, Scipio şi Charlemagne. La
lucrarea despre Aristotel a cooperat, cu
stăpînul său John Argyropulus, care este
autorul a zeci de alte lucrări. A încetat din viaţă
la Milano, la 28 august 1478.

Cartea apărută în 1566, care se
păstrează la BNRM, începe cu un Oratorem
de Leonardo Contarenum, împăratul republicii
Florentine, ”caes. Maximilianum”, în care e
blagoslovită şi apreciată şi munca lui Aciaioli,
un „Index rerum in Acciaioli comentarii memo-
rabilium”, apoi urmează corpusul cărţi ca atare
conţinînd: o PRAETATIO a lui Donati Acciaioli
consacrată operei politice a lui Aristotel şi şase
capitole de Explanatio (comentarii) sistema-
tice asupra acestei cărţi a lui Aristotel. La pa-
gina 279 este tipărită Errata corrigenda. La
pagina 80 este inserat un Regestum, un fel de
colophon timpuriu realizat în cinstea (sau chiar
de) editorul Vinsent Valgrifium. Este reprodusă
emblema acestuia, compusă din următoarele
elemente: două mîini prinse de filetul unui
teasc tipografic, filet pe care, mai sus, este
încolăcit un şarpe. Cartea a fost localizată
într-un număr destul de mic de exemplare,
astfel încât exemplarul de la BNRM, cu toate
caracteristicile sale de conţinut şi de formă,
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este o ediţie cu adevărat rară şi foarte
preţioasă.

Cartea s-a păstrat foarte bine. La
tipărire a fost folosită hârtie fabricată din fibre
de in, fapt care face ca paginile să fie elastice,
să nu se preteze dezacidizării şi să nu devină

fragile, toate acestea asigurându-i o viaţă
lungă.

Această carte rară a fost inclusă în
prestigiosul registru Old Printed Books digital
repozitors of European rarities.
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Anul 2007 stă sub semnul comemo-
rării a 110 ani de la naşterea unei eminente
personalităţi, cea a lui Tudor Vianu, care, prin
preocupările sale vaste: filozofie, estetică,
artă, critică literară, poezie, memorialistică,
întruchipează perfect imaginea unui homo uni-
versalis . 

Referindu-se la acest temerar căută-
tor al echilibrului şi perfecţiunii, Paul Cornea
afirma într-un studiu comemorativ: ,,Avea o
cultură nu numai întinsă, ci şi profundă, adusă
în punctul unde devine filozofie a vieţii şi etică
a personalităţii”.

Tudor Vianu se naşte în 1897, la
Giurgiu, în familia doctorului Alexandru Vianu,
evreu creştinat, pe numele său adevărat Adolf
Weinberg. Tatăl a fost selectat de însuşi regele
Carol I pentru o carieră militară. Participă la
războiul de independenţă din 1877 - 1878,
servindu-şi cu devotament patria. Pentru a se
integra şi a face carieră, Adolf Weinberg de-
vine Alexandru Vianu. S-a convertit nu doar el,
ci şi soţia, iar mai apoi au fost creştinaţi toţi
copiii. 

Studiile primare şi gimnaziale, Tudor
Vianu şi le face în oraşul natal, învaţă apoi la
liceul Sfîntul Lazăr din Bucureşti, Facultatea
de Litere şi Filozofie a Universităţii din
Bucureşti, Seminarul Pedagogic Universitar.
Urmează studiile la Viena, Wutemberg, dar,
pînă la urmă, se stabileşte la Tubingen, unde
îşi definitivează studiile postuniversitare. Îşi dă
doctoratul la 3 decembrie 1923 cu teza Prob-
lema valorificării în poetica lui Schiller, scrisă
şi prezentată în limba germană.

Format într-un mediu intelectual,
Tudor Vianu îşi educă de timpuriu un cult al
cărţii, lectura devenind pentru el o ocupaţie
indispensabilă sau, cum o va defini la două-
zeci de ani, într-o scrisoare adresată prietenu-
lui său S. Bayer, o ,,voluptate aleasă”, iar la
vîrsta olimpicii maturităţi, prin anii 1940 - 1941,
se confesează: ,,Toată viaţa mea am învăţat,
am trăit printre cărţi, am luat note, am strîns
observaţii, am încercat să-mi limpezesc ideile
şi să le leg între ele în întreguri cît mai bine
ordonate”. 

Talentele sale multiple, susţinute şi
de o muncă intelectuală zilnică, nu întîrzie să
dea roade. La 13 ani scrie deja versuri, iar la
19 îi apar articole critice în revistele Viaţa
Românească, Ţara noastră ş.a.

În 1924 îşi începe cariera de profesor
universitar, iniţial ca suplinitor al cursului de
Estetică, iar în 1927 e numit docent la catedra
de estetică în cadrul aceleiaşi universităţi, post
pe care îl va onora cu multă dăruire pînă în
1949, cînd este suspendat pe un semestru de
autorităţile comuniste, după ce anterior, în
1947, fusese exclus din Academia Română.
Ceea ce nu au reuşit să facă legionarii în
1940, au reuşit fără scrupule comuniştii. Va fi
totuşi restabilit şi numit şef al catedrei de Lite-
ratură universală şi comparativistă, dar vor
urma repetate încercări de a-l elimina de la
catedră, reproşîndu-i-se un pretins cos-
mopolitism.

După moartea lui Stalin în 1953, şi în
România s-au produs schimbări în atitudinea
faţă de marii intelectuali. Tudor Vianu redevine

Tudor VTudor VIANUIANU, , 
un consecvent promotor alun consecvent promotor al

valorilorvalorilor
Galina MOSTOVIC, sef Catedră
Colegiul Pedagogic “Ion Creangă”
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membru al Academiei, este cooptat în Comisia
Naţională pentru UNESCO, devenind apoi
chiar membru în Comitetul Executiv al acestui
prestigios organism internaţional.

Contactul permanent cu universul
bibliotecilor şi cultul cărţii pe care şi l-a edificat
consecvent încă de la începutul carierei sale,
îl va aduce, în anul 1959, în fruntea Bibliotecii
Academiei. Alexandru Duţu, unul din colabora-
torii de atunci ai instituţiei date, îşi aminteşte
despre acest eveniment: ,, Profesorul Tudor
Vianu şi-a luat în primire postul de director
general al Bibliotecii Academiei Române fără
solemnităţi: l-am văzut venind pe cărarea din-
spre Academie, cu pas măsurat, şi am aflat că
s-a aşezat în biroul său fără declaraţii sau ges-
turi teatrale”.

Această firească apropiere de tem-
plul cărţii era o necesitate vitală a marelui căr-
turar adusă acum, spre finele „marii sale tre-
ceri prin lumină”, o ofrandă celor care s-au
consacrat conservării, dar şi propagării cărţii -
bibliotecarilor.

Domeniul în care a lăsat o urmă vi-
zibilă a fost bibliologia. De fapt, această
ramură nu-i este străină nici unei mari person-
alităţi. Vianu avea şi el ferma convingere că
bibliologia e o preocupare firească a spiritelor
alese, afirmînd că ,, numai crearea instrumen-
tului bibliografic riguros şi complet, poate per-
mite cercetării îndrumarea către scopurile ei
superioare.” Această aserţiune îşi are o mate-
rializare concretă. Aproape fiecare lucrare pe
care a creat-o conţine note biobibliografice
foarte complete şi riguros structurate. Astfel,
notele bibliografice la Istoria esteticii de la
Kant pînă azi au caracterul unor fişe de
dicţionar, Introducere în teoria valorilor înte-
meiată pe observaţia conştiinţei inserează o
bibliografie finală bine construită, în cunoscu-
tul său tratat Estetica bibliografia are indici pe
teme şi autori. Toate acestea dau dovada unei
bune cunoaşteri a normelor bibliografice mo-
derne.

Cu mult înainte de a deveni director

al Bibliotecii Academiei, încă în 1927, alcă-
tuieşte şi lucrări strict bibliografice, cum ar fi
cea intitulată Filozofia culturii, tot dînsul tru-
deşte şi la întocmirea bibliografiilor la operele
complete ale lui Alexandru Macedonski,
Alexandru Odobescu, apărute în anii 40 ai
secolului trecut.

Venind la conducerea Bibliotecii
Academiei, Tudor Vianu va iniţia elaborarea
cîtorva serii de mari şi deosebit de valoroase
bibliografii. Continuă Bibliografia româ-
nească veche iniţiată de colectivul bibliotecii
printr-o Bibliografie a literaturii române.
Această serie a început cu Echos iberiques
et sud-americans dans la literature
roumaine, urmată de Tchehov en Rouma-
nie, Caragiale sur le csienes roumaines et
etrangeres, Shakespeare in România. Tot
sub conducerea lui T. Vianu a fost întocmită şi
o valoroasă bibliografie la lucrarea Contribuţii
la istoria limbii române literare în secolul al
XIX-lea, apărută în 1962 la Editura Academiei.
Obişnuit să se implice în orice domeniu nou pe
care îl aborda în modul cel mai serios,
urmăreşte cu atenţie progresele care le înre-
gistrează terminologia bibliologică, e foarte
sensibil la implementarea principiului selecti-
vităţii, la stabilirea ariei surselor de informare
în alcătuirea bibliografiilor, într-un cuvînt,
încearcă să aşeze activitatea în acest dome-
niu, pe baze ştiinţifice.

Unul din exegeţii operei lui Vianu,
George Gană, vorbind despre personalitatea
ilustrului cărturar, menţionează: ,,Ceea ce-l
defineşte pe Tudor Vianu înainte de orice este
( ... ) poziţia lui faţă de fenomenul culturii. A
privit-o ca pe o imensă lume în expansiune, ca
pe realitatea prin excelenţă, pentru că e înzes-
trată cu valoare.” Or, mesajul lui Vianu ca pro-
motor al valorilor era unul valabil mai mult
decît oricînd pentru epoca în care trăim: Sal-
varea e în cultură.

Biblioteca, cartea cu puterea ei mira-
culoasă, ne oferă, prin excelenţă, şansa sal-
vării în faţa agresivităţii istoriei şi a deprecierii
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valorilor. Viaţa şi activitatea lui T. Vianu sînt şi un argument forte în acest sens.
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1.   Cornea, P.  În jurul identităţii lui Tudor Vianu. In:  Manuscriptum, 1997, nr. 2-4, p. 185-186.
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3.   Gană, G. Tudor. Vianu şi lumea culturii. Bucureşti:  Ed. Minerva, 1998.
4.   Podgoreanu, Tr. Umanismul lui Tudor Vianu. Bucureşti: Ed. Cartea Românească,  1973.
5.  Stoica, I. Informaţie şi Cultură. Bucureşti: Ed. Tehnică, 1997.
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Eminescu la 157 de ani

De mai mulţi ani, în agenda vieţii cul-
turale a Bibliotecii Şiinţifice Universitare (BŞU)
din Bălţi, Ianuarie înseamnă, în primul rînd, o
serie de activităţi închinate cinstirii operei
marelui poet Mihai Eminescu. Nici ianuarie
2007 nu a fost, în acest sens, o excepţie. 

Ca şi în anii precedenţi, bibliotecarii
universitari au organizat o serie de mani-
festări: programul TV- Eminescu - 157 de ani
de la naştere, expoziţia Mihai Eminescu,
mereu nou (N. Georgescu), vizionarea
videocasetelor: Eminescu: călătorie virtuală
în absolut, Melancolie, prezentarea CD-urilor
- Eminescu - viaţa şi opera poetului, în lim-
bile română, franceză, engleză, rusă, spa-
niolă, italiană, germană, Luceafărul, Literatu-
ra Română vv. I-II. şi 7 audiocasete cu ro-
manţe pe versuri de Mihai Eminescu interpre-
tate de Gheorge Sărac. Au fost expuse 361 de
volume cu generice mai mult decît semnifica-
tive:Cu mâine zille-ţi adaogi (M. Eminescu),
Contemporan în durată eternă (A. Philipi-
de), Poetul şi veşnica tinereţe. Colecţia Emi-
nescu a BŞU numără 319 titluri - opere în
1948 de exemplare în limbile romănă, rusă,
franceză, engleză, spaniolă, italiană, ger-
mană, 342 de titluri în 1594 de exemplare
despre opera şi viaţa poetului,132 de titluri de
publicaţii periodice ce conţin 1325 de articole,
consacrate creaţiei marelui poet.

După vizionarea filmelor, beneficiarii
Centrului Manifestări Culturale şi Promoţio-
nale au luat în dezbatere subiectele: ”Artistul,
chiar în singurătate fiind, are nevoie de pri-
eteni...”, Eminescu în perioada aflării la

Viena şi Berlin, Mihai Eminescu - poet al
iubirii, Influenţe folclorice în creaţia emi-
nesciană, Gazetarul Eminescu.” Celor 210
de participanţi la Salonul Literar le-a fost pre-
zentată expoziţia ”Eminescu, mereu nou”
(N. Georgescu) ce a cuprins 248 de titluri de
do-cumente foarte utile, în paginile cărora sînt
enumărate localităţi, biserici, schituri de mănă-
stiri, universităţi, biblioteci, şcoli, ţări, vizitate
de poet în scurta lui viaţă. Fiecare titlu prezen-
tat în stand a fost, de fapt, o cale de accedere
la creaţia eminesciană. Participanţii au rămas
impresionaţi şi de faptul că, începînd cu prima
ediţie tipărită de Titu Maiorescu, Mihai Emi-
nescu a devenit între timp cel mai editat scri-
itor clasic. Deja de 122 de ani, toate editurile
naţionale nu încetează să tipărească opera
eminesciană. De regulă, sărbătorile dedicate
Poetului sînt consemnate şi prin reeditări cum
ar fi, spre exemplu, Opere complete în 5
volume (ediţiile 1914, 1939, 1943 1964, 1993,
1996, 1998, 2000, 2001) sau cele trei volume
de Opere Politice (ediţiile 1997, 1999), Emi-
nescu în corespondenţă, Eminescu în artă, în
pictură, în arhitectură. 

Deosebit de valoroase sînt şi efor-
turile eminescologilor din România şi Republi-
ca Moldova, care au rezultat cu: ediţia Cor-
pusul Eminescu în zece volume, ce con-
semnează principalele momente ale operei şi
vieţii poetului, autorii ţinînd să adaoge, în
fiecare volum, consideraţii, uneori generale,
alteori cu caracter filozofic sau concrete, refe-
ritoare la creaţia propriu-zisă. O surpriză de
proporţii a fost prezentarea Manuscriselor
Mihai Eminescu (Biblioteca este printre puţi-
nele bibliloteci deţinîtoare de aceste volume),

Comemorare a eternităţiiComemorare a eternităţii
Valentina TOPALO, şef Serviciu Manifestări Culturale
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publicate de Academia Română, vol. I, Bucu-
reşti, Editura Enciclopedică, 2004
şi vol. II, partea I-a şi partea a
II-a, 2005. Volumele au apărut în
condiţii grafice excelente, cu un
„cuvîntul înainte” - o consistentă
reflecţie despre destinul manu-
scriselor, semnată de academi-
cianul Eugen Simion. La compar-
timentul Cărţi noi, cititorii au luat
act de următoarele titluri: Colecţia
Lecturi Esenţiale, M. Eminescu.
Poezii. Bucureşti, Ed. Institutul Cultural Ro-
mân, 2004; Dumitru Mămăligă, Eminescu şi
Veronica. Poezii de Dragoste, Ch. Ed. Pon-
tos, 2005; Lucia Olaru - Nenati, Eminescu. De
la muzica poeziei la poezia muzicii,
Botoşani Ed. CEEA, 2002 şi Mircea Ştefan,
Mihai Eminescu. Revizor şcolar, Ed. de Stat
Didactică şi Pedagogică,1956 - donaţia Asoci-
aţiei Pro Basarabia şi Bucovina, filiala
Costace Negri, Galaţi.

În istoria editării cărţilor lui Eminescu
s-au întîmplat multe lucruri curioase şi neobiş-
nuite. Spre exemplu, în anul 1884, editura
SOCEC marchează apariţia ediţiei Poezii
(chiar dacă pe pagina de titlu este trecut anul
1884, volumul apăruse în 1883, cum anunţa
astfel ziarul Românul la 22 februarie, 1883).
Acest volum splendid (aflat în colecţia Bib-
liotecii, ediţie a anului 1989), face cea mai
mare onoare artei tipografice. Este o ediţie
Princeps alcătuită de Titu Maiorescu, reedi-
tată la centenarul de la „reîntoarcerea în eter-
nitate” a „Luceafărului poeziei româneşti” ridi-
cat asupra altora ”prin talent şi prin suferinţă”.
Editura Socec and Comp. a publicat acest
volum, legat în pînză şi împodobit cu orna-
mente, cu portretul poetului şi cu frontispicii pe
fiecare pagină, ornamentată cu motive florale
şi doi amoraşi; titlul volumului, numele autoru-
lui şi decorurile sînt imprimate în aur. În anii
1883 - 1900, Poeziile lui M. Eminescu au fost
editate de 16 ori într-un tiraj de peste 40 000
de exemplare. Din istoria cărţii aflăm că,
începînd cu 1900, cartea românească tipărită

apare în Transilvania, graţie lui Gheorghe
Cîrţan. El trecea cărţile prin aşa-zisa Vama

cucului. Autorităţile ungureşti,
făcîndu-i o percheziţie la locuinţă,
au găsit 4 858 de cărţi în 76 621
de exemplare. Prin intermediul lui
Cheorghe Cîrţan s-au răspîndit şi
scrierile lui M. Eminescu. N-au
lipsit volumele din colecţia de
carte rară a Bibliotecii: Mihai
Eminescu. Poezii, cu intro-
ducere, biografie, notiţe şi glosar

de Gh. Adamescu, membru - corespondent al
Academiei Române, tipăritura a IV-a, Editura
Cartea Românească, Bucureşti, 1889, ce cu-
prinde atît poezii publicate în timpul vieţii auto-
rului, cît şi poezii postume; Eminescu Poezii,
ediţie omagială a municipiulu Bucureşti, volum
publicat cu ocazia împlinirii a cinci decenii de
la moartea poetului, 1889 - 1939, iunie 15,
1939; Mihai Eminescu, Poezii şi variante,
ediţie omagială, alcătuită de D. R. Mazilu,
Bucureşti, 1940; Eminescu. Poezii, ce cu-
prinde cea mai mare parte a poeziilor publi-
cate în timpul vieţi poetului, cărora li se
adaugă un număr de postume. În repro-
ducerea textului au urmat ediţia critică Opere,
vol. I, 1939, şi vol.IV, 1953 apărută sub îngri-
jirea lui D. Panaitescu - Perpessicius. Ordinea
poeziilor corespunde ordinii publicării lor,
excepţie făcînd Scrisoarea V, care urmează
după Scrisoarea a IV-a, deşi în forma ei in-
tegrală, cum bine se ştie, a fost tipărită pos-
tum. În genere, în ceea ce priveşte succe-
siunea postumelor, s-a ţinut cont de data la
care au fost concepute.  A fost expusă şi car-
tea din colecţia Români Celebri, M. Emines-
cu, de G. Galaction, Bucureşti, Editura Institu-
lui „Flacăra”, 1914, alte 2 titluri fiind: Mihail
Dragomirescu. Critica ştiinţifică şi Emines-
cu (în contra metodiei istorice în literatură),
ediţia a III-a, revăzută şi adnotată, Bucureşti,
1925, Biblioteca Ateneului Român, nr. 29 şi
Spicuiri Marine în Poezia Eminesciană,
conferinţă ţinută la Ateneul Român în ziua de
8 martie 1942 de I. G. Pereţeanu, Bucureşti,
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1943. Numerele de revistă Convorbiri Lite-
rare din 1884 - 1885, 1913 - 1933 şi 1941
(doar nr. 1, 2) conţin date suficiente pentru
cunoaşterea unei epoci frămîntate din istoria
literaturii clasice române. Cititorii au rămas
marcaţi şi de relevanta fotografie de pe co-
perţi: M. Eminescu la 19 ani, primul portret
fotografic al poetului, reprodusă de Nicolae
Răileanu după una din cele 6 exemplare ale
fotografiei autentice, executate în 1869 la
Praga, în atelierul lui J. Tomas. 

Opera lui Mihai Eminescu a fost şi
rămîne în permanenţă în cîmpul de atenţie a

criticilor şi istoricilor literari. Cititorii îşi pot con-
strui o imagine clară despre ceea ce reprezin-
tă colecţia Eminescu în BŞU în domeniul
poeziei, esteticii şi filozofiei. Să nu uităm cu-
vintele lui Geo Bogza, după care: arta şi liter-
atura românescă trebuie pusă într-o lumină
torenţială, întîi de către români! Dacă noi
nu le valorificăm cine să le valorifice? Cu
atît mai mult dragostea curată şi obiectivi-
tatea tulburătoare cu care s-au realizat
aceste cărţi nu pot lăsa indifirent pe nici un
om ce simte româneşte.

AAnulnul 2007 - 2007 - 
AAnulnul EEugenugen DOGADOGA

Eugen Doga - 70 de ani 

La dubla sa aniversare - 70 de ani de
viaţă şi 50 de ani de carieră de compozitor şi
muzicant, am dori să vorbim despre maestrul
Eugen Doga în stilul care i se potriveşte: să
utilizăm mai puţine adjective şi mai multe sub-
stantive şi verbe. Dar s-o luăm cuminte.

Are o biografie interesantă, dar nu şi
unică în felul ei. S-a născut în satul Mocra din
apropierea Rîbniţei. În copilărie, Eugen Doga
a avut susţinere de la Fedot Murga, un lăutar
orb, care-i învăţa pe copiii satului să cînte la
instrumente muzicale. S-a maturizat precoce.
Îşi cîştiga bucata de pîine cîntînd la mandolina
meşterită dintr-un ciur vechi, sau bătînd toba
la nunţile din sat. Multe au fost necazurile prin
care a trecut, dar a ţinut cu tot dinadinsul să fie

muzicant vestit. S-a impus dînd prioritate
lucrurilor pe care le-a înţeles mai bine şi le-a
putut face mai bine, în toate genurile muzicale
ale compoziţiei, cu excepţia muzicii de operă.
Peste ani, este aplaudat pentru lucrările ce-
lebre: Cred în ochii tăi, Codrii mei frumoşi,
O, rămîi, Dorinţa, De toamnă, pentru muzica
la baletul Luceafărul, pentru muzica la peste
200 de filme, printre care: Ana Pavlova, Maria
Mirabela, Gingaşa şi tandra mea fiară etc.

Fondul BŞU Alecu Russo din Bălţi
cuprinde o parte din operele compozitorului
Eugen Doga. Aceste lucrări le oferă muzi-
cologilor, cercetătorilor din domeniu, ca, de
altfel, şi cititorilor obişnuiţi, surse şi posibilităţi
de cunoaştere a gîndirii şi creaţiei sale ample.
Valorificarea acestui tezaur de publicaţii ale lui
Eugen Doga este realizat de către Bibliotecă
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nu numai tradiţional – accesul la documentele
muzicale din sala de lectură sau împrumutul
lor la domiciliu, ci şi prin oferta altor, şi mai efi-
ciente, modalităţi moderne de informare: ca-
taloage tradiţionale, catalogul electronic, ce
conţine integral opera lui Doga, exsitentă la
BŞU, pagina web a Bibliotecii, pagina web a
compozitorului, accesul liber la raft, biblio-
grafii, expoziţii tradiţionle, TV-clipuri, expoziţii
itinerare. Activităţile dedicate vieţii şi operei
maestrului Doga, au debutat prin vernisarea,
în holul expoziţional al bibliotecii, a unei am-
ple expoziţii documentare de publicaţii: Anul
2007 - Anul Eugen Doga. Au fost selectate şi
expuse peste 16 titluri de carte în limbile
română, rusă, engleză, în 281 de exemplare,
publicaţii periodice în limbile română şi rusă, 3
discuri, care reconstituie trecutul şi prezentul
activităţii muzicale şi culturale a lui Eugen
Doga. Cum era şi firesc, atenţia principală a
fost acordată operelor de compoziţie, editate
în anii 70 ai secolului trecut. Remarcăm doar
cîteva titluri: Eugen Doga, Pe aripi de vînt,
Chişinău, Ed. Cartea Moldovenească, 1972,
ediţie apărută sub supravegherea compozi-
torului, cu un cuvînt de introducere aparţinînd
lui Grigore Vieru. Cartea cuprinde 19 cîntece
pe versuri de Ion Podoleanu, Anatol Ciocanu,
Andreai Strîmbeanu, Petru Cruceniuc, Petru
Darienco. Eugeniu Doga. Ritmurile epocii,
Ed. Cartea Moldovenească, Chişinău, 1976,
ediţie bilingvă. Culegerea conţine cele mai
populare lucrări ale compozitorului, deja la
acea oră Maestru Emerit al Republicii Moldo-
va, Laureat al premiului ”Boris Glavan” din
Moldova şi al multor concursuri unionale.
Cartea are trei secţiuni. Golubîie dali, spre
exemplu, cuprinde 11 cîntece în limba rusă pe
versurile lui Emil Loteanu, Bogdan Istru,
Em. Bucov şi alţii. Евгений Дога. Солнеч-
ный день = Zi cu soare, Ed. Literatura Artis-
tică, Chişinău, 1978. Culegerea cuprinde cele
mai populare cîntece lirice ale compozitorului
pe versuri de Mihai Eminescu, Emil Loteanu,
Gheorghe Vodă, Ion Podoleanu, Ştefan Petra-
che.

Un loc important în această expoziţie
îl ocupă textele ce reflectă nemijlocit modul
cum au fost create, ele conţin consemnări,
adnotări, corecturi ale partiturilor lucrărilor
respective: Eugen Doga. Meditaţie, Chişinău.
Ed. Literatura Artistică, 1981, ediţie română -
rusă; Eugen Doga. Inima veacului, Chişinău,
Ed. Literatura Artistică, 1987. 

O altă carte expusă este: Eugeniu
Doga. În do major, Chişinău, 2007. Acest
volum, recent apărut, este o ediţie bilingvă:
română - enleză, conţinînd două texte sem-
nate de Grigore Vieru şi Emil Loteanu, urmate
de altele, aparţinînd lui Eugen Doga. În cele
63 de pagini, compozitorul mărturiseşte cum
s-a apropiat de muzică, avînd o anumită
teamă, respect, îşi aminteşte de drumul sim-
plu, dar direct spre muzică: „mai des făceam
scripce din cioclegi; cocoţaţi pe cuptor,
închipuiam aceste scripci şi scîrţîiau
necontenit pe nervii bunicii...sau asculta
fanfare în sat, notîndu-şi frînturi de melodie
în cap, neştiind notele. Era un puşţi sensi-
bil şi uluit şi dorea să semene cu lăutarul
Fedot Murga... voia să cînte ca el, să fie
admirat... Uneori îi dădea toba fanfarei - ce
bucurie”. Cititorul este invitat să cunoască
munca de compozitor, teribil de grea, rodul
căreia a provocat un şoc în lumea muzicii
naţionale şi internaţionale. E. Doga rămîne a fi
un om cu responsabilităţi faţă de fiecare zi şi
asta fiindcă: „nu existau în casa noastră
cuvinte precum am obosit, n-am timp, nu
pot, nu reuşesc... Scriu o muzică lipsită de
violenţă, o muzică limpede, expresia
armoniei mele interioare.” 

În alte lucrări expuse: Е. Дога.
Здесь Родина Наша: пять песен, М. Му-
зыку, 1976; Е.  Дога. Хоры без сопровож-
дения. М: Советский Комpозитор, 1977;
Е. Дога. Песни для голоса в сопровож-
дении фортепиано (гитары) Mосква. Изд.
Советский Kомпозитор, 1985; Е. Дога. Из-
бранные песни для голоса (хора) в со-
провождении фортепиано (баяна), Мос-
ква, Советский Композитор, 1987; Е. Дога.
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Джой для виолончели и фортепиано:
Скрипунелла для двух скрипок и фор-
тепиано: Камерные ансамбли, Изд. Союз
Художников, Санкт - Петербург, 2001, publi-
cate în limba rusă, nu putem cunoaşte dacă
structurarea materialului s-a produs la iniţiati-
va compozitorului, întrucît volumele nu conţin
nici o explicaţie în acest sens. 

Expoziţia găzduieşte şi o bibliografie,
o lucrare importantă, alcătuită de Angela
Salinschi, responsabil de ediţie Lidia Kulikov-
ski, redactor Ludmila Pînzari, Biblioteca
Municipală B. P. Haşdeu, Eugen Doga. Bib-
liografie. Ed. Universitas, Chişinău, 1993.
Expoziţia conţine articole din revistele şi
ziarele: Univers Muzical, Literatura şi Arta,
Moldova Literară, Patria Tînără, Flux, Timpul,
Mesagerul, Viaţa Satului, Moldova Suverană,
Tineretul Moldovei, Деловая газета,
Экономическое обозрение, Экономист,
Вечерний Кишинев, Книжное обозрение,
Независимая Молдова, materiale care pre-
zintă momente şi detalii din activitatea cotidi-
ană şi artistică a lui Eugen Doga. 

Expoziţia cuprinde lucrări tipărite la
diverse edituri din R. Moldova şi Rusia. Alături
de cărţi, reviste, ziare, cititorii pot găsi dis-
curile: Maria, Mirabela, muzica din filmul cu
acelaşi nume, scrisă pe versurile lui G. Vieru,
interpretat de orchestra radioteleviziunii din
România, voce Anda Călugăreanu, Moscova,
Melodia, 1991; Eugen Doga: Muzica lui Eugen
Doga din filmul Gingaşa şi tandra mea fiară,

Moscova, Melodia,1988; E. Doga. Oraşul
meu, Moscova, Melodia, 1987. Această muzi-
că scrisă pentru filme a fost transcrisă pe CD,
DVD apărute în Franţa, Germania, Italia,
Japonia, Finlanda, România, Bulgaria, Rusia,
R. Moldova. 

Merită apreciate impresionantele
fotografii ale compozitorului: împreună cu
familia, cu personalităţi remarcabile: Grigore
Vieru, Glebus Sainciuc , Emil Loteanu, Ion
Popescu - Gopo, Mihai Constantinescu, Anda
Călugăreanu,V. Basner, A. Petrov, A. Uteşev,
Maria Bieşu, Nadejda Cepraga, Svetlana
Strezev, Ion Suruceanu, Mihai Bătrînu, Anas-
tasia Lazariuc, Margareta Ivanuş etc. 

În revista Univers Muzical (2002,
nr. 2), Eugen Doga menţionează că: „din
1983 nu s-a filmat nici o secundă despre
creaţia sa”. Este o mare nedreptate făcută
compozitorului, mai ales că cineaştii cehi, de
exemplu, îl consideră pe Eugen Doga „Poet al
Europei”. Poeţii Europei este un ciclu de filme,
episodul al noulea este dedicat compozitorului
moldovean. Filmul fixează momentele neobiş-
nuite: autor de muzică, filozof.

Abundentă este prezenţa lui Eugen
Doga şi în lucrările de sinteză (dicţionare,
enciclopedii, lexicoane, istorii ale muzicii). 

Ne-am propus, realizînd această
expoziţie, să călăuzim admiratorii muzicii în
“universul muzical unic, individual şi irepetabil
pe care l-a făcut Eugeniu Doga”.

Bibliografie consultată:

1.  Dumbrăveanu, Luminiţa. Muzicianul Academician:o biografie neromanţată. In: BiblioPolis, 
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Capodoperă folclorică, balada Mio-
riţa este considerată, pe bună dreptate, una
din cele mai importante opere din patrimoniul
universal. Este mai mult decît un fenomen fol-
cloric: ea e cea mai subtilă şi mai autentică
expresie culturală în spaţiul românesc. Mulţi
dintre scriitorii şi oamenii de cultură români şi
străini, au apreciat valoarea acestei creaţii.
Imediat după descoperirea ei la mijlocul seco-
lului al XIX-lea, Mioriţa se bucură de o audi-
enţă continentală. Tradusă în limbile de mare
circulaţie: franceză, engleză, italiană şi ger-
mană, ea a devenit cunoscută Europei întregi.
Versiunea tipărită de poetul Vasile Alecsandri
a fost mult apreciată de istoricul şi publicistul
francez Jules Michelet. El a fost primul care a
tradus şi a publicat Mioriţa în limba franceză în
1854, la Paris. În limba engleză sînt cunoscute
zece traduceri ale baladei. Prima a fost reali-
zată în 1954, cînd E. C. Grenville Murray a
publicat un volum: Doine or The National
Songs and Legends of Romania, la Londra,
unde balada apare într-o traducere în proză.
La scurtă vreme după aceasta, la Berlin,
apare în limba germană volumul lui Wilhelm
von Kotzebue Romanische Volkspoesie
(1857), unde Mioriţa ( Das Lamm) ocupă locul
de cinste. De atunci şi pînă astăzi, balada a
fost transpusă în limbile spaniolă, maghiară,
rusă, armeană, sârbă, chineză, albaneză,
arabă etc. 

Scriitorul şi publicistul român Ion
Filipciuc susţine că ,,…balada Mioriţa poate fi
comparată cu o nebuloasă, fiindcă în jurul
capodoperei de la Soveja au vieţuit şi roiesc

mii de variante, sute de comentarii şi opinii,
aproape o sută de traduceri în peste treizeci
de limbi străine, desene, picturi, sculpturi,
piese de teatru, texte cinematografice sau
simfonice, într-o necontenită mişcare, cu
străluciri sau pete de întuneric, încît acea
nuntă cosmică soarbe vorbele despre Mioriţa
într-un spaţiu sideral în plină expansiune".

Colecţia Bibliotecii Ştiinţifice a Uni-
versităţii Alecu Russo din Bălţi s-a îmbogăţit în
ultimul timp cu cărţi de o valoare deosebită,
care vin să confirme adevărul acestor cuvinte
ale scriitorului. Una din ele poartă titlul Mioriţa
şi a apărut la Focşani în 1996, într-un tiraj de
500 de exemplare, ca un omagiu adus culturii
multimilenare a poporului român. Ea a fost

editată cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la

Balada Balada MIORIŢAMIORIŢA
în colecţia Biblioteciiîn colecţia Bibliotecii

Lilia MELNIC, şef Serviciu LLS BŞU
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descoperirea baladei, de către Alecu Russo, la
Soveja şi a 130 de ani de la prima ei tipărire,
în 1866, în culegerea de Poezii populare ale
românilor de Vasile Alecsandri. Alături de vari-
anta lui Vasile Alecsandri şi cea culeasă de
Petru Caraman, în 1919, în satul Tulnici din
Vrancea, de la lăutarul Vasile Botiţă, cule-
gerea mai include traduceri ale primei vari-
ante: în limba franceză de D. I. Suchianu
(1967), o variantă în limba germană realizată
într-un mod excepţional de poetul Alfred Mar-
gul Sperber şi publicată pentru prima oară la
editura Agoradin din Bucureşti, în 1947, în
limba spaniolă de Maria Teresa Leon şi Rafael
Alberti (1963). Varianta în limba engleză este
realizată de cunoscutul poet american William
D. Snodgrass şi publicată în volumul plurilingv
Mioriţa, apărut în 1972 la editura Albatros.
Grafica volumului aparţine inginerului Alexan-
dru Cucereanu, originar din satul Zguriţa,
Soroca, unul din graficienii importanţi ai epocii.
Desenele acestui artist de excepţie au ilustrat
multe publicaţii apărute în oraşul de pe Milcov.
Culegerea nu s-a aflat în librării, este un cadou
minunat oferit cititorilor noştri de profesoara
Galina Mostovic. 

În 1986, ataşatul cultural al Amba-
sadei Americane la Bucureşti, Ernest Latham,
prezintă publicului, pe un afiş de expoziţie, o
nouă traducere a Mioriţei în limba engleză.
Versiunea sa a fost apreciată ca fiind cea mai
apropiată de textul original, de nuanţele şi de
semnificaţiile lui fundamentale. După părerea
lui, Mioriţa poate fi apreciată ca cea mai
măreaţă şi definitorie baladă a personalităţii şi
culturii româneşti. Astfel ea are aceeaşi va-
loare pentru sentimentalitatea românilor ca şi
Iliada şi Odiseia la greci, Cântecul despre
oastea lui Igor la ruşi, Cântecul Nibelungilor la
germani, Cântecul Cidului la spanioli… 

Traducerea unui poem se aseamănă
mult cu fotografia unei lucrări de artă. În cel
mai bun caz, ea poate numai sugera sau ilus-
tra o parte sau cîteva aspecte ale originalului.
Multe din imaginile artistice pierd din splen-
doarea lor iniţială la transpunerea într-o limbă

străină. Ernest H. Latham cunoscuse Mioriţa
din 1983, dar ideea unei expoziţii a acestei
balade s-a născut atunci cînd directorul bib-
liotecii American Library, Kiki Skagen Munshi,
i-a trimis lucrările fotografului american Lau-
rence Salzmann. Fiind încîntat şi îndrăgind
cultura şi folclorul românesc, maiestrul şi-a
propus să facă o documentare fotografică a
unui grup de oameni al căror mod de viaţă
este o întruchipare a aspectelor acestei cul-
turi. În 1981, el a fost în România în compo-
nenţa unei comisii de cercetare şi schimb
internaţional şi a trăit un timp în Poiana Sibiu-
lui, unul din satele de munte cunoscut prin
păstorii săi. Fotografiile lui au ilustrat cu o fru-
museţe deosebită viaţa ciobanilor. Mai târziu,
în 1999, la editura The Center for Romanian
Studies din Iaşi, Oxford, Portland apare un
album superb întitulat Mioriţa an Icon of
Romanian Culture. Ernest H. Latham, împre-
ună cu Kiki Skagen Munshi, au pregătit tra-
ducerea engleză a poemului Mioriţa, care
apare în această carte. Prin texte şi fotografii
albumul ilustrează şi explică rolul central pe
care îl are balada în cultura română. Cititorul
american face cunoştinţă, astfel, cu una din
cele mai complexe vestigii culturale în civiliza-
ţia europeană. Deschizând pentru prima dată
albumul, rămîi profund impresionată de felul în
care fotograful a fixat momente autentice din
viaţa păstorilor, care tangenţiază absolut cu
conţinutul baladei.

În 2001, a văzut lumina tiparului cule-
gerea Mioriţa străbate lumea la editura Bib-
lioteca ,,Mioriţa" din Cîmpulung Bucovina - o
reprezentativă antologie de texte inedite, sem-
nate de autori români şi străini, cu un studiu
introductiv şi bibliografie într-o singură carte
de Ion Filipciuc. Ea cuprinde doar 123 de ver-
siuni din cele peste 150 de traduceri făcute
capodoperei literaturii populare româneşti,
începînd cu mijlocul secolului al XIX-lea şi
pînă în momentul de faţă. La alcătuirea antolo-
giei au contribuit, în mod indirect, traducători,
profesori, poeţi, folclorişti, ziarişti care au ofe-
rit editorului versiuni inedite şi au procurat
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texte greu accesibile. Unele traduceri sînt pub-
licate aici pentru prima dată. Cartea în discuţie
nu este o simplă culegere. Conţinînd un bogat
material, ea vine să-l apropie pe cititor de sen-
surile profunde, de esenţele originalului. În
rezultat, cititorul de altă limbă, care cunoştea
numai traducerea versiunii lui Vasile Alecsan-
dri, va fi plăcut surprins că mai există şi multe
alte variante. Pentru a evidenţia marele
interes faţă de Mioriţa românilor într-o cultură
sau alta şi, mai ales, pentru a face mai clară
simpla confruntare între versiunile date în una
şi aceeaşi limbă, în aranjamentul antologat al

textelor, s-a pus accentul pe relaţiile de rude-
nie dintre diferite limbi - romanice, germanice,
slave etc. Dincolo de caracterul festiv -
întrucât de la prima atestare documentară a
unei variante a Mioriţei (1792 - 1794) au trecut
mai bine de două veacuri - sau de aspectul
reverenţios cuvenit ostenelii şi talentului celor
ce au tradus balada într-o altă limbă, cartea
Mioriţa străbate lumea, oferă un bun prilej de
cunoaştere şi apreciere reciprocă a valorilor
literar-estetice, menite să contribuie la comu-
nicarea între culturi şi mai buna înţelegere
între popoare.

Bibliografie consultată:

1. Alaci, Herta. Traducerile Mioriţei în limba germană. In: Mioriţa, 1993, an III, nr 
2, p. 14-17.

2. Husar, Alexandru. Mioriţa, sinteză a spiritualităţii poporului romăn. In: Mioriţa, 
1992, an.II, nr 1, p. 3-7.

3. Stamatin, Horaţiu. Traducerile Mioriţei în limba engleză. In: Mioriţa, 1993, an 
III, nr 1, p. 10-15.

4. Musca, Valentin. Graficianul Alexandru Cucereranu, un etern refugiat. In:
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Pe-un picior de plai...Pe-un picior de plai...

Elena ŢURCAN, şef Oficiu Documente Muzicale

Oficiul Documente Muzicale al Bib-
liotecii Ştiinţifice Universitare, Bălţi dispune de
23 documente, conţinînd diferite variante de
note şi text ale „Mioriţei”. Acestea au fost
vernisate în expoziţie.

Am remarca lucrarea lui Tudor Chiri-
ac „Mioriţa” – poem pentru voce, orgă, clopote

bisericeşti şi tubulare, Chişinău, Ed. Literatura
artistică. - 1989. Volumul impresionează şi
prin copertă: o hartă cu desene la temă cu
dimensiunile 100 x 0.65 cm şi un text în 2 limbi
– română şi rusă. Culegerile de folclor muzical
conţin balade, cîntece eroice şi istorice şi, de
regulă, baladă liminară în aceste culegeri este
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„Mioriţa” în 1-2-3-4 variante. 
Dispunem de note pentru pian,

acordeon, baian şi chiar nai. Culegerile res-
pective au fost editate în Basarabia între anii
1958 – 2004. Sînt prezente şi ediţiile româ-
neşti (apărute între 1963 -1990) în care bala-
da este, la fel, în 4 variante. Mai mult ca atît,
deţinem 3 discuri de vinil ce conţin această
splendidă lucrare Mioriţa. Unul dintre ele este:
Antologia folclorului muzical moldovenesc,
alcătuitori George Ceaicovschii - Mereşanu şi
Constantin Rusnac, cu 2 variante, una de
Elena Anastasiu şi cealaltă de Constantin
Miroznicenco. - Melodia. - 1986. Celebra bala-
dă este interpretată de Orchestra de muzică
populară moldovenească „Mioriţa”.

Prin eforturile lor, Constantin Rusnac,
Tudor Chiriac, Ilia Şalin, Elena Anastasiu, Iulia
Ţîbulischi, P. Stoianov, Dionisie Chiroşca,
Petru Neamţu, Ştefan Andronic, L. Aksionova,
Vladimir Curbet, Zlata Tcaci, Vasile Iovu,
Vasile Nicolescu, Constantin Prichici, D. Stan-
cu au contribuit la intrarea acestei lucrări în

rîndul operelor neperisabile. Amplasată pe
două standuri, expoziţia a trezit un interes
deosebit cititorului, pentru că balada ilustrează
destinul nostru în istorie. „Mioriţa”, lucrarea
noastră fundamentală prin care am spus lumii
concepţia despre viaţă, despre existenţă: a fi,
înseamnă a fi în şi întru natură, omul e o parte
a marelui cosmos, cu care este veşnic
„logodit”, împlinirea, realizarea sa ca fiinţă
este imposibilă fără alţii, fără cei cărora în
clipa intrării în veşnicie, le-ar putea spune în
mod shakespearian: „Iubirea cui s-o las?”.

„Balada Mioriţa, cîntec unic între mul-
te, a rămas singur între mii”(M. Sadoveanu).
Acest cîntec străvechi românesc, considerat
poem, destin sau chiar epopee, prezintă o mo-
numentală cîntare cu adevărat naţională, care,
după cum consideră marele scriitor, este o
creaţie, „plină de simţire aşa de înaltă pentru
natura eternă”, apreciind-o ca pe „cea mai
nobilă manifestare artistică muzical-poetică a
neamului românesc”. 
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Sextil Puşcariu, om de cultură şi
personalitate complexă în spaţiul intelectuali-
tăţii, atît româneşti, cît şi europene, de o par-
ticulară măreţie în seriozitatea, onestitatea şi
înalta sa ţinută, a ştiut să se impună în viaţa
social-culturală a epocii, devenind "cel mai
prestigios lingvist al epocii", prin tot ce a publi-
cat şi a scris. „I se recunoaşte îndeobşte
savantului o formaţie enciclopedică, literatului
– gustul şi armonia pretenţiilor izvorîte dintr-o
aleasă educaţie, omului de vastă cultură – căl-
dura iubirii de neam şi de frumos, pasionatului
de ştiinţă, artă şi de cele mai varii domenii ale
vieţii sociale – o profundă înţelegere, o sensi-
bilă şi riguros responsabilă devoţiune”. 1

S-a născut la Braşov, în data de 4
ianuarie 1877. Numele său complet era Sextil
Iosif Puşcariu „urmaş al unui neam cu un tre-
cut rămuros şi vestit în istoria Transilvaniei”.2
A rămas în memoria posterităţii prin multi-
tudinea preocupărilor sale: academician,
cronicar muzical şi teatral, filolog, lingvist, pe-
dagog, publicist român, prin tot ce a publicat şi
a scris, „...un om reprezentativ al epocii sale,
străduindu-se să sincronizeze ştiinţa noastră
cu cea europeană şi chiar depăşind-o pe
aceasta din urmă de multe ori prin moderni-
tate. Sextil Puşcariu s-a angajat în acţiunile
mari ale epocii sale, avînd o viziune de per-

spectivă, încercînd mereu să deschidă drum
în mai multe direcţii, maturizînd prin toate
realizările sale progresele culturii româneşti”3

Fiul lui Iosif Puşcariu, avocat şi al
Eufrosinei (născută Ciurcu), Sextil Puşcariu „a
respirat din copilărie în lumea cărţilor, a cul-
turii, a vieţii politice militante”.4 Şcoala primară
o face la Braşov, urmînd tot acolo cursurile
gimnaziului şi liceului românesc şi german
(1888 - 1895); face apoi studii universitare în
Germania, la Leipzig (1895 - 1899), numărîn-
du-se printre elevii unor străluciţi lingvişti ai
vremii între care indo-europenistul K. Brug-
mann, slavistul A. Leskien, germanistul Ed.
Sievers, unde îl are ca profesor pe G.
Weigand, devenind unul din colaboratorii activi
ai Institutului de limba română, organizat de
acesta pe lîngă Universitatea din Leipzig, con-
siderată centrul neogramaticilor. Aici au fost
puse bazele formaţiei sale de neogramatic. În
1899 - 1901 îşi continuă studiile în Franţa, la
Paris, studiind cu Gaston Paris, A. Thomas,
Jules Gilliéron, apoi  în  Austria, la Viena (1902
- 1904) cu C. Jirečec, W. Meyer - Lübke ş.a. Îşi
dă în 1899, la Leipzig, doctoratul în filozofie cu
teza Die rumänische Diminutivsuffixe. Iar în
1904 devine Docent privat pentru filologia
românească la Universitatea din Viena, cu o
lucrare de romanistică - Lateinisches Ti und Ki

Sextil Sextil PUŞCARIUPUŞCARIU – – 
“filolog de nivel european”“filolog de nivel european”

Natalia LUNIC, bibliotecar principal, Serviciul LLS BŞU

"Dacă am izbutit să săvîrşim una din cele mai mari fapte istorice, să
cucerim definitiv pe cuceritorii noştri vremelnici, aceasta se explică prin faptul că
legăturile străvechi cu acest pămînt, care ne era prieten nouă, pentru că noi
cunoşteam toate tainele, ne-a făcut să biruim tot ce era străin, venetic, intrus."

Sextil Puşcariu
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im rumänischen, italienischen und sardinis-
chen. Tot atunci preia conducerea Seminarului
roman din cadrul Universităţii vieneze, iniţiat
de el. În 1905 este ales membru
corespondent al Academiei Ro-
mâne (în 1914 membru activ).
Începând cu anul 1908, a fost ti-
tularul Catedrei de Limbă şi Lite-
ratură Română. Timp de zece ani
este decanul Facultăţii de Filo-
zofie a Universităţii din Cernăuţi
(pînă în anul 1918), afirmîndu-se
drept un profesor cu extraor-
dinare calităţi. 

Sextil Puşcariu înfi-
inţează şi conduce ziarul Glasul
Bucovinei, apărut la 22 octombrie 1918, cea
mai activă şi răspîndită publicaţie româ-
nească. Stabilit la Cluj (1919), are un rol
important în organizarea Universităţii româ-
neşti de aici, fiind şi primul ei rector (1919 -
1920). În 1920 - 1921 deţine funcţia de prorec-
tor, iar în 1940 - 1941 este iarăşi rectorul
Universităţii clujene. În toamna anului 1920,
pune bazele primului institut românesc de
lingvistică, Muzeul limbii române, care, prin
şedinţe săptămînale de comunicări şi discuţii,
a format şi a susţinut activitatea celei mai bune
şcoli româneşti de lingvistică dintre cele două
războaie mondiale şi a polarizat tot ce era mai
valoros în Transilvania interbelică din domeni-
ile adiacente filologiei: istoria, arheologia,
geografia lingvistică, romanistica şi istoria lite-
rară. În 1929, Karl Jaberg aprecia înalt activi-
tatea acestei instituţii, afirmînd că este “un
centru de lingvistică romanică şi, în special,
română, cum cu greu poate fi găsit în Europa
de Vest.

S. Puşcariu înfiinţează şi dirijează
“publicaţia de mare prestigiu ştiinţific interna-
ţional”5 „Dacoromania” (1921 - 1948), bule-
tin al Muzeului limbii române, în paginile că-
ruia şi-au găsit o amplă dezbatere numeroa-
se probleme de lingvistică şi literatură şi care,
pînă în 1948, însumează 11 mari volume cu
lucrările colaboratorilor institutului. „Această

revistă a fost cel mai bun periodic de lingvis-
tică şi filologie din acel timp şi ea este conclu-
dentă în ceea ce priveşte preocupările extrem

de bogate şi de variate ale şcolii
clujene. Nu a existat nici un sec-
tor al limbii şi nici o ramură a
lingvisticii care să fi fost negli-
jate”.6

Sextil Puşcariu a cercetat
numeroase aspecte ale culturii
naţionale, de la filologie la artă şi
la viaţa socială, dovedind nu
numai o profundă înţelegere, ci şi
o mare pasiune. Personalitate
complexă, S. Puşcariu se impune
prin multitudinea preocupărilor

sale ce cuprind aproape toate ramurile ştiinţei
limbii: lingvistică generală, romanistică, foneti-
că şi fonologie, gramatică, lexicologie şi lexi-
cografie, ortografie, stilistică, istoria limbii,
toponimie şi antropo-nimie, filologie, dialec-
tologie şi geografie lingvistică. De la studiul
său de debut, Der Dialekt des oberes Olt-
thales (Graiul din valea superioară a Oltului în
„Jahresbericht des Instituts für rumänische
Sprache", 1898), şi pînă la sfîrşitul vieţii, a
publicat, în volum şi în numeroase periodice
româneşti şi străine, peste 400 de lucrări de
istoria limbii, dialectologie, romanistică, fone-
tică şi fonologie,   lexicologie şi lexicografie,
istorie şi critică literară. Format la şcoala neo-
gramaticilor şi a lingviştilor comparativişti, este
preocupat mai ales de probleme de istorie a
limbii române, de locul ei în aria romanică.
Lucrarea sa Zur Rekonstruktion des Urrumä-
nischen (Despre reconstrucţia străromânei)
publicată la Halle în 1910, reprezintă prima
încercare de reconstituire a formelor limbii
române anterioare diversificării ei dialectale
(străromâna sau româna comună). În discur-
sul de recepţie la Academie (1920), Locul lim-
bii române între limbile romanice, lingvistul
Puşcariu relevă latinitatea limbii române, si-
militudinile ei structurale, dar şi deosebirile
faţă de celelalte limbi romanice, ca rezultat al
împrejurărilor diferite de dezvoltare, evidenţi-
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ază pentru prima dată situaţia specifică a
românei, valoarea ei de cel mai vechi şi sigur
document pentru reconstituirea formelor de
latină populară. Receptiv la cele mai noi teorii
şi metode de cercetare lingvistică (s-a vorbit,
în acest sens, despre eclectismul său doctri-
nar, cu rezultate dintre cele mai fericite pentru
realizările obţinute), S. Puşcariu s-a apropiat,
mai ales, de structuralismul praghez, aplicînd
pentru prima oară la noi, în mod critic şi adec-
vat, ideile acestei şcoli (Morfofonemul şi
economia limbii; Consideraţiuni asupra sis-
temului fonetic şi morfologic al limbii române).
Adversar al imobilismului, ca şi al istorismului
excesiv, S. Puşcariu implică în analizele sale
observaţia sociologică şi urmărirea evoluţiei
faptelor de limbă.7

O contribuţie fundamentală a avut-o
acest remarcabil savant şi în domeniul lexi-
cografiei şi lexicologiei. În 1905, publică la
Heidelberg Etymologisches Wörterbuch der
rumänischen Sprache. I. Lateinisches Ele-
ment mit Berücksichtigen aller romanischen
Sprachen (distins de Academia Română cu
premiul „I. Heliade Rădulescu”). După dicţio-
narul lui Cihac, căruia îi este superior, dic-
ţionarul lui S. Puşcariu dă o imagine mai clară
a elementului latin din limba română şi repre-
zintă o etapă pregătitoare pentru opera lui
capitală Dicţionarul limbii române (Dicţio-
narul Academiei). Elaborarea dicţionarului lim-
bii române, după încercarea latinizantă a lui A.
T. Laurian şi I. C. Massim, după abandonarea
ei de către B. P. Haşdeu şi de către Al. Philip-
pide, este încredinţată de Academie, în 1906,
lui S. Puşcariu, numit redactor responsabil.
Susţinut de un colectiv valoros (din 1919
lucrările se desfăşoară în cadrul Muzeului lim-
bii române), S. Puşcariu reuşeşte să publice
trei volume masive cu literele A-B (1913), C
(1940), F-I (1934) şi fascicule cu literele J - L
(pînă la lojniţă, 1937 - 1948) şi începutul lui D
(1949), adică aproximativ jumătate din lucra-
rea proiectată. Deşi neterminat (elaborarea lui
s-a reluat din 1949 după reorganizarea Aca-
demiei Române), Dicţionarul limbii române a

constituit cea mai bună lucrare lexicografică
românească, realizată la nivelul celor mai bu-
ne dicţionare din lume. Explicativ, dar în ace-
laşi timp istoric, etimologic (deosebit de va-
loros din acest punct de vedere) şi normativ, el
cuprinde lexicul românesc prezentat sub
aspectul evoluţiei sale istorice, al diferenţierii
geografice şi stilistice şi “…este cel mai bun
dicţionar românesc, un tezaur al culturii şi al
limbii noastre, realizat la nivelul celor mai bune
dicţionare din lume”.8 Paralel cu conducerea
şi revizuirea întregii lucrări, S. Puşcariu des-
făşoară o bogată activitate lexicologică, mai
ales în Dacoromania, la rubrica Din perspecti-
va dicţionarului, unde “…savantul clujean
semnează dezbateri teoretice privind principi-
ile lexicografice şi se opreşte îndelung – ca şi
în alte articole şi studii legate de problematica
dicţionarului – asupra definirii cuvintelor ca tip
de definire lingvistică a termenilor”. 9

Genialitatea sa l-a îndemnat mereu
spre culmi şi realizări noi. În viaţa social - cul-
turală a fost un animator prodigios: a întemeiat
şi condus revista Cultura, tipărită la Cluj din
1924, o publicaţie în patru limbi, care a apărut
sub îndrumarea unui comitet din care făceau
parte Lucian Blaga pentru limba română, Yves
Auger pentru franceză, de textele în germană
răspundea Oskar Netoliczka, iar de cele în
maghiară, Georges Kristof. „Departe de orice
influenţă politică, spunea S. Puşcariu, redac-
torul ei şef, vom avea curajul opiniilor noastre,
dar vom păstra imparţialitatea la care ne
obligă respectul reciproc al unora faţă de
ceilalţi”. Publicaţia, străină mentalităţii tribale
din lumea literară, era necesară şi pentru încu-
rajarea creaţiei literare româneşti şi a tradu-
cerilor, pentru stimularea unui dialog intelectu-
al intern şi internaţional. Traducătorii români
stabiliţi în străinătate au găsit în ea nu numai
un sprijin profesional, ci şi posibilitatea de a
integra performanţele în cultura lor de origine.
Literatura română nefiind cunoscută în lume,
trebuie să dovedeşti mereu, în orice împreju-
rare că ai cărţi şi publicaţii interesante aseme-
nea celor din alte ţări civilizate. 
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Spirit refractar oricărei închistări
metodologice, convins că: „pentru fenomenul
lingvistic nu există de obicei o singură, ci mai
multe posibilităţi de explicare", S. Puşcariu
este atras şi de geografia lingvistică, aducînd
o contribuţie importantă în dezvoltarea dialec-
tologiei româneşti şi romanice. Dialectologia
românească datorează lui S. Puşcariu şi cea
mai bogată monografie a dialectului istro-
român (Studii istroromâne, 3 volume, publi-
cate între 1906 şi 1929). În cadrul Muzeului
limbii române el iniţiază Atlasul lingvistic
român, „cu un răsunător cîştig pentru ştiinţa
limbii române”, cum aprecia D. Macrea,
această operă vastă, indispensabilă cerce-
tărilor dialectologice este unul din primele
atlase romanice (precedat de lucrările similare
pentru limbile franceză şi italiană). Conceput
în 10 volume, pentru care materialul a fost
strîns în întregime (de doi anchetatori - Emil
Petrovici şi Sever Pop - cu două chestionare
distincte, inovaţie a lui S. Puşcariu), din atlas
nu au apărut în timpul vieţii sale decît trei vo-
lume mari, însoţite de alte trei mici, cu hărţi
colorate (de asemenea inovaţie a lui S. Puş-
cariu), prezentînd sintetic fenomenele studi-
ate. Şi această lucrare va fi continuată după
moartea sa. Posteritatea va remarca cu grati-
tudine că “…în acele eforturi aurorale ale lui
S. Puşcariu se pot distinge coordonatele con-
ceptuale de adîncime prin care învăţatul
român se înscrie, fără dubiu, printre adevăraţii
fondatori ai noiii fonologii istorice pe plan euro-
pean”.10 Ca şi în cazul Dicţionarului, S. Puş-
cariu realizează, paralel cu activitatea de con-
ducere a lucrărilor, o seamă de comentarii teo-
retice deopotrivă de valoroase (Atlasul lingvis-
tic al României, 1929; Hărţile graiului, 1933;
Atlasul lingvistic român. Prospect, 1936; Les
enseignements de l'Atlas linguistique de
Roumanie, 1936 etc.). Lucrarea fundamentală
asupra limbii române preconizată de S. Puş-
cariu era Limba română, sinteză a structurii şi
evoluţiei limbii noastre, concepută în 4 volume
din care au apărut doar primele două: 
I. Privire generală (Bucureşti, 1940; reeditat în

1976) şi II. Rostirea (publicat postum, 1959). 
Cu o deosebită satisfacţie remarcăm,

că primul volum se află şi în fondul de carte
rară al Bibliotecii Ştiinţifice în prima ediţie din
1940, precum şi ediţia din 1976.

Capacitatea de a se apleca asupra
amănuntului revelator, îmbinată cu o uimitoare
putere de sinteză, claritatea gîndirii şi a stilului,
concizia şi precizia informaţiilor, conferă
lucrărilor lui S. Puşcariu, alături de o neştirbită
valoare ştiinţifică, şi o mare accesibilitate. El
aparţine acelei categorii de oameni de ştiinţă
ale căror opere, răspunzînd celor mai înalte
exigenţe ale specialiştilor, constituie, în acelaşi
timp, lucrări de popularizare a disciplinei
lingvistice, de transformare a ei într-un instru-
ment general de cultură. În lingvistica româ-
nească, S. Puşcariu rămîne un savant de
renume mondial (membru al mai multor soci-
etăţi ştiinţifice străine, între care Academia
Saxonă din Leipzig, Academia de Ştiinţe din
Berlin, Comitetul permanent internaţional de
lingvistică), iniţiator de lucrări fundamentale,
creator şi organizator de şcoală. Activitatea
sa, depăşind graniţele ştiinţei căreia i-a consa-
crat cea mai mare parte a vieţii, a îmbrăţişat,
cu rezultate deopotrivă de remarcabile, istoria
patriei, istoria şi critica literară. 

Nu l-a ocolit nici ispita creaţiei lite-
rare. Lecturile romantice sînt vizibile în primele
sale încercări: Schiţe (1896), Snoave (1897) şi
Juvenilla (1898). Mult mai realizate sînt micile
studii de literatură: Henrik Ibsen (1897) sau
succintele prezentări ale literaturii române din
primii ani ai secolului al XIX-lea în Kritischer
Jahresbericht uber der Fortschritte der roma-
nischen Philologie (traduse şi adunate apoi
într-un volumaş din 1909) ca şi Literatura
română (1925) la origine o "panoramă" redac-
tată pentru revista italiană "L' Europa orien-
tale" (1923). O analiză de ansamblu realizea-
ză S. Puşcariu în studiul Poezia şi drama lui
Lucian Blaga (1935), care este “una din
primele încercări de a surprinde originalitatea
unei creaţii”.11 În lucrările sale de critică lite-
rară, destinate străinătăţii, S. Puşcariu prezin-
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tă succint curentele şi scriitorii mai reprezenta-
tivi ai literaturii române. Timpul ne-a dovedit
valoarea perenă a operelor sale, precum şi
corectitudinea caracterizărilor făcute, acestea
denotînd o „reală intuiţie critică”.12 S. Puşca-
riu ne-a oferit şi „cea mai echilibrată imagine
panoramică a vechii noastre culturi”13 Istoria
literaturii române. Epoca veche (1921). „Operă
de căpătîi a multor generaţii, apărută cu mult
înaintea istoriei literaturii române vechi a lui
Nicolae Cartojan, considerată cea mai bună
pînă astăzi, cartea lui S. Puşcariu s-a impus
nu numai prin structura, informaţia şi notele
personale ale autorului în analiza literaturii
române vechi, ci şi prin emoţia intelectuală pe
care o provoacă lectura ei.” (Ilie Dan) În afară
de studiile de lingvistică şi istorie literară, Puş-
cariu se ocupă şi de folclor. Vede în folclor o
mărturie a unităţii sufleteşti a tuturor românilor,
creaţia spirituală a poporului exprimînd o filo-
zofie simplă şi senină, cu o pronunţată notă de
optimism. Tot lui Puşcariu îi revine meritul de a
organiza astfel de instituţii ştiinţifice ca Muzeul
Etnografic al Transilvaniei, Societatea Etno-
grafică Română şi Arhiva de Folclor a Acade-
miei Române.

Dar revelaţia talentului scriitoricesc al
lui S. Puşcariu o constituie memorialistica sa,
apărută postum. S. Puşcariu a întreţinut legă-
turi strînse cu numeroşi reprezentanţi ai litera-
turii române şi personalităţi de notorietate
mondială şi aceste realităţi sînt ilustrate în jur-
nalul său intim, cuprins în şapte caiete manu-
scrise cu însemnări între 4 ianuarie 1917 şi 25
septembrie 1944. Jurnalul a fost completat pe
parcurs cu „amintiri” şi cu vastul epistolar.
Intenţia era să redacteze la bătrîneţe un ciclu
de opere strînse în trei trilogii. A finalizat doar
întîia trilogie compusă din Spiţa unui neam din
Ardeal, Braşovul de altă dată şi Călare pe

două veacuri. Operă cu adevărat memorialis-
tică este scrierea Călare pe două veacuri
(1895 - 1906), în care impresiile directe erau
încă suficient de proaspete. În schimb,
Memoriile, care au căpătat forma definitivă în
ultimii ani de viaţă, editate postum în 1978, „au
o surprinzătoare vivacitate şi prospeţime a
culorilor”.14

După instaurarea forţată a comunis-
mului în România, scrierile alesului lingvist,
istoric literar şi de cultură cu o bogată formaţie
filozofică, Sextil Puşcariu, au fost, în mare
parte, puse la index, doar cîteva lucrări făcînd
excepţie. Adoptînd întotdeauna o “atitudine
circumspectă”, S. Puşcariu a evitat manifestări
politice în public. La vîrsta de 63 de ani, vit-
regiile istoriei însă îl obligă să părăsească Clu-
jul şi să-şi caute un refugiu la Sibiu. 

Anchetat în mai multe rînduri de noii
inchizitori comunişti, marele om de cultură
Sextil Puşcariu se stinge din viată la Bran,
scutindu-i pe cerberii marxişti de plăcerea de
a-l întemniţa cu "ocazia" valului masiv de
arestări ale legionarilor din noaptea de14 spre
15 mai 1948. Va fi înmormântat la Braşov în
data de 7 mai. Sextil Puşcariu rămîne un
remarcabil reprezentant al filologiei şi lingvis-
ticii, dar şi al memorialisticii româneşti. 

Sextil Puşcariu este "părintele înte-
meietor de ţară al lingvisticii din România"
("the Linguistic Pater Patriae of Romania"),
cum îl numea, în S.U.A., în deceniul anterior,
al interdicţiei politice de la noi, marele umanist
Leo Spitzer (în revista ce apăruse, o vreme, la
Seattle, "Cahiers Sextil Puşcariu").

Bibliografie:
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p. 211-214.
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Virginia Woolf - 125 de ani de la naştere

Virginia Woolf, scriitoare şi critic lite-
rar, este considerată una dintre cele mai mari
romanciere ale secolului XX. Ea a contribuit la
redefinirea artei romanului, conducîndu-l de la
realismul de suprafaţă cu accent de detaliu

extern la străfundurile conştiinţei şi ale vieţii
interioare. Prin nuvelele şi eseurile sale, Vir-
ginia Woolf a influenţat în mare măsură recon-
siderarea posibilităţilor romanului şi a rolului
femeii - scriitor în viaţa artistică. Înzestrată cu
un acut spirit de observaţie şi cu talent nativ
pentru scris, autoarea a redat viaţa, simţirile şi

2 Borcilă, Mircea. “Noua cale” a lingvisticii istorice româneşti. In: Lb. română, 1995, 
nr 5(23), p. 38-44.

3 Datcu, Iordan ; Stroescu, S. C. Puşcariu Sextil. In: Datcu, Iordan ; Stroescu, S. C. 
Dicţionarul folcloriştilor: folclorul literar românesc. Bucureşti, 1979, p. 364-365.

4 Frăţilă, Vasile. Structura dialectală a Dacoromâniei în concepţia lui Sextil Puşcariu. 
In: Frăţilă, Vasile. Contribuţii lingvistice. Timişoara, 1993, p. 319-332.

5 Frîncu, Constantin. Sextil Puşcariu. In: Frîncu, Constantin. Curente şi tendinţe în 
lingvistica secolului nostru, Iaşi, 1997, p. 193-195.

6 Ghibu, Onisifor. Oameni între oameni. Bucureşti : Ed. Eminescu, 1990. 527 p.
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8 Marian, Rodica. Sextil Puşcariu – personalitatea creatorului ştiinţific. In: Limba   

română, 1995, nr 5(23), p. 45-47.
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O estetă apocaliptică - O estetă apocaliptică - 
Virginia WoolfVirginia Woolf

Lilia MELNIC

"Capodoporele nu sunt naşteri unice şi solitare, sunt rezultanta multor
ani de gândire în comun, de gândire de către întregul corp al poporului, astfel că
întreaga experienţă a masei se află îndărătul unui singur glas."

Virginia Woolf
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trăirile personale, dar şi ale personajelor
romanelor sale, într-un mod cu totul incon-
fundabil. 

Pe numele ei de fată Adeline Virginia
Stephen, scriitoarea s-a născut la Londra, la
25 ianuarie 1882, într-o familie cu doi băieţi şi
două fete, ea fiind a treia dintre cei patru copii.
Era fiica unui cunoscut critic victorian, biogra-
ful şi cărturarul Sir Lislie Stephen, autorul Isto-
riei gândirii engleze din secolul al 18-lea şi
redactor al Dicţionarului de biografie naţională.
Mama sa, Julia era o femeie de o frumuseţe
vestită şi gazdă a unui cerc literar care se
întrunea în casa familiei Stephen. Toţi cei
patru copii, Virginia, Vanesse, Thoby şi Adrian,
au fost încurajaţi de ambii părinţi în eforturile
lor intelectuale. Lumea literelor devine pentru
Virginia Woolf un mediu familiar. Fiind antre-
nată de timpuriu de către tatăl ei în discuţii ele-
vate cu tematică literară, Virginia a dobîndit o
educaţie complexă. În rezultatul lecţiilor zilnice
pe care le făcea cu tatăl său, ea a învăţat să
citească printre rînduri şi să aprecieze scrierile
de calitate. În perioada 1891 - 1895, Virginia
Woolf şi fraţii săi au editat un ziar săptămînal
de familie. Mai tîrziu, copilăria cea fără de griji
devenea un capitol încheiat, profund marcat
de tragicul eveniment al dispariţiei părinţilor ei.
Revenindu-şi, Virginia s-a mutat cu fraţii şi
surorile sale într-o casă proprie din cartierul
boem Bloomsbury. Posedînd gust literar te-
merar şi spirit critic penetrant, scriitoarea se
înconjoară încă din adolescenţă de un grup de
tineri ambiţioşi (celebrul ,,Bloomsbury
Group”), hotărîţi să răstoarne canoanele lite-
raturii. Fiecare membru al grupului şi-a adus
contribuţia la dezvoltarea artelor: Virginia
Woolf şi Edward Morgan Forster prin roma-
nele lor, Duncan Grant, Vanessa Bell şi Roger
Fray prin picturile lor. Lytton Strachey a re-
voluţionat scrierea biografică, T. S. Eliot -
poezia. Ei au contribuit la promovarea postim-
presioniştilor francezi: Cezanne, Van Gough,
Matisse, Picasso, organizînd renumita expo-
ziţie de la Londra (1910). Aici l-a cunoscut pe

Leonard Woolf cu care s-a şi căsătorit în 1912.
Virginia Woolf întemeiază împreună cu soţul
său casa de editură Hogarth Press (1917).
Lucrează la romanele sale, dar, concomitent,
colaborează cu principalele reviste londoneze.
În 1915 apare primul ei roman Voyage Out
(Călătoria în afară), scriere la care a lucrat
şase ani. Al doilea roman, Night and Day
(Noapte şi zi), a apărut în 1919. Ambele sînt
scrise în linia tradiţiei prozei engleze din
epocă. În volumul de nuvele Luni şi marţi, Vir-
ginia Woolf a început să experimenteze o
formă mai puţin convenţională, folosind un stil
poetic, subiectiv, concentrându-şi atenţia, în
următoarele proze, asupra naturii individuale
şi a vieţii interioare. Mult aşteptata glorie avea
să i-o aducă scriitoarei romanul Jacob's Room
(Camera lui Iacob), apărut în 1922 şi care
marchează o ruptură stilistică cu convenţiona-
lismul tehnicilor narative, prin detaşarea de
obişnuita acţiune cronologică.

Creaţiile scriitoarei se deosebesc
prin detalierea monologului interior şi însu-
şirea senzaţiilor: influenţată de exemplul oferit
de James Joyce, Woolf a recurs la diverse
tehnici, personajele fiind surprinse în cadrul
realităţii lor subiective. "Virginia Woolf poate fi
descrisă drept o estetă apocaliptica, pentru
care existenţa umană si lumea întreagă sînt în
final justificate doar ca fenomene estetice.[...]
Pentru ea realitatea se schimbă cu fiecare
perceptie nouă, iar ideile sînt umbre care
mărginesc momentele privilegiate", afirma
Harold Bloom.

În romanul Mrs. Dalloway (Doamna
Dalloway), editat în 1925, Woolf a reunit două
poveşti derulate într-o
singură zi, dar care nu
tangentează în nici un
fel, acţiunea rămîne în
planul secund, univer-
sul gîndurilor, al sen-
zaţiilor şi al impresiilor
devenind dominant.
Astfel, Woolf speră să
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capteze o realitate mai profundă. În anul 2002,
filmul The Hours, peliculă ce avea la bază
viaţa Virginiei Woolf şi rezonanţele romanului
său Mrs. Dalloway, a fost nominalizat pentru
Oscar ca cel mai bun film. El n-a câştigat pre-
miul, însă Nicole Kidman a luat Oscarul pentru
cea mai bună interpretă a rolului principal
(rolul Virginiei). Celebra actriţă menţiona că
personajele Virginiei Woolf au marcat-o: „Este
foarte interesant felul în care personajele te
găsesc într-un moment al vieţii cînd ai cu ade-
vărat nevoie de ele. Nu eram în cea mai bună
dispoziţie în acea perioadă, dar ea a reuşit să
mă facă să-mi adun energia. În ceea ce mă
priveşte, Virginia mi-a făcut un cadou. Asta e
ciudat la această experienţă: în acel moment
al vieţii mele, aveam nevoie de ea. Aveam
nevoie de acest personaj.”

Romanul To the Lighthouse (Spre
far), apărut în 1927, este considerat capodo-
pera Virginiei Woolf, scriere în care autoarea
utilizează tehnica fluxului conştiinţei. În roman
sînt descrise impresiile produse în sufletele
copiilor profesorului Romsley şi în al său pro-
priu de fapte obişnuite, cum ar fi pregătirea
unei excursii spre un far din insulele Herbride,
într-o zi de septembrie şi realizarea acesteia
zece ani mai tîrziu, după moartea câtorva
membri ai familiei. Farul este pentru toţi sim-
bolul realizării năzuinţelor fiecărui personaj.

În 1928 a apărut biografia fictivă
Orlando, în care Virginia Woolf a transpus
povestea vieţii prietenei sale apropiate Vita
Sackville-West. Este o carte foarte controver-
sată, care a situat-o definitiv pe Woolf între
scriitorii reprezentativi ai literaturii engleze. În
1929 a fost publicat eseul A Room of One's
Own (O cameră pentru sine). În această
creaţie scriitoarea abordează un subiect inci-
tant: locul şi rolul femeii în societate, încercînd
să găsească explicaţii pentru condiţia supusă
a femeii şi să identifice cauzele social - eco-
nomice care o determinau. Redescoperit de
mişcarea feministă în perioada anilor '70,
eseul a contribuit la renumele scriitoarei de

luptătoare în avangarda mişcării de emanci-
pare a femeii. Scriitoarea a surprins natura
alunecoasă a vieţii interioare şi a susţinut cu
fervoare importanţa perspectivei feminine şi a
cultivării acesteia. Există în opera Virginiei
Woolf momente miraculoase în care etan-
şeităţile lasă deodată să pătrundă un curent
de simpatie, stabilind o comuniune cu oameni
şi cu lucruri. Momentul coincidenţei este acela
al unei „vibraţii imobilizate”, căci contemplaţia
este cu adevărat o pasiune, iar însuşirea ei de
bază este attente-ul.

Bucurîndu-se de o audienţă generală
şi dovedind un angajament aproape pasional
în actul de creaţie, scriitoarea a reuşit în doar
cinci ani să finalizeze romanul care avea să-i
aducă şi cel mai important succes comercial:
The Years (Anii), apărut în 1935. Spre deose-
bire de creaţiile anterioare, lucrarea constituie
un convenţional roman al generaţiilor.

Contemplarea naturii oferă minunate
clipe. Virginia Woolf a fost adesea beneficiara
acestor emoţii singulare. Aşa au fost scrise
extraordinarele schiţe, găsite printre scrisorile
personale ale scriitoarei şi adunate de David
Bradshaw într-o minunată culegere, întitulată
Carlyl's Hous, ea mai şi avînd o inspirată pre-
faţă, scrisă de Doris Lessing.

Grija pentru detaliu, acuitatea obser-
vaţiei, alegerea cuvîntului potrivit, frumuseţea
adjectivului, sînt numai cîteva dintre particu-
larităţile scrisului Virginiei. Ea recunoaşte că
scrie pentru că îi face o deosebită plăcere şi
adaugă: ,,Scriitorul trebuie să se scufunde
într-o mare de orori pentru a aduce la supra-
faţă perlele! Cu toate acestea merită sacrifi-
ciul." Pentru a caracteriza succint felul în care
a scris şi s-a dezvoltat scrisul Virginiei ca parte
integrantă din însăşi viaţa ei, scriitoarea Doris
Lessing spune: "Viaţa Virginiei Woolf a fost o
progresie de experimente îndrăzneţe…fără ea
literatura noastră ar fi fost mult mai săracă."
Woolf ne oferă prin toate cărţile sale o cla-
viatură posibilă pentru atîtea muzici. Ea ar
deveni muzică prin acordul notelor disonante,
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o muzică în care am afla reconcilierea cu sine
şi cu celălalt. Dar vidul clipei care alternează
cu momentul de plenitudine face imposibilă o
structură modificată. Iar o multiplicitate de
absenţe nu este niciodată reductibilă la Unu.

Cartea Jurnalul unei scriitoare este
un omagiu adus Virginiei de Leonard Woolf,
avînd la bază jurnalul ţinut de autoare timp de
27 de ani. Note referitoare la propria scriitură,
simple exerciţii literare, relatări legate de per-
soane sau episoade din viata care i-au influen-
tat opera, comentarii pe marginea unor opere

literare - iata cîteva nuanţe care întregesc
portretul unei figuri emblematice în peisajul li-
teraturii universale.

Scriitoarea a practicat aproape toate
genurile literare: a scris piese de teatru,
nuvele şi schiţe, romane, o biografie (Roger
Fray) şi critică literară. Chiar dacă nu a scris
poezie, adesea, paginile ei de proză sînt
pătrunse de un lirism inspirat. Învăţăm de la ea
că numai talentul favorizează o persoană să
devină scriitor.

Bibliografie consultată:

1.  Burt, Daniel. 100 cei mai mari scriitori ai lumii. Bucureşti :  Ed. Lider Star, 2005. 376 p.
2.  Czock, Attila. 100 de personalităţi ale secolului : scriitori. Iaşi, 2000. 208 p.
3.  100 de scriitori ai lumii: viaţa, activitatea, opera. Ch., 2006.  400p.
4.  111 romane celebre într-o singură carte. Ed. a 3-a. Piteşti : Ed. Paralela 45, 2002. 508p.
5.  Popa, Marina. Virginia Woolf şi lumea contemporană. <URL: http://www.observatorul.com.>
6.  Popescu, Zamfira. O muzică făcută din atîtea muzici. <URL: >
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Fără îndoială, în ceea ce are valoros
şi durabil, literatura română e „una şi indivi-
zibilă”. „Literatura română din exil, afirmă Ion
Simuţ, se integrează firesc într-o literatură
română fără graniţe şi fără separatisme. O
asemenea distincţie nu mai poate fi operantă
decît pentru a diferenţia condiţiile diferite de
lucru, iar nu valorile.”1 Exilului literar româ-
nesc se asociază şi literatura din spaţiile
româneşti abandonate în condiţii istorice şi
geopolitice vitrege.  

Deşi literatura română din Basarabia
şi Bucovina, aşa cum o regăsim în clasa-
mentele istorico-critice ale unor critici extrem
de obiectivi, nu are nici o şansă de reordonare
şi omologare în cadrul paradigmei estetice a
literaturii române, credem că şi acest fragment
al literaturii române se pretează  în mod orga-
nic clasificărilor generale aplicate procesului
literar românesc, or, ruptă de matricea spiritu-
ală şi marcată de calvarul prin care a trecut,
literatura din Basarabia nu a cunoscut totuşi o
modificare de esenţă, nespecifică literaturii
române. Cu toată rămînerea  în urmă faţă de
mişcarea spectaculoasă a „căruţei cu patru
roţi”, pentru a valoriza expresia criticului invo-
cat deja  („Dacă literatura română scrisă în
fosta Iugoslavie, receptivă la curentele moder-
nismului şi postmodernismului, îşi poate găsi
cu uşurinţă enclave proprii într-o istorie literară
fie la capitolul literaturii estetiste, fie la acela al
literaturii subversive, literatura „moldove-
nească” trebuie tratată în mod obligatoriu – cu
toată tristeţea acestei constatări – separat, ca

pe o a cincia roată la căruţă”2, ce-a de „a cin-
cia roată” e totuşi a căruţei. Adică, e tot litera-
tură română şi nu poate fi omologată decît din
perspectivă integraţionistă, ca făcînd parte, în
mod obligatoriu, din cultura românească.
Impresia falsă pe care o promovau / prmovea-
ză (?) unii critici venea / vine din necunoaş-
tere, probabil. De altfel, între timp, Ion Simuţ
şi-a redactat perspectiva axiologică, făcînd din
literatura română din Basarabia obiectul unui
şir de articole (publicate în revista România
literară din 2005 şi 2006), în care propunea
puncte de vedere destul de pertinente, dar şi
polemice, în vederea receptării la nivel valoric
a scriitorilor basarabeni din cea de-a doua
jumătate a secolului XX.

Astfel, scriitorii basarabeni, dar şi
confraţii lor din Ţară, au demonstrat consec-
vent demersul lor integraţionist, recuperînd
timpul separării şi convertindu-l într-un timp al
unităţii culturale, estetice şi valorice. Cea mai
receptivă la acest deziderat a fost de la 1987
încoace presa literară. Ea a promovat valorile
româneşti în Basarabia, avînd grijă totodată
să facă auzită şi văzută literatura de aici în
paginile mediilor literare din România. În mod
firesc, fenomenul integrării din ultimul deceniu
al secolului trecut are deja istoria sa. Integra-
rea a cunoscut diverse forme de manifestare,
cum ar fi:
- recuperarea valorilor literare istorice - per-
spectivă naţional - patriotică (revistele Nistru /
Basarabia, Literatura şi arta);
- sincronizarea  componentelor interne ale lite-
raturii române - perspectivă estetică (revistele

Reflexe ale integrării:Reflexe ale integrării:
presa literară  presa literară  
din Basarabiadin Basarabia

Maria ŞLEAHTIŢCHI, dr. conf., decanul Facultăţii 
Filologie USB “Alecu Russo”
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Contrafort, Sud - Est  Cultural, Semn);
- europenizare şi globalizare - perspectivă
transnaţională (revistele Contrafort, Sud - Est
Cultural).

Recuperarea valorilor literare isto-
rice – perspectivă naţional - patriotică (re-
vistele Nistru / Basarabia, Literatura şi arta)

Efortul integraţionist al revistei Nistru
/ Basarabia viza dintru început recuperarea
valorilor literare istorice, demersul revistei fiind
unul emblematic. Odată cu modificarea nu-
melui din Nistru în Basarabia, revista se
declară continuatoare a Vieţii Basarabiei,
importantă publicaţie din perioada interbelică,
lansată la Chişinău în 1932 sub preşedinţia lui
Pantelemon Halippa şi redacţia lui Nicolae
Costenco. 

Începînd cu anul 1988 - perioadă a
„dezgheţului” gorbaciovist -, cu preluarea
redacţiei de către poetul Dumitru Matcovschi,
sumarul revistei include o rubrică inedită
Reconstituiri, punîndu-se în circuit, pentru citi-
torul basarabean, pentru început, versuri ale
junimistului Vasile Pogor. De ce s-au oprit
redactorii revistei la un scriitor minor e o între-
bare în spirit retoric. Mai important şi simpto-
matic ni se pare gestul ca atare, care deschide
lunga cale a recuperării valorilor literare de
care basarabeanul a fost privat. Astfel, revista
va întreprinde primele încercări în procesul de
integrare culturală a românilor de pe ambele
maluri ale Prutului. Pentru cititorul basarabean
vor fi publicate unele texte excluse din ediţiile
clasicilor (Hora unirii, Imn lui Ştefan cel Mare,
Bucovina de V. Alecsandri), versuri de
L. Blaga, T. Arghezi, N. Stănescu, G. Bacovia,
G. Coşbuc. Gestul satisfăcea cererea cititoru-
lui, revista fiind la acel moment unica sursă de
lectură a unor texte incluse în programele şco-
lare la literatura română.

Din domeniul prozei sînt popularizate
operele unor înaintaşi: C. Stere În preajma
revoluţiei, Gib Mihăescu Rusoaica, Z. Stancu
Urma, P. Goma Din calidor – o copilărie
basarabeană, Arta refugii, iar pentru revigo-
rarea dramaturgiei, gen restanţier pentru

literele basarabene din acea perioadă, este
publicată piesa lui M. Sorescu Vărul Shake-
speare (nr.12 / 1990).

Revista continuă şi în următorii ani să
familiarizeze cititorul basarabean cu literatura,
istoria, critica literară şi filosofia românească,
publicînd integral sau fragmente din lucrări de
referinţă: G. Călinescu Ion Creangă, E. Soro-
han Alecsandri şi comedia, G. Ibrăileanu
Spiritul critic în cultura românească, L. Blaga
Elogiu satului românesc, L. Rebreanu Laudă
ţăranului român, M. Preda Lumea ţărănească
şi generaţiile ei în istorie, Şt. Ciobanu V. Alec-
sandri şi Basarabia, C. Noica La o antologie fi-
lozofică, N. Manolescu Varlaam. Istoria critică
a literaturii române. Partea I ş.a.

La rubrica Autori şi Cărţi sînt publi-
cate cronici la cărţiile autorilor basarabeni
semnate de critici din Ţară. D. Mănucă scrie
despre cartea Pe urmele lui Orfeu de N. Dabi-
ja, A. Iliescu despre Schimbarea la faţă de
V. Grosu, M. Codruţ despre Aici, în falset de
Gr. Chiperi ş.a. Sfera tematică şi stilistică este
caracterizată de o largă deschidere. E. Simion
semnează eseul Poezia livrescului, A. Muşina
abordează postmodernismul în Poemul  mo-
dern, L. Botnaru intervievează pe Gh. Crăciun
în Ostentaţiile mele vin din voinţa de a con-
cilia trupul cu limbajul. Începutul recuperării
însemnează o varietate de direcţii literare,
stiluri, nume, puse laolaltă. Revista nu-şi  pro-
clamă un program estetic, ci unul etnico - es-
tetic, cel de unitate de limbă şi literatură; or, în
contextul istoric neodacist, marcat de ideea
unităţii naţionale, pornirile ierarhice au rol se-
cund. Între timp, revista Basarabia a evoluat.
S-a schimbat componenţa redacţiei. Au venit
oameni noi, cu viziuni noi. Preluînd redacţia
revistei Basarabia, poetul Nicolae Popa a ori-
entat procesul de integrare spre sincronizarea
cu ritmurile actuale ale literaturii române,  mo-
dernizînd simţitor  criteriile axiologice, după
care a organizat activitatea revistei în ultimii
ani de apariţie.

Aflată în inima bătăliei pentru trezirea
conştiinţei naţionale, de rînd cu revista
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Basarabia,  hebdomadarul Literatura şi arta şi-
a conservat formulele de limbaj şi atitudine,
rămînînd la nivelul anilor nouăzeci. Plafonarea
nu a putut fi evitată. Mai mult decît atît, pre-
ocupările preponderent de natură social -
politică mai ales din ultima vreme au fost în
detrimentul evident al literaturii şi artei. Chiar
dacă nu şi-a suspendat apariţia, precum s-a
întîmplat în cazul revistei Basarabia, săptămî-
nalul a devenit mau mult o „publicaţie de buzu-
nar”. Pe de altă parte, modul în care  Literaturii
şi arta îşi promovează ideile şi valorile face
impresia că redactorii ei nu au fost capabili
să-şi sincronizeze limbajul, chiar cel patriotic,
atît de necesar încă în Basarabia, cu schim-
bările iminente ale lumii şi mesajul la care
reacţionează ea astăzi. Deşi publică o serie de
autori din spaţiul cultural românesc, revista se
autohtonizează progresiv, mizînd pe relaţia cu
publicul mediocru, pe care continuă să-l ţină în
tipare depăşite. 

Sincronizarea componentelor in-
terne ale literaturii române - perspectivă
estetică (revistele Contrafort, Sud - Est Cul-
tural, Semn)

În cel de-al doilea val al procesului de
integrare se înscriu publicaţiile Contrafort, Sud
- Est Cultural, Semn. Revista Contrafort, coor-
donată de Vasile Gîrneţ şi Vitalie Ciobanu,
este exponenţială pentru generaţia scriitorilor
optzecişti, în efortul lor de sincronizare cu lite-
ratura română pe criterii estetice, nu doar
etnice. Fondată în 1994, cu susţinerea Fun-
daţiei Culturale Române, această revistă, deşi
se declară una a tinerilor scriitori din Republi-
ca  Moldova, nu se dorea o publicaţie „pentru
tinerii scriitori basarabeni în mod special, ci o
revistă pentru tinerii scriitori români oriunde
s-ar afla. [...] Nu eraţi, afirmă Augustin Buzura
într-un interviu, moldoveni la Chişinău şi
basarabeni oprimaţi la Bucureşti, ci tineri
intelectuali români, conştienţi că au de
îndeplinit o misiune foarte grea, de înaintat
împotriva valului, împotriva unei mentalităţi
păgubitoare”.3 Pe drept cuvînt, „revista şi-a
făcut datoria cu prisosinţă, devenind „cea mai

bună publicaţie pentru tineri din întreg spaţiul
cultural românesc”,4 reuşind „să se racordeze
la spiritul real al timpului, să adune în jurul ei
un grup de colaboratori foarte talentaţi”,
reuşind să răstoarne prejudecăţi înrădăcinate
destul de adînc: „ei sunt, pe alt plan, români
din Chişinău, nu basarabeni din Bucureşti”.5

Revista Contrafort a debutat cu un
program de integrare culturală şi literară, în
favoarea impunerii „unor principii şi criterii
comune pentru o literatură scrisă în aceeaşi
limbă”.6 Consecvenţa grupului de la Con-
trafort este demnă de admirat, dat fiind faptul
că noi, românii, sîntem mai degrabă autorii
unor proiecte abandonate, decît a unor pro-
grame de lungă durată, împlinite, cu efort şi
consecvenţă, în timp. Sîntem mai degrabă o
naţiune a insight-ului, decît a construcţiei în
timp. Scriitorii de la Contrafort demonstrează
tocmai excepţia. De la primul număr pînă la
cel din aprilie - mai 2003, revista face dovada
unui demers cultural de omologare a valorilor
româneşti de oriunde s-ar produce. Autori din
ţară sînt comentaţi în Contrafort, autori din
Ţară au coloane în revistă, precum reviste din
Ţară includ în mod curent prezentarea Con-
trafortului la rubrica de cronică a presei (a se
vedea România Literară, Observatorul cultur-
al, Convorbiri literare, Adevărul literar şi artis-
tic, Dilema ş.a.). Momentul de bilanţ al pro-
movării politicii de integrare românească spiri-
tuală, culturală, literară îl constituie ancheta
din nr. 12 / 2002 cu tema: Basarabia şi Româ-
nia – un deceniu de integrare literară, la care
a participat un număr mare de scriitori români.
„Concluziile aceste dezbateri, afirmă directorul
revistei Vasile Gîrneţ, relevă un bilanţ mai
degrabă descurajant decît optimist. S-au con-
firmat în aceşti ani două tipuri de politici „inte-
graţuioniste”: prima însemnînd festivaluri
siropoase şi chefuri patriotice, bugetofage şi
ineficiente, şi cealaltă [...] însemnînd investiţii
pe termen lung, crearea şi susţinerea unor
instituţii viabile de perspectivă, capabile să
modifice mentalităţi şi să promoveze valorile
autentice.”7 În pofida concluziilor, mai mult
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„descurajante decît optimiste”, modul în care
promovează integrarea grupul de la Con-
trafort, dar şi celelalte două reviste Semn, Sud
- Est Cultural, ar trebui să ne facă mai opti-
mişti. Prin contribuţia iminentă a acestor re-
viste, s-au afirmat noi generaţii de scriitori, ca-
re au reuşit să-şi sincronizeze discursul literar
cu congenerii lor din Ţară şi să scoată litera-
tură română din Basarabia din vîrsta ei „păşu-
nistă”.

Deschiderea spre europenizare şi
globalizare – perspectivă transnaţională
(revistele Contrafort, Sud - Est Cultural,
Semn)

A pleda doar pentru forma internă de
integrare (a literaturii din  Basarabia cu lite-
ratura română) ar însemna să îţi restrîngi

„elanul integraţionist”, în vreme ce contextul
general al integrării vizează noi obiective şi
finalităţi. Astfel, literatura română din Basara-
bia trebuie să escaladeze noi trepte, dacă nu
vrea să-şi conserve statutul de „a cincia roată
la căruţă”. Revistele literare Contrafort, Semn
şi revista  Sud - Est Cultural îşi asumă acest
obiectiv. Analiza sumarelor acestor reviste,
calitatea textelor publicate, lumea ideilor care
trăieşte în coloanele lor evidenţiază tendinţa
de europenizare a discursului critic, literar şi
social - politic. Ridicarea acestor reviste pe
altă treaptă, acea a integrării şi sincronizării cu
literaturile europene, deschid pentru generaţi-
ile care vin calea ralierii la valorile culturale
transfrontaliere, literatura română din Basara-
bia intrînd astfel într-o altă vîrstă  a sa.

Note:

1 Ion Simuţ, Incursiuni în literatura actuală, Oradea, Editura Cogito, 1994, p. 399.
2 Ibidem, p. 15-16.
3 Augustin Buzura: „Basarabia va fi ceea ce trebuie să fie şi va ajunge unde îi este locul. Tre- 

buie să procedăm în aşa fel de parcă numai de efortul fiecăruia dintre noi ar depinde  
revenirea la normalitate. După cum trebuie să scriem de parcă fiecare cuvînt ar putea să fie  
ultimul” [interviu]. In: Contrafort, nr. 2 (100), februarie 2003, p.10.

4 Idem
5 Idem
6 Vasile Gârneţ în interviu cu Augustin Buzura. In: Contrafort, nr. 2 (100), februarie 2003, p. 10.
7 Idem
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Lecturînd Revista Istorică Română
din 1931, vol. I, găsim o comunicare a istoricu-
lui C. C. Giurescu care vorbeşte de rolul
deosebit avut în educaţia copiilor din Basara-
bia a Bucoavnei din 1815.

Autorul citează faptul că Ştefan
Ciobanu, care a studiat cărţile didactice
apărute în Basarabia sub ocupaţie rusească,
spunea următoarele: „În registrul cărţilor care
au fost tipărite în Chişinău în tipografia
exarhicească de la înfiinţarea ei şi pînă la anul
1821, cu data de 22 dec. 1814 este trecută o
bucoavnă moldovenească cu traducere în
ruseşte, care a apărut în 1200 exemplare;
aceiaşi bucoavnă apare în acelaşi număr de
exemplare la 20 august 1815. Despre această
din urmă bucoavnă menţionează şi dl. Ion
Halippa, unul din cei mai buni cunoscători ai
trecutului Basarabiei, într-un comunicat făcut
la comisiunea arhivelor din Basarabia. N-am
putut da peste nici una din aceste bucoavne”.1

În continuare C. C. Giurescu precizează faptul
că la Institutul de Istorie Naţională din
Bucureşti există un exemplar din această
bucoavnă, care este o carte cu scoarţe de car-
ton şi cu numerotaţie pe quaterniuni. Foile
cuprinse între 45-46 , adică ultimile s-au pier-
dut. Pe verso foii albe de dinaintea foii de titlu,
se află, printre exerciţii de scriere şi însemnări
fără împortanţă, următoarea notiţă: Această
carte este a lui Gheorghe.lu.(aici hârtia a fost
rasă ca să nu se cunoască numele) şi cine ar
fura-o să fie afurisit cu tot neamul lui şi dacă
o....(însemnarea nu este terminată).

Această bucoavnă, alcătuită în două

limbi, româneşte şi ruseşte, este o dovadă
clară a tendinţei de asimilare a moldovenilor
de către statul rus. Copii din Basarabia,
învăţînd buchiile şi citirea în limba maternă,
deprindeau totodată şi limba rusă. Acelaşi
scop s-a urmărit şi prin Gramatica rusească
apărută la Chişinău în 1819 care şi ea are
texte şi în româneşte lucru pe care Ştefan
Ciobanu îl consemnează în „Cultura româ-
nească în Basarabia sub stăpînire rusă”, Chi-
şinău, 1923, p. 79.

1 Cultura românească în Basarabia sub
stăpînirea rusă, Chişinău, 1923, p. 79

BUCOAVNA BUCOAVNA 
basarabeană din basarabeană din 18151815

Radu MOŢOC, inginer, secretarul asociaţiei Pro Basarabia şi
Bucovina, Filiala “Costachi Negri”, Galaţi
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“Pare că-l văd şi astăzi, mic de stat,
cu înclinaţiune spre îngrăşare, cu faţa sa
expresivă, barbă lată, mai mult albă decât
sură şi cu un pince-nez care îi atârna pe piept
prins de o sfoară de mătase neagră. Cu
mâinile veşnic la spate sau în buzunare”, aşa
şi-l aminteşte Teodor Ştefanelli în evocarea pe
care o citeşte la festivitatea din decembrie
1912 de la Cernăuţi, organizată cu ocazia
împlinirii unui veac de la naşterea „acestui băr-
bat rar care cu deosebită prevedere şi
energie, cu mare înţelepciune şi tact a scos
ţara din lanţurile sclaviei galiţiene”.

Eudoxiu Hurmuzachi s-a născut în
1812, la Cernauca, moşia tatălui său, bătrînul
Doxachi Hurmuzachi, care era situată la 15
km.de Cernăuţi, capitala Bucovinei. Familia
Hurmuzachi era venită din Persia la Constan-
tinopol, iar de acolo emigrată la sfîrşitul sec.al
XVII-lea în Moldova unde se stabileşte şi se
naturalizează, câştigînd prin fidelitate faţă de
ţară şi domn diferite titluri boiereşti. Astfel, este
semnalat pe la 1711 un Manolaki Hurmuzachi,
care a ocupat un scaun în divanul lui Nicolae
Mavrocordat, iar pe la 1766 postelnicul
Alexandru Hurmuzachi, un distins cărturar
ocupat cu culegerea de documente istorice.
După 1775, an în care Austria, ca urmare a
bunelor oficii făcute Turciei cu ocazia medierii
păcii de la Kuciuc-Kainargi dintre această ţară
şi Rusia, primeşte ca răsplată partea de nord
a Moldovei, cunoscută sub numele de Buco-
vina, ignorând drepturile Moldovei asupra
acestui teritoriu, or, conform capitulaţiilor exis-

tente între Turcia şi Moldova, puterea suze-
rană nu avea dreptul să dispună de teritoriul
statului vasal, familia Hurmuzachi rămîne în
Bucovina din cauza proprietăţilor pe care le
deţinea în această zonă, fără ca prin aceasta
să rupă legăturile cu patria - mamă, căci,
datorită serviciilor aduse domnului Moldovei,
bătrînul Hurmuzachi ajunge pînă la rangul de
mare vornic în 1856.

În spaţioasa casă din Cernăuţi, situ-
ată în faţa bisericii Sf. Paraschiva sau în fru-
mosul castel, înconjurat de marele parc de la
Cernauca, şi-a petrecut Eudoxiu primii ani de
viaţă. Începînd din 1824, studiază la liceul din
Cernăuţi, unde s-a remarcat printre ceilalţi
elevi. Apoi, în 1830, după absolvirea liceului,
Eudoxiu pleacă la Viena ca să studieze drep-
tul. Pentru a-şi satisface o înclinaţie perso-
nală, urmează în paralel cursurile Facultăţii de
istorie, absolvind astfel, pînă în 1836, cele
două facultăţi. În acest timp, datorită firii sale
plăcute şi a spiritului său spontan, va întemeia
o serie de prietenii durabile cu colegii săi
vienezi, care mai tîrziu, devenind oameni
politici de marcă, în semn de cinstire pentru
prietenul din tinereţe, îl vor ajuta în activitatea
lui politică. Tot ei i-au facilitat lui Eudoxiu Hur-
muzachi accesul la cele trei mari arhive
vieneze: a Ministerului de Externe, Interne şi
de Finanţe de unde, prin eforturi personale,
atît materiale cît şi fizice, va copia cele peste
6000 de documente referitoare la istoria ţărilor
române, care constituie baza valoroasei
colecţii ce-i poartă numele, publicată după

Eudoxiu HEudoxiu HURMUZACHI -  URMUZACHI -  
Precursorul unirii Precursorul unirii 
tuturor românilortuturor românilor

Radu MOŢOC
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moartea sa, prin grija lui Titu Maiorescu, în 12
volume.

În 1838, Eudoxiu pleacă din nou la
Viena, pentru a-şi da doctoratul în drept şi a-şi
continua opera de depistare şi copiere a do-
cumentelor privitoare la istoria românilor. Dar
la apelul tatălui său, se întoarce, în 1841, la
Cernăuţi.

După 1845, doritor să-şi continuie
opera sa de istoric, va redacta o seamă de
însemnări de o deosebită valoare, publicate
postum la Bucureşti în cinci volume între 1878
şi 1886 şi traduse în româneşte de Eminescu
şi Slavici.

Astfel că anul 1848, îl prinde la Viena,
unde se va încadra în Garda Naţională şi în
Legiunea Academică. Momentul lansării în
viaţa politică îl constituie redactarea de către
el a unui memoriu la cererea boierilor bucovi-
neni, de desprindere a Bucovinei de Galiţia pe
care autorităţile habsburgice o încorporase
după 1775, şi obţinerea unui statut de
autonomie.

Profitând de ceremonia salutării nou-
lui împărat Francisc Iosif, recent urcat pe tron,
bucovineni prezintă acestuia un nou memoriu,
cu scopul contracarării acţiunilor acelor propri-
etari bucovineni de origine străină care nu
doreau autonomia, text aparţinînd la fel lui
Eudoxiu Hurmuzachi şi în care face un istoric
detaliat al ţării, începînd cu descălecatul lui
Bogdan, demonstrînd dreptul la autonomie al
Bucovinei. Astfel, la 28 februarie 1849,
comisia pentru alcătuirea noii constituţii,
hotărăşte desprinderea Bucovinei de Galiţia,
cu dreptul de a-şi constitui o Cameră provin-
cială, devenind Ducat autonom la 4 martie
1849, reprezentat de altfel şi în Parlamentul
vienez.

Tot din această perioadă datează şi
un alt aspect din activitatea politică a lui
Eudoxiu Hurmuzachi: lupta sa pentru slujirea
unui proiect panromânesc, de unire a tuturor
românilor aflaţi sub stăpînire austriacă într-un
singur ”Mare Ducat” românesc, care să se

bucure de autonomie administrativă şi bise-
ricească. Proiectul, elaborat de Andrei Şaguna
şi ceilalţi fruntaşi transilvăneni, reprezenta
doleanţele românilor din Ardeal, Banat şi
Ungaria, la care se raliază, la cererea expresă
a lui Ion Maiorescu şi Treboniu Laurian şi
Eudoxiu Hurmuzachi împreună cu deputatul
ţăran bucovinean Mihai Bodnar. Din acest
motiv, Eudoxiu Hurmuzachi este considerat de
istoricul bucovinean Teodor Bălan „un precur-
sor al unirii tuturor românilor”.

După 1849, Eudoxiu Hurmuzachi
acţionează pentru organizarea vieţii politice
autonome a ţării sale, trebuind să ducă o luptă
pentru salvarea acesteia în 1860, cînd gene-
ralul Goluchowski decide reintegrarea Buco-
vinei în Galiţia. Prin noua cerere adresată
curţii de la Viena, Eudoxiu Hurmuzachi reu-
şeşte să restabilească situaţia, avînd plăcerea
să asiste la 6 aprilie 1861, în sala Palatului
Comunal din Cernăuţi, la deschiderea primei
sesiuni a Dietei Bucovinei, pe care apoi o va
prezida pînă la moarte, ca vice - mareşal şi,
din 1864, ca mareşal al ţării.

E de amintit că în 1872, pentru
meritele sale deosebite Eudoxiu Hurmuzachi a
fost înnobilat cu titlul de baron, dar şi faptul că
lui i se atribuie modul de alcătuire a stemei
Bucovinei, ce reprezintă un cap de bour pe un
cîmp roş - albastru, demonstrând legăturile
istorice cu Moldova, şi recunoaşterea acestor
legături şi a originii romanice a bucovinenilor
prin diploma care însoţeşte stema, emisă de
împărat în 25 august 1862 şi care a avut ca
sursă de inspiraţie directă scrierile lui Eudoxiu
Hurmuzachi.

O aprindere la plămâni va pune capăt
în martie 1874 vieţii acestui bărbat luminat, ale
cărui merite intelectuale au fost recunoscute
de toţi românii prin alegerea sa, la 2 august
1872, membru al Academiei Române. 

E. Hurmuzachi a avut curajul ca în
condiţiile dominaţiei străine, să-şi proclame
dragostea faţă de neamul din care provine.
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Cum apreciem, de regulă, dacă un
produs sau serviciu este rău sau bun? Ar fi
prea subiectiv dacă am face-o după propriul
plac. Sînt necesare unele criterii, etaloane de
care trebuie să ţinem cont. Standardele oferă
beneficiarului criterii de judecată, măsurători ai
calităţii şi o anumită garanţie de inofensivitate
a produselor şi serviciilor, or, standardele con-
stituie nişte puncte de reper şi sprijin pentru
viaţa cotidiană. 

Standardizarea se defineşte ca:
“Activitate orientată spre rezolvarea prob-
lemelor frecvente, preponderent în sfera şti-
inţei, tehnologiei şi economiei şi care con-
tribuie la atingerea unui nivel optim de organi-
zare într-o problemă concretă. În principal,
această activitate se concentrează asupra
procesului de elaborare şi implementare a
standardelor.” 

Astăzi, standardizarea este prezentă
în toate domeniile vieţii umane cu excepţia
artelor. Relaţiile etice umane sunt şi ele nor-
malizate de “standarde” numite legi. 

Ce este un standard ?
Standardul este un document nor-

mativ ce stabileşte anumite condiţii şi reguli
pe care trebuie să le întrunească/îndepli-
nească produsele, procesele tehnologice, ter-
minologia etc. şi care este aprobat de
organele competente ca document oficial.

Standardul este un argument. Se
ştie că, în cazul anumitor lucruri (de fapt,
asupra oricărui lucru), pot există mai multe

opinii şi consideraţii şi atunci, drept argument,
utilizăm standardul, soluţionînd divergenţele
apărute.

Standardul nu este un factor primar –
el apare după ce tehnologiile existente ating
un nivel înalt şi deci pot servi drept model. În
baza acestor tehnologii se creează docu-
mentele normative, utilizate, la rîndul lor, de
instituţiile, structurile ce ţin să aplice tehnologii
avansate de producere.

În lumea contemporană ne dorim
comunicări rapide şi eficiente, aparataje per-
formante, produse şi mărfuri mai ieftine şi de
cea mai bună calitate.

Standardele internaţionale sunt
absolut necesare, chiar dacă ele, în viaţa
cotidiană, sunt sesizate de majoritatea con-
sumatorilor.

Utilitatea şi pertinenţa standardelor
decurge din faptul că ele se bazează pe expe-
rienţă şi sînt elaborate în funcţie de cerinţele
multor factori, în diferite sfere de activitate.
Astfel, standardele constituie rezultatele mate-
riale ale diversităţii de experienţe, stabilind un
consens între tehnologia cea mai modernă şi
constrîngerile economice.

La început au apărut doar unele
norme de măsurare. Dintre cele mai vechi (v.
22 p. e. n.) este aşa-zisul “cot dublu” al
regelui babilonean Gudea, care avea 996 mm,
deci aproape lungimea metrului contemporan.

Astfel de “măsurătoare” existau în
mai multe regiuni ale civilizaţiei antice şi, fiind
antropometrice (aveau la bază dimensiunile

Standardizarea activităţiiStandardizarea activităţii
de bibliotecă de bibliotecă 

în Republica Moldovaîn Republica Moldova

Iulia TĂTĂRESCU, şef serviciu BRŞA
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corpului omenesc), nu existau mari diferenţe
între măsurătoarele diferitelor popoare. Totuşi,
pînă la urmă, a apărut necesitatea de a coor-
dona unităţile de măsură. Regele Angliei, Hen-
ric, în 1120, a poruncit, pur şi simplu, ca iardul
antic să aibă lungimea mîinii lui. Aşa se consti-
tuiau treptat norme pentru construirea edifici-
ilor, vaselor maritime, armelor.

Primele organisme internaţionale de
standardizare au fost Comisia internaţională
de măsurări şi cîntare (1875, „Mер и весов”) şi
Comisia Internaţională pentru Electrotehnică
(International Electrotehnical Commission) –
CEI, creată în anul 1906. 

În celelalte domenii, munca de pio-
nierat a fost făcută de Federaţia Internaţională
a Asociaţiilor Naţionale pentru Standardizare
(Internaţional Federation of the National Stan-
dardizing Associations) - ISA, creată în 1926,
întrunind 20 de ţări şi care şi-a încetat activi-
tatea din cauza celui de-al doilea război mon-
dial.

ISO - Organismul internaţional de
standardizare.

În 1946, reprezentanţii a 25 de ţări au
decis să creeze o nouă organizaţie inter-
naţională în scopul facilitării unei coordonări
internaţionale şi a unificării standardelor indus-
triale. Organizaţia Internaţională pentru Stan-
dardizare (International Organization for Stan-
dardization) - ISO nu este un acronim, ci un
cuvânt derivat din grecescul isos care înseam-
nă «egal» şi care stă la baza prefixului «iso - »
întâlnit în numeroase cuvinte din limba
franceză, cum ar fi «isometric» (cu dimensiuni
egale) sau «isonomie» (egalitate în faţa legii). 

Denumirea ISO este utilizată în
lumea întreagă pentru a desemna Organizaţia
Internaţională de Standardizare şi, indiferent
care ar fi ţara, forma prescurtată a denumirii
rămîne întotdeauna ISO. 

ISO a început să funcţioneze oficial
la 23 februarie 1947, numărând 20 de ţări
membre. În prezent, ISO număra 143 membri,
din care 107 membri deplini, 36 membri cores-
pondenţi, inclusiv şi Republica Moldova, şi 14

membri afiliaţi.
În structura ISO sunt 186 de Comi-

tete Tehnice (CT) şi 522 de SC (subcomitete),
în aceste structuri activînd peste 500 de per-
soane. Din momentul existenţei sale, ISO a
elaborat 13 544 de standarde internaţionale,
din care numai în 2001 – 813. Primul standard
ISO a fost publicat în anul 1951.

Scopul ISO este dezvoltarea stan-
dardizării şi a activităţilor conexe pe plan mon-
dial, pentru facilitarea schimburilor inter-
naţionale de bunuri şi servicii şi dezvoltarea
cooperării în sfera activităţii intelectuale, ştiinţi-
fice, de tehnologizare şi economice. 

Principiul general - acceptat este că
standardele ISO sînt luate ca bază pentru dez-
voltarea oricăror tipuri de standarde necesare
pentru satisfacerea unor nevoi particulare,
într-o anumită zonă geografică.

Activitatea ISO în domeniul infor-
mării şi documentării.

Pe plan internaţional, ISO, reprezen-
tând principalul organism de standardizare
mondială, îşi extinde activitatea în toate
domeniile cunoaşterii, inclusiv al informării,
documentării şi biblioteconomiei. 

Ca şi în celelalte domenii, în domeni-
ul informării, standardizarea are un rol funda-
mental, cu atît mai mult, cu cît în condiţiile
actuale cooperarea între diferitele structuri
specializate (centru, instituţii, oficii de infor-
mare şi documentare etc.) a devenit absolut
necesară.

În acest context, compatibilitatea din-
tre echipamentele utilizate de acestea, dintre
produsele lor documentare şi dintre instru-
mentele de muncă intelectuală capătă o rele-
vanţă cu totul specială, incompatibilitatea
acestora generînd serioase blocaje în circuitul
informaţional. 

ISO/TC 46 elaboreză şi stabileşte
standarde în domeniul informării şi documen-
tării. Numără circa 31 de organisme partici-
pante (ţări) şi 38 de organisme membre obser-
vatoare şi cuprinde el însuşi subcomitete
(SC). Din rîndul membrilor ISO/TC46, face
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parte şi România. 
Patru arii majore compun activitatea

acestui comitet tehnic: 
- subiecte bibliografice;
- prezentarea publicaţiilor;
- transliterarea;
- reproducerea documentară.

Comitetul Tehnic 46 a încheiat con-
tracte cu UNESCO în următoarele probleme:
realizarea unui cod internaţional privind abre-
vierea titlurilor de periodice; prezentarea peri-
odicelor; referinţele bibliografice; transliterarea
şi reproducerea documentară.

ISO TC 46 Information et documentation

NOTĂ: WG – grup de lucru; SC - subcomitet

IFLA şi standardizarea internaţională

IFLA a fost implicată în domeniul de
elaborare a standardelor multă vreme, şi, în
mod special, în cadrul controlului bibliografic. 

Primele eforturi în această privinţă au
apărut în perioada anilor ’50, cînd un grup de
lucru al IFLA a încercat să stabilească
modurile principalelor înregistrări ale lucrărilor
anonime şi ale celor aparţinînd unui colectiv
de autori. Din acest proiect limitat a rezultat
Conferinţa internaţională referitoare la
modurile de catalogare.

Conferinţa internaţională asupra prin-
cipiilor de catalogare - organizată de IFLA şi
UNESCO s-a ţinut la Paris, la sediul
UNESCO, în perioada 9-18 octombrie 1961. 

Scopul conferinţei a fost realizarea
unui acord general asupra principiilor de cata-
logare. La conferinţă a fost elaborat Proiectul
de expunere a principiilor de catalogare al
cărui text final - de mare importanţă pentru
viitorul cooperării şi schimbului internaţional
de documente şi informaţii - a fost aprobat de
majoritatea largă a participanţilor.

Responsabilitatea principală pentru
standardele bibliografice ţine de secţiunea
Controlului Bibliografic din cadrul IFLA, care
are trei departamente:
- Bibliografie;
- Catalogare;
- Clasificare şi indexare.

Activitatea de standardizare în
Republica Moldova.

Politica în domeniul standardizării în
Republica Moldova se realizează prin Siste-
mul Naţional de Standardizare. Bazele juri-
dice, sociale, economice şi organizatorice ale
activităţii de standardizare în Republica Mol-
dova sînt stabilite de Legea cu privire la stan-
dardizare, aprobată prin hotărîrea Nr. 590-XIII
din 22 septembrie 1995.

Activitatea de standardizare este efectu-
ată de către:

- Organismul Naţional de Standardizare –
în Republica Moldova este Departamentul de

Information et documentation
Secrétariat: AFNOR (Association
française de normalisation)
Secrétaire: Mme Marie - Martine Guill-
abert
Chairman: M. Jean - Marie Arnoult  

(France) until 2007
Nombre total de normes ISO publiées
traitées par le TC et ses SCs: 
Pays participants: 
Pays observateurs: 

Comité Titre
TC 46/WG 2 Codificarea denumirilor de  

ţări ţi alte entităţi
TC 46/WG 3 Conversia limbilor scrise
TC 46/WG 4 Terminologia de informăre  

şi documentăre
TC 46/SC 4 Aplicarea informaticii în  

informăre ţi documentăre
TC 46/SC 8 Calitate – Statistici ţi evalu

area performanţelor
TC 46/SC 9 Identificare ţi descriere
TC 46/SC 11 Gestionarea arhivelor  

curente ţi intermediare
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Standarde, Metrologie şi Supraveghere
Tehnică (MOLDOVASTANDARD);

- Comitetele tehnice de standardizare;
- Subdiviziunile (serviciile) de standar-

dizare ale ministerelor, departamentelor şi
agenţilor economici.

Categoriile de documente normative ce
pot fi elaborate şi aplicate în Republica Moldo-
va:

- standarde (standarde naţionale) SM -
standard moldovean, care se aplică la nivel
naţional, standarde profesionale SPMD, care
se aplică în anumite domenii de activitate,
standarde de firmă SF, ce se aplică în cadrul
agenţilor economici ce le-au elaborat);

- specificaţii (condiţii, prescripţii) tehnice
pentru produse sau procese;

- regulamente generale (RG), proceduri
generale (PG), norme de metrologie
(NM);
- reglementări tehnice cu caracter obliga-
toriu, în alte domenii, cum ar fi:

- normative în construcţie;
- norme sanitare şi reguli sanitaro-igienice;
- norme şi reguli de securitate a muncii;
- norme de protecţie a mediului înconjurător;
- alte documente normative.

Elaborarea standardelor naţionale
este efectuată de comitetele tehnice de stan-
dardizare, specializate în domeniile respective
de activitate, în limitele competenţei lor. Stan-
dardele naţionale se elaborează în conformi-
tate cu programele de standardizare actua-
lizate, aprobate de către Departamentul
Moldovastandard.

Organizarea comitetelor tehnice se
efectuează în scopul asigurării unei largi par-
ticipări a tuturor factorilor din economie, intere-
saţi de procesul de elaborare a standardelor.

Comitetele tehnice se organizează şi
-şi desfăşoară activitatea în conformitate cu
SM 1-1:2001 “Principiile şi metodologia stan-
dardizării. Structura şi modul de organizare a
comitetelor tehnice”.

Fazele de elaborare a unui standard
sînt următoarele:

- anteproiect (AP);
- proiect pentru comitet (PC);
- proiect în anchetă publică (PA);
- proiect de standard (PS).

Caracterul obligatoriu al standardelor
naţionale se stabileşte din momentul aprobării
lor de către Organismul Naţional de Standardi-
zare.

Standardele internaţionale şi naţio-
nale ale altor ţări se aplică în baza acordurilor
internaţionale de colaborare la care participă
şi Republica Moldova. Cu permisul organis-
melor naţionale, dacă prevederile lor satisfac
necesităţile economiei naţionale, standardele
internaţionale pot fi adoptate ca standarde
naţionale.

A fost aprobată metoda declaraţiei de
ratificare şi metoda paginii de copertă, ele fiind
cele mai rapide şi mai puţin costisitoare. Avînd
în vedere comunitatea de limbă, a fost primit
acceptul organizaţiilor ISO/CEN de preluare
pe teritoriul Moldovei a standardelor româneşti
identice. 

În domeniul biblioteconomiei, infor-
mării şi documentării, comitetul tehnic 229, din
România, a luat decizia a declara drept stan-
darde naţionale documentele ISO, doar tra-
ducîndu-le. Standardele ISO pot fi declarate
naţionale şi în original, în una din limbile de
lucru a ISO – engleza sau franceza, dacă în
ţara respectivă toţi specialiştii dintr-un anumit
domeniu cunosc una din aceste limbi şi o uti-
lizează frecvent în activitatea lor.

Activitatea Comitetului Tehnic nr. 1
“Biblioteconomie. Informare. Documenta-
re”.

Standardizarea activităţii de bibliotecă în
Republica Moldova se desfăşoară în scopul
realizării a două obiective primordiale:

- asigurarea unităţii naţionale în bibliote-
conomie, informare şi documentare;

- alinierea bibliotecilor Sistemului Naţio-
nal la metodologia şi tehnologia modernă.

În scopul organizării activităţii în acest
domeniu, la 14 octombrie 1992, Departamen-
tul de Stat pentru Standarde, Metrologie şi
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Supraveghere Tehnică (Moldovastandard) a
aprobat Comitetul Tehnic Nr.1 «Bibliotecono-
mie. Informare. Documentare». Comitetul teh-
nic nr.1 este organul de lucru al Moldovastan-
dard-ului în activitatea de standardizare
naţională, internaţională şi interstatală în
domeniul biblioteconomiei, informării şi docu-
mentării.

Comitetul tehnic s-a constituit în con-
formitate cu SM1-1. “Principiile şi metrologia
standardizării. Structura şi modul de organi-
zare a comitetelor tehnice”.

Comitetele tehnice activează în baza
principiilor şi cerinţelor politicii de standardi-
zare, care se implementează în conformitate
cu specificul de activitate într-un domeniu con-
cret:

- asigurarea normativă a dezvoltării biliote-
conomiei, informării şi documentării în
republică;
- asigurarea compatibilităţii informaţionale,
a interschimbabilităţii în cadrul sistemelor
de bibliotecă şi de informare;
- colaborarea internaţională în domeniul
standardizării activităţilor specifice de bib-
liotecă;
- coordonarea proiectelor de standarde cu
documentele normative în vigoare în
domeniul biblioteconomie, informării şi
documentării.

Comitetul tehnic are următoarea
componentă: preşedinte şi secretar,
reprezentant al Moldovastandard-ului şi
membri - specialişti desemnaţi nominal şi
împuterniciţi ca reprezentanţi permanenţi
ai următoarelor instituţii:
1. Biblioteca pentru copii «Ion Creangă»;
2. Biblioteca Ştiinţifică Centrală a Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei;
3. Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agri-
colă din Moldova;
4. Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF
„Nicolae Testemiţanu”;
5. Biblioteca Republicană Tehnologico -
Ştiinţifică;
6. Camera Naţională a Cărţii;

7. Biblioteca Municipală «B. P. Hasdeu»,
Chişinău;
9. Biblioteca Specială Republicană Cen     
tralizată şi Studioul de Înregistrări Sonore  
ale Societăţii Orbilor
10. Universitatea de Stat, Facultatea de

Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Catedra
Biblioteconomie şi Asistentă Informaţională;

11. Biblioteca Centrală a Universităţii de
Stat.

Activitatea CT nr.1 are ca obiective:
- elaborarea standardelor naţionale;
- examinarea standardelor în vigoare
(modificare, revizuire, confirmare, anu-
lare);
- examinarea standardelor române în
scopul determinării oportunităţii adoptării
acestora ca standarde naţionale;
- colaborarea la lucrările de standardizare
interstatală în domeniu (examinarea
proiectelor de standarde interstatale în
vederea formulării punctului de vedere
privind aplicarea lor în republică,
înaintarea propunerilor pentru programul
de standardizare interstatală);
- asigurarea informaţională a procesului
de standardizare în domeniu;
- participarea la lucrările organismelor
internaţionale de standardizare.

Pe parcursul a 13 ani de activitate,
au fost promovate de către Comitetul Tehnic şi
aprobate de către Moldovastandard 34 stan-
darde naţionale, acestea acoperind urmă-
toarele direcţii de activitate: terminologie;
descrierea bibliografică a documentelor;
transliterare; statistică; numerotare inter-
naţională; reguli de ordonare, prescurtare etc.
Standardele interstatale sunt în vigoare pe
teritoriul Republicii Moldova, conform unui pro-
tocol încheiat între ţările CSI.

Membri ai CT 1 sînt reprezentanţii
Centrelor Biblioteconomice din RM . De re-
gulă, membru al CT este delegat specialistul
în domeniu al organizaţiei respective – direc-
tor, director - adjunct, şef serviciu, specialist
principal, fapt care permite o colaborare efi-

Nr. 1-2 2007  CB

Formare profesionalãFormare profesionalã 7979



cientă şi rezolvarea operativă a problemelor. 
O dată la trei ani, Comitetul Tehnic

editează culegeri de standarde naţionale în
domeniu, au fost publicate 2 volume: în
aa.1996 si 2000.

Dintre standardele naţionale în
domeniu, 18 sunt standarde ISO, în prealabil
adoptate şi promovate în România. Aceste
standarde se referă la transliterarea carac-
terelor chirilice, arabe şi ebraice în caractere
latine, coduri pentru reprezentarea denumirilor
de limbi, numere internaţionale standardizate,
statistică privind producţia şi difuzarea de pub-
licaţii şi statistică de bibliotecă.

Conform SR ISO 2789:1993. Infor-
mare şi documentare. Statistica internaţională
de bibliotecă, elaborat în baza Recomandării
UNESCO/1-c.II / privind standardizarea inter-
naţională a statisticii de bibliotecă, Biblioteca
Naţională în comun acord cu Departamentul
Analize Statistice şi Sociologice al Republicii
Moldova a elaborat formularul statistic 6-sc,
aprobat de departamentul Moldovastandard
prin ordinul nr. 39 din 02.06.1998, pentru bib-
liotecile publice.

Un domeniu important în activitatea
CT-1 îl constituie elaborarea proiectelor stan-
dardelor naţionale şi înaintarea acestora pen-
tru aprobare.

În ultimii ani, în programul de activi-
tate al CT-1 au fost incluse şi realizate trei
proiecte de standarde autohtone şi, respectiv,
organizate grupuri de lucru pentru aceste
activităţi: descrierea bibliografică a docu-
mentelor normative şi a cataloagelor industri-
ale, descrierea bibliografică a documentelor
grafice. 

Prin hotărârea Moldovastandard-ului
nr. 406-ST din 25.05.1998 a fost aprobat stan-
dardul moldovean SM 165: 1998 “Descrierea
bibliografică a documentelor. Documente nor-
mative şi cataloage industriale”. Anteproiectul

standardului a fost elaborat de Biblioteca
Republicană de Informaţie Tehnico - Ştiinţifică
în baza metodologiei de standardizare naţio-
nală privind modul de elaborare, prezentare şi
redactare a standardelor moldoveneşti.

Adoptarea standardelor, conţinutul
lor, inexistenţa unor documente normative
necesare – toate acestea provoacă multe
întrebări ca şi modul de implementare a stan-
dardelor, controlul asupra respectării, procu-
rarea standardelor şi multe altele. 

Oricum, difuzarea, promovarea şi
explicarea standardelor nu face parte din obli-
gaţiile CT 1. Asemenea activităţi pot fi
realizate de comisa “Legislaţie. Cadru de
reglementare. Standardizare” a ABRM; spe-
cialiştii care utilizează aceste standarde; pro-
fesorii Catedrei de Biblioteconomie; specialiştii
de forţă a BN şi centrelor biblioteconomice -
care pot interveni pe paginile publicaţiilor
noastre - aşa cum o fac colegii noştri din
România şi Rusa. 

La momentul actual, o tendinţă
majoră a ţărilor dezvoltare este de a realizarea
calităţii în toate domeniile. Această tendinţă a
dus la crearea în cadrul ISO a CT 176, avînd
menirea de a elabora standarde ce ţin de
managementul şi asigurarea calităţii. Deşi
seria standardelor 9000 nu se referă nemij-
locit la activitatea de bibliotecă, ele pot fi uti-
lizate,dat fiind că biblioteca acordă servicii citi-
torilor şi este aferentă la cerinţele vizate de
aceste standarde. 

Multe biblioteci din republică au în
vizor anume calitatea serviciilor prestate.
Rămîne ca managementul calităţii şi res-
pectarea standardelor să devină o parte indis-
pensabilă în activitatea tuturor instituţiilor de
informare, dacă tindem să devenim o ţară cu
adevărat europeană.
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Să prespunem că doar cei iniţiaţi ştiu
cum a apărut barcoda. Este oportun în acest
sens să dăm cîteva date despre apariţia bar-
codei. Există mai multe versiuni demne de
atenţie. Astfel, la sfîrşitul anilor ‘50, un inginer,
angajat în domeniul transportului feroviar şi
care se ocupa de sortarea vagoanelor, identi-
ficînd numerele lor şi urmărindu-le deplasarea
ulterioară, a propus următoarea idee: nume-
rele vagoanelor să fie iluminate de proiectoare
şi numărate cu ajutorul fotoelementelor. Pen-
tru simplificarea identificării, el a propus să se
noteze numerele nu doar cu cifre, ci printr-un
cod special care ar consta din nişte bare roşii
şi albastre şi care ar fi desenate pe peretii
vagoanelor, într-un dreptunghi cu lungimea de
o jumătate de metru. Este de remarcat faptul
că numărarea acestor barcode era posibilă
chiar şi cînd trenul se deplasează cu viteza de
100 km/oră. Mai tîrziu, în 1968 el a înlocuit
proiectoarele cu o rază lazer bine focalizată,
fapt ce a redus considerabil consumul de
energie. Drept rezultat, s-au redus atît dimen-
siunile semnelor marcante, cît şi cele ale
mecanismului de scanare.

Cu timpul, barcodarea a început să
fie aplicată şi în comerţ, iar mai tîrziu şi în alte
domenii, inclusiv în biblioteci.

Ce este barcoda? Barcoda se defi-
neşte ca dispunerea consecutivă a barelor
albe şi negre, care oferă informaţia accesibilă
numărării cu mijloace tehnice. În afară de
aceasta, sub barcodă, poate fi amplasată
decodarea printr-un şir de cifre. Elaborarea
barcodei se face cu ajutorul unor programe

speciale. Se creează o consecutivitate unică,
irepetabilă, care, în ultimă instanţă, este un
paşaport al documentului marcat.

Numărarea barcodei se face cu aju-
torul a diverse sisteme optice, care  funcţio-
nează pe baza măsurării intensităţii luminii
reflectate de făşiile alb - negru. Aceste făşii şi
spaţii albe ale reprezentării grafice a barcodei
sînt foarte uşor citite de un dispozitiv special –
scanerul.

În prezent, barcodarea se aplică în
multe biblioteci. Barcodarea poate fi imple-
mentată în orice bibliotecă care dispune de
sistemul IAB, computere şi imprimante, fiind
nevoie de cheltueli financiare însemnate.
Tehnologia barcodării are perspective enorme
de aplicare în biblioteci.
Tradiţional, etapele implementăriî barcodării
sînt următoarele :

1. Implementarea SIAB – sistemului
informaţional automatizat al bibliotecii;
2. Pregătirea fondului – confruntarea cu
catalogul electronic;
3. Tipărirea barcodelor;
4. Aplicarea barcodelor pe cărţi.

Barcodarea se instrumentează în
Biblioteca noastră de mai mult timp. Toţi stu-
denţii din anul I - IV dispun de permise de
intrare cu barcodă, iar aceasta înseamnă că
orice informaţie despre cititor o putem obţine
prin descifrarea barcodei de pe permisul de
intrare.

Pentru a putea împrumuta cărţi
într-un timp util, este necesar ca tot fondul bib-
liotecii să fie introdus în catalogul electronic,

Aplicarea barcodării şiAplicarea barcodării şi
retroconversia retroconversia 

în biblioteciîn biblioteci
Snejana ZADAINOVA, bibliotecar serviciul LLS BŞU
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să fie aplicate barcodele.
În serviciul LLS aproximativ 70 la

sută din tot fondul are barcode. Sînt barco-
date, în primul rînd, cărţile, manualele care
sînt solicitate cel mai frecvent. Se face acest
lucru pentru a se trece cît mai urgent la
deservirea automatizată. 

Se constată un raport de nereci-
procitate între barcodare şi retroconversie,
deoarece nu tot fondul Bibliotecii noastre este
introdus, deocamdată, în catalogul electronic.
Din aceste considerente, atunci cînd alegem
cărţile pentru barcodare, le confruntăm numai-
decît cu catalogul electronic şi, dacă cartea
respectivă nu este introdusă, o înregistrăm.

Reuşita retrocoversiei catalogului
depinde, în mare măsură, de etapa de pregă-
tire pentru acest proces şi de dirijarea proce-
selor tehnologice.

Conversia retrospectivă a cata-
loagelor existente în formă electronică se
efectuează pentru facilitarea accesibilităţii lor,
indiferent de locul de aflare a utilizatorului şi
de timpul de adresare, pentru asigurarea
noilor posibilităţi de căutare şi integrare a
datelor bibliografice. E de remarcat că lipsa
unui catalog electronic complet în calitatea sa
de aparat informaţional de căutare a notiţelor
bibliografice despre toate documentele pe
diferite suporturi, constituie dificultăţi supli-
mentare în realizarea acestor proiecte. Astfel,
este nevoie ca, pe parcursul pregătirii copiilor
electronice ale documentelor din fondul bib-
liotecii, să se formeze anumite semne privind
aşezarea lor la moment în catalogul electro-
nic. Această circumstanţă subliniază necesi-
tatea urgentării soluţionării problemei retro-
conversiei.

Pot fi evidenţiate următoarele prin-
cipii generale ale retroconversiei cataloa-
gelor:

1. Informaţia se introduce în forma, în
care se află pe originalul fişei;
2. În notiţa bibliografică nu se introduce
nici o informaţie suplimentară;
3. Se pot obţine unele elemente ale

descrierii din datele ce se conţin în vari-
anta tradiţională.

Pentru efectuarea retroconversiei se
impune pregătirea unei instrucţiuni clare şi
detaliate: trebuie să fie descrise datele con-
vertirii pentru fiecare cîmp, prezentarea lor pe
fişe şi regulile de trecere în format electronic.
În special, urmează a fi descrise:
1. Regulile de introducere a simbolurilor;
2. Regulile de distribuire a informaţiei pe cîm-
puri şi subcîmpuri, în special în baza unor
caractere formale;
3. Regulile transformării standard a cotelor,
codurilor în forma însemnării de maşină (de
ex., cotele de păstrare).

Se cunosc diverse combinări ale
mijloacelor retroconversiei cataloagelor:
1.  Trecerea în formă de maşină a însemnelor
bibliografice nemijlocit de pe fişe sau de pe
carte;
2.  Scanarea fişelor cu scopul creării modele-
lor de maşină pentru crearea ulterioară a în-
semnărilor bibliografice de maşină;
3. În cazul prelucrării fişelor de catalog tipărite
se face identificarea optică a simbolurilor şi
unificarea însemnărilor, conform unui format
standard al bazei de date, manual sau
automat;
4.  Pregătirea prealabilă a copiilor fişelor bib-
liografice pe microfişe, scanarea lor cu sca-
nere speciale şi, ulterior, prelucrarea lor  
manuală sau automatizată.

În ultimul timp, în practica internaţio-
nală este răspîndită scanarea fişelor de ca-
taloage din pachetul care este amplasat în dis-
pozitivul de recepţie. În rezultatul scanării, în
memoria computerului se formează masive în
formă faximilă ale părţilor recto şi de regulă ale
părţilor verso ale fişelor. Cotele de viteză mo-
dernă a scanării sînt foarte înalte. Este impor-
tant faptul că modalitatea respectivă de
copiere a fişelorlor catalogului soluţionează
problema asigurării integrităţii informaţiei bib-
liografice fixate în catalog. Mai mult decît atît,
următorul pas ar fi prelucrarea nu a fişelor din
lădiţe, ci a imaginii lor de pe purtătorii de infor-
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maţie în maşină.
Descrierea succintă, prezentată mai

sus, a tehnologiilor demonstrează, în particu-
lar cît de complicat este procesul profesional
de retroconversie a cataloagelor.

Ce ne oferă barcodarea şi retro-
conversia?
1.  Barcodarea ne oferă posibilitatea de a nu
întroduce numerele de inventar sau numerele
permiselor de intrare manual prin intermediul
tastierei, ci de a încredinţa aceasta dispozi-
tivului de numărare a barcodelor de pe per-
mise şi cărţi, ceea ce sporeşte operativitatea
deservirii, exactitatea introducerii informaţiei;
2.  Barcodarea ne oferă posibilitatea renunţării
la formularele tradiţionale de cititor şi a trece
doar la utilizarea computerului;
3.  Întroducerea în computer a datelor despre
cititor;
4.  Renunţarea la permisele tradiţionale de citi-

tor (de hîrtie) şi utilizarea cartelelor de plastic;
5.  La scanarea permisului de cititor apare un
formular virtual în care se scanează barcoda
cărţii şi se stabileşte automat termenul de
restituire, inclusiv, se poate prelungi termenul
de utilizare a cărţii;
6. Sistemul automatizat de deservire le per-
mite bibliotecarilor să soluţioneze mai uşor
întrebările ce apar la depăşirea termenului de
restituire a literaturii;
7.  Funcţionează un sistem unic de interdicţie
a deservirii restanţierilor în toate subdiviziu-
nile;
8.  Retroconversia permite utilizatorului să
găsească cu ajutorul computerului informaţii
despre orice carte ce se află în fondul bib-
liotecii.
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Valentina Topalo, bibliotecar, grad
de calificare superior, şef Centru de Docu-
mentare al ONU, şef Centru Manifestări
Culturale, Biblioteca Ştiinţifică a US Alecu
Russo din Bălţi (1981 - prezent), născută la
03.01.1957

Numele Valentinei Topalo este unul
bine cunoscut în comunitatea bibliotecară şi
mediul academic universitar prin implicaţii şi
eforturi consistente în promovarea valorilor
profesionale, prin demersul creativ şi compe-
tent, inteligenţă şi har profesional. Valentina
este o fiinţă cu un farmec aparte, de o
admirabilă feminitate, ştie cum să-şi exprime
personalitatea şi idealurile alese. E arhitectul
unei cariere frumoase, edificată cu pasiune şi
dăruire. Posedă arta de a pune temeinicie în
tot ceea ce face şi nu e deloc întîmplător că
mai întotdeauna ajunge la miezul lucrurilor.
Dinamică şi plină de îndrăzneală, emană în
permanenţă forţă, inspiraţie, naturaleţe. 

Pe parcursul a 25 ani de activitate la
Biblioteca Ştiinţifică în calitate de şef Serviciu
Literatură didactică, metodist - coordonator,
şef Mediatecă, şef Centru de Documentare al
ONU, şef Centru de Manifestări Culturale şi
Promoţionale, a demonstrat vocaţie şi talent
managerial, contribuind mult la dezvoltarea

marketingului biblioteconomic şi cultural. 
Valentina Topalo colaborează cu revistele de
specialitate şi mass-media locală. Este cti-
torele şi moderatoarea Saloanelor Literar,
Muzical, Pridvorul Casei, a Clubul ONU Nord.
Totodată e şi asistent coordonator al Cenaclu-
lui Universitar Kontur, al clubului BiblioSpiri-
tus, fondator al buletinului informativ Club
ONU Nord, coordonator al utilizării bazelor de
date ale ONU, autor a 35 lucrări de speciali-
tate, membru al colegiului de redacţie a revis-
tei de biblioteconomie şi ştiinţa informării Con-
fluenţe bibliologice, membru al Comisiei
„Colaborare Internaţională, Naţională şi
Departamentală a Asociaţiei Bibliotecarilor din
Republica Moldova”.

Talentul şi meritele Valentinei Topa-
lo au fost remarcate prin distincţiile: Premiul
Mare Profesional “Cel mai bun Bibliotecar al
Anului 2002”; Diplome USB, ale Primăriei
mun. Bălţi, ABRM, Premii ABRM, Gazeta bib-
liotecarului, AGEPI, Diploma Serviciului CD
ONU. 

În peste 15 publicaţii de referinţă este
menţionată activitatea prodigioasă, capa-
cităţile organizatorice remarcabile, entuzias-
mul spiritual al managerului Valentina Topalo,
bibliotecară, îndrăgostită de viaţă, de carte, de
tot ce este frumos, valoros şi autentic.

Valentina Valentina TOPALO -TOPALO -
50 ani de la naştere50 ani de la naştere

Activitate Activitate 
în domeniu - 25 aniîn domeniu - 25 ani
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Mira Gore, bibliotecar la Biblioteca Ştiinţi-
fică a US Alecu Russo din Bălţi (1974 -

1977; 1990 - prezent); născută la
06.01.1947

Absolventă a Universităţii de Stat din
Moldova, Facultatea Bibliografie şi Bibliote-
conomie, dna Mira Gore, a activat cu dăruire
în mai multe biblioteci: Biblioteca Şcolară din
satul Hirova (1966 - 1970); bibliotecar la bib-
lioteca pentru copii din or. Chişinău (1971-
1974); bibliotecar (BŞ a IPSB “A. Russo”
(1974 - 1977); şef bibliotecă la Trustul de con-
strucţii (1977-1990); bibliotecar categoria 1,
bibliotecar principal, şef Oficiu Literatură Şti-
inţifică şi Beletristică (BŞU, 1990 - 2007).

Ani în şir, dna Mira Gore a slujit
Cartea, Biblioteca, Cititorul, fiind o călăuză de

nădejde în imensul Paradis al cărţilor şi
reuşind să cultive lectori avizaţi. Domnia sa a
făcut mult pentru devenirea Oficiului Literatură
Ştiinţifică şi Beletristică, al cărui conducător a
fost timp de 12 ani. 

Dna Mira Gore s-a impus în viaţa
Bibliotecii prin hărnicie, pasiune, conştiinciozi-
tate, consecvenţă. Sociabilă, receptivă, disci-
plinată, fire cumpătată, măsurată la vorbă şi la
faptă, responsabilă, dar şi cu rafinatul simţ al
umorului, îşi îndeplineşte cu multă dragoste şi
suflet funcţiile. Munca asiduă i-a adus
aprecierea colegilor şi profundul respect al citi-
torilor. A educat generaţii întregi de bibliote-
cari, onorîndu-şi funcţia de mentor cu multă
artă, iniţiind tinerii colegi în tainele muncii bib-
liotecare.

Mira GMira GOREORE – – 
60 ani de la naştere60 ani de la naştere

Activitate Activitate 
în domeniu – 40 ani.în domeniu – 40 ani.
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La Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii
de Stat Alecu Russo, în luna martie, s-au
adunat bibliotecarii din bibliotecile de toate
tipurile ale municipiului Bălţi la o întrunire pro-
fesională cu genericul Să învăţăm profesiona-
lismul în Asociaţie, întrunire la care au partici-

pat 45 de bibliotecari, precum şi dna Lidia
Gagim, specialist principal, Direcţia de
Învăţămînt, responsabil de activitatea bibliote-
cilor şcolare şi dna Lidia Noroc – Pînzaru, spe-
cialist principal la Direcţia Cultură a Primăriei,
responsabil de activitatea bibliotecilor publice. 
Asociaţia bibliotecarilor din Republica Moldo-
va îşi desfăşoară activitatea începînd cu 1991
şi a urmărit, în permanenţă să atragă în rîn-
durile sale cît mai mulţi bibliotecari, încercînd
astfel să sensibilizeze comunitatea asupra
diverselor probleme cu care se confruntă bib-
liotecile şi personalul acestora. Deşi statisticile
afirmă că numărul total de specialişti în dome-
niu este de 5 740, de la an la an, vorbim doar

de 1500 membrii ai ABRM. Bibliotecarii din
învăţămînt nefiind incluşi în statisticile efectu-
ate la noi, era firesc ca ei să nu participe la
activitatea Asociaţiei. Conform articolului 23 al
Statutului ABRM, filialele pot fi constituite după
criteriul teritorial sau departamental. Dacă bib-
liotecile mari au devenit şi membri colectivi ai
Asociaţiei, atunci bibliotecarii şcolari s-au unit
în filiale doar în sectorul Rîşcani şi Centru din
Chişinău, oraşele Soroca şi Floreşti. Filialele
cunoscute pînă acum se organizau doar mai
mult după al doilea principiu, cel departamen-
tal. Pînă în toamna anului 2006, la Bălţi acti-
vau două filiale: a Bibliotecii Ştiinţifice a
Universităţii de Stat Alecu Russo şi a Bib-
liotecii Municipale Eugeniu Coşeriu. Bibliote-
carii din învăţămîntul preuniversitar rămîneau
în afara Asociaţiei. Conferinţa ABRM ( 3 - 4
octombrie 2006), apelul preşedintelui Asoci-
aţiei, precum şi solicitarea informaţiilor privind
activitatea filialelor a impulsionat decizia de a
constitui o singură Filială a bibliotecarilor din
Bălţi, cu sediul la Biblioteca Universitară.
Filiala nou - creată numără 134 de membri: 72
de bibliotecari universitari, 30 - din bibliotecile
publice, 26 - din bibliotecile şcolare, 4 – din
biblioteci de colegiu şi 2 din şcolile profesion-
ale. 

Invitaţi la această reuniune profe-
sională, celor 45 de reprezentanţi ai bibliote-
cilor bălţene li s-a propus un program consis-
tent, structurat în două compartimente: comu-
nicări şi informaţii utile pentru buna desfăşu-
rare a activităţii profesionale, argumentarea
participării la viaţa Asociaţiei, în partea a doua
a urmat un seminar cu prezentări aplicative în

Să învăţăm profesionalismul Să învăţăm profesionalismul 
în Asociaţieîn Asociaţie

Elena HARCONIŢA, Elena STRATAN
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PowerPoint, difuzarea suportului didactic ne-
cesar, a materialelor promoţionale şi donaţia a
50 titluri de cărţi în 165 de exemplare din
colecţia de schimb a Centrului de Docu-
mentare a ONU din Biblioteca Ştinţifică. 

Preşedintele Filialei de Bălţi a ABRM,
Elena Harconiţa, a vorbit despre necesitatea
creării şi promovării priorităţilor Asociaţiei, a
acestui agent al schimbării, porta - voce a sis-
temului naţional de biblioteci, organizaţie prin
care pot fi influenţaţi factorii de decizie, în ve-
derea îmbunătăţirii condiţiilor de activitate a
bibliotecilor şi a bibliotecarilor din ţară. Prin
intermediul Asociaţiei, se face integrarea în
comunitatea globală bibliotecară, purtînd
relaţii cu IFLA şi organizaţiile similare din alte
ţări. 

A fost trecută în revistă istoria creării
Asociaţiei Bibliotecarilor în R. Moldova, prin-
cipiile generale pe care se constituie Asoci-
aţia, atribuţiile şi scopurile ei, realizările ABRM
timp de 16 ani: organizarea a 4 congrese şi a
conferinţelor anuale, contribuţii la consoli-
darea rolului bibliotecilor în societate, insti-
tuirea Zilei Bibliotecarului, majorarea salariilor,
atestarea şi obţinerea gradelor de calificare.
Realizarea proiectelor de anvergură:
SIBIMOL, EBSCO, Şcoala de Bibliotecono-

mie, Memoria Moldovei, Biblioteca Naţională
Numerică, Proiectul PULMAN ş.a. Rămînînd
membru (cotizaţia anuală de 750 euro) a Fe-
deraţiei Internaţionale a Asociaţiilor şi Instituţi-
ilor Bibliotecare (IFLA), ABRM promovează
documentele internaţionale adoptate la con-
gresele acesteia şi ideile care susţin că bib-
liotecile sînt inima societăţii informaţionale,

centre de educaţie şi cultură, parte a infra-
structurii informaţionale a societăţii, ele asi-
gură accesul liber la informaţii, sînt producă-
toare de variate şi noi servicii. 

Documentele de reglementare a
activităţii bibliotecare, legi şi hotărîrî de
guvern, instrucţiuni, viaţa Asociaţiei şi a
filialelor ei, proiecte şi publicaţii ABRM cu full-
textele integrale, anunţuri şi informaţii pot fi
vizualizate pe pagina web, care pentru prima
dată a fost lansată la conferinţa din octombrie
anul trecut, iar în cadrul acestei acţiuni a fost
demonstrată participanţilor. Au fost trecute în
revistă publicaţiile periodice precum şi primele
2 cărţi din domeniu: manualul Accesul per-
soanelor dezavantajate la potenţialul bibliote-
cilor, semnat de dr. Lidia Kulikovski, direc-
toarea Bibliotecii Municipale B. P. Haşdeu şi
Libertatea intelectuală şi accesul liber la infor-
maţie, autor Irina Digodi, ediţii apărute sub
egida Asociaţiei. Anul 2005 a fost marcat prin
apariţia primelor numere ale Buletinului
ABRM, editat de un colegiu de redacţie profe-
sionist, care a dovedit o bună colaborare cu
autorii - bibliotecari, o consecvenţă rigidă prin
continuarea apariţiilor în anii următori cu
susţinerea Camerei Naţionale a Cărţii, Bib-
liotecii Municipale B. P. Haşdeu, Bibliotecii Şti-

inţifice a Universităţii
Agrare. S-a vorbit despre
periodicele de specialitate,
25 titluri (din America,
Romania, Rusia, Bielarusi),
care se regăsesc în colecţia
respectivă a Bibliotecii –
gazde, nefiind lipsă presti-
gioasele publicaţii   autohto-
ne: Calendarul Naţional,

Magazin Bibliologic, Gazeta Bibliotecarului,
Info Agrarius , Bibliopolis, Confluenţe Biblio-
logice. 

Toate aceste surse sînt absolut nece-
sare perfecţionării profesionale şi, în mod spe-
cial, trebuie explorate în vederea pregătirii
pentru atestarea din anul curent, proces în
care, cu siguranţă, vor fi implicaţi şi bibliote-
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carii şcolari din municipiu, privaţi (printr-o con-
fuzie regretabilă) de acest drept în anul trecut. 
Despre unele modalităţi actuale de instruire a
vorbit dna Zinaida Dolinţa, directorul Bibliotecii
Municipale Eugeniu Coşeriu. Dumneaei s-a
referit la un şir de seminare planificate de
această bibliotecă, la care sînt invitaţi spe-
cialişti din diverse biblioteci. 

Membrilor ABRM li s-au înmînat
Legitimaţiile şi li s-a propus un program de
activitate a Filialei pentru 2007: Indicatori de
performanţă - suport important în evaluarea
activităţii şi promovării imaginii bibliotecii
(seminar - aprilie); Biblioteca universitară: for-
marea infrastructurii intelectuale şi infor-
maţionale (conferinţă – mai); Conferinţa anu-
ală a ABRM (octombrie); Obiective prioritare
pentru 2008 (seminar – decembrie). 

Pentru o mai bună cunoaştere şi
colaborare a membrilor asociaţiei, dna Silvia
Ciobanu, şef serviciu, a prezentat pagina web
a Bibliotecii universitare, comentînd fiecare
opţiune, inclusiv catalogul on-line cu conexi-
une la biblioteca digitală. 

Centrul de Documentare al ONU,
despre activitatea căruia a vorbit cu entusiasm
şeful lui, dna Valentina Topalo, a invitat bib-
liotecarii la un partenierat durabil întru benefi-
ciul cititorilor bibliotecilor şi a difuzat mai multe
materiale, utile oricărei colecţii.

Una din condiţiile fundamentale ale
activităţii bibliotecare este cunoaşterea şi
respectarea legislaţiei, standardelor şi
normelor în vigoare. În comunicările ce au
urmat, au fost abordate subiecte importante în
contextul schimbărilor ce s-au produs în bib-
lioteconomie: Descrierea bibliografică conform
Standardului Interstatal GOST 7.1 - 2003
Înregistrarea bibliografică. Descrierea bib-
liografică. Cerinţe generale şi reguli de apli-
care” (Lina Mihaluţă, şef Serviciu Catalogare /
Clasificare) ; Reguli de alcătuire a referinţelor
bibliografice conform SR ISO 690 Referinţe
bibliografice. Conţinut, formă şi structură;
Standard SR ISO 690 -2: 2005; Referinţe bib-
liografice . Partea 2: Documente electronice

complete sau părţi de documente. (Anişoara
Nagherneac, bibliotecar principal); Sistemul
ISBN, ISSN, CIP în Republica Moldova (Elena
Stratan, sef Serviciu Stuidii şi Cercetări. Asis-
tenţă de Specialitate). 

Fiecare participant a intrat în posesia
unui set de materiale cu mostre ale descri-
erilor bibliografice, a Ghidului Licenţiatului (BŞ
a US „A. Russo”), a unor alte materiale pro-
moţionale şi documente de la CD a ONU. 

Bibliotecarii au apreciat mult lucrările
acestei întruniri, cele mai importante aspecte
fiind oglindite în informaţia referitoare la ABRM
şi în publicaţiile periodice, pe pagina web a
Asociaţiei şi a Bibliotecii universitare, prin
intermediul CD a ONU, prin expoziţia Dimensi-
uni spirituale şi ,evident, în informaţiile privind
aplicarea standardelor nominalizate. Pentru
viitoarele întruniri au fost selectate urmă-
toarele teme: Cultura lecturii copiilor, Cultura
informaţională a beneficiarilor, Modalităţi de
clasificare şi schimbările CZU, Planificarea şi
raportarea activităţii bibliotecii. 

Aducem şi pe această cale mulţumiri
echipei de bibliotecari universitari, posesori ai
gradului de calificare superior, care au reuşit
să organizeze o întrunire de înaltă ţinută pro-
fesională. 

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de
Stat Alecu Russo din Bălţi a organizat la 25
aprilie 2007 Atelierul profesional Indicatori de
performanţă - suport important în evalu-
area activiităţii şi promovării imaginii bib-
liotecii. La atelier au participat 36 bibliotecari
din bibliotecile de învăţămînt şi publice ale
municipiului, membri ai ABRM (filiala Bălţi),
precum şi din bibliotecile de colegiu patronate
din nordul Moldovei. Moderatoarea, Elena
Stratan, şef Serviciu Studii şi Cercetări a vor-
bit despre finalitatea preconizată a întrunirii:
difuzarea cunoştinţelor şi abilităţilor vis-a-vis
de cadrul legislativ şi standardele de bib-
liotecă. 

Dora Caduc, director adjunct, în
comunicarea Statistica bibliotecară. Stan-
dardul SR ISO 2789:1993 Informare şi do-
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cumentare. Statistica internaţională de bib-
liotecă. Instrucţiune privind evidenţa co-
lecţiilor de bibliotecă a vorbit despre legis-
laţia în vigoare referitor la statistica bibliote-
cară cu accentul pe Standardul nou ISO/FDIS
2789:2001 Statistica internaţională de bib-
liotecă care urmează să fie aprobat de către
Comitetul Tehnic nr. 1 în timpul apropiat.
Comentînd structura Standardului, vorbitoarea

a remarcat scopurile, schimbările, com-
pletările, noile compartimente incluse etc.
Dumneaei s-a referit mai detaliat la capitolele
Termeni şi definiţii, Colectarea datelor statis-
tice, explicînd termenii noi: document digital,
carte electronică, sesiune Internet, vizită virtu-
ală, utilizator activ, acces, reţea, locuri, spaţii,
staţii de lucru. Capitolul şase Colectarea
datelor statistice indică modalităţile de calcul
al fiecărui element, susţinute de anexe
reprezentative. În continuare, Dora Caduc a
prezentat Instrucţiunea Evidenţa colecţiilor
de bibliotecă, document ce determină regulile
generale de evidenţă, indiferent de statutul
bibliotecii şi structura colecţiilor.

Elena Stratan s-a referit, în comuni-
carea Importanţa indicatorilor statistici în
planificarea activităţii Bibliotecii. Prezen-
tarea Programului de activitate al BŞU pen-
tru anul 2007, la tipurile de planificare, mo-
dele de scheme de planificare operaţională în
instituţiile bibliotecare din republică, la scopu-
rile şi avantajele planificării, tipurile de indica-
tori statistici tradiţionali şi noi. Conţinutul teo-
retic a fost susţinut de prezentarea Planului de
activitate a BŞU bălţene, insistîndu-se pe prin-

cipalele compartimente, forma de plan, sche-
ma clasificării obiectivelor, indicatorii statistici,
anexele. Elena Stratan a trecut în revistă
obiectivele grupate după domeniile de activi-
tate a BŞU care sînt simetrice cu cele 14 ser-
vicii / centre, s-a referit şi la Programele speci-
fice de activitate (Manifestări culturale şi pro-
moţionale, Programul perfecţionării profesio-
nale, Şcoala Angajatului ), la anexele care
servesc la comprehensiunea şi realizarea pla-
nului ce conţine obiectivele: Activitatea de cer-
cetare, metodică, editorială, Planul de acţiuni
EBSCO Publishing eIFL Direct, subiectele
Consiliului Administrativ şi Coordonator, Buge-
tul orelor de lucru, Repartizarea orelor - lucru
pe servicii Calcularea indicelui beneficiarului
înscris etc. 

Silvia Ciobanu, şef Serviciu Săli de
Lectură a prezentat Standardul ISO 11 620 :
2005 Informare şi Documentare. Indicatori de
performanţă pentru biblioteci, menţionînd că
scopul prim al indicatorilor de performanţă
este de a funcţiona ca instrument de evaluare
a calităţii şi eficacităţii serviciilor prestate de
bibliotecă. Prezentul Standard precizează
condiţiile de aplicare a indicatorilor de perfor-
manţă şi stabileşte un set de indicatori valabili
pentru uzul bibliotecilor de toate tipurile,
definiţia standardizată a termenilor de bază
pentru evaluarea performanţei în biblioteci
(eficienţă, performanţă, indicator de perfor-

manţă, disponibilitate, fiabilitate, indicator,
misiune, obiectiv general, obiectiv operational,
calitate, validitate etc.). În continuare, Silvia
Ciobanu a remarcat avantajele menţinerii prin-
cipalilor indicatori statisitici vis-a-vis de evalu-
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area activităţii la un moment dat, stabilirea pri-
orităţilor, realizarea controlului asupra îndepli-
nirii obiectivelor, stabilirea compartimentelor în
care exista dificultăţi, luarea unor decizii, furni-
zarea de răspunsuri la solicitări privind activi-
tatea instituţiei etc.

Mecanizmul calculării indicatorilor de
performanţă a fost prezentat de D. Caduc în
comunicarea aplicativă Metodica calculării
indicatorilor de performanţă în baza datelor
statistice ale Bibliotecii Universitare pentru
anul 2006. Totodată, dna Caduc a răspuns la
mai multe întrebări referitoare la subiectul în
discuţie, explicînd modul de calculare a fiecă-
rui tip de indicator, specificînd că pentru a
folosi cît mai eficient resursele pe care le
avem la dispoziţie, e nesar să utilizăm indica-
torii de performanţă. Dînsa a atras atenţia
îndeosebi la procedura de calcul, la 17, cei
mai reprezentativi indicatori (rata de împros-
pătare a stocului, frecvenţa medie zilnică pon-
derată, vizite la bibliotecă, rata de utilizare a
documentelor, documente împrumutate, rata
de ocupare a locurilor din bibliotecă, titluri
adăugate stocului, exemplare în stoc, exem-
plare adăugate stocului, timp mediu necesar
pentru prelucrarea documentelor etc.) Fiecare
participant a primit în mapa didactică mostrele
Metodica calculării indicatorilor de perfor-
manţă şi Auditul BŞ US Alecu Russo, docu-
mente elaborate şi editate de Bibliotecă în
seria În ajutorul bibliotecarului. 

Un model concret de evidenţa statis-
tică în regim electronic a fost prezentat de
Elena Cristian şef Serviciu Săli de Împrumut
în comunicarea-aplicativă Evidenţa statistică
în sistem automatizat - experienţa Bib-
liotecii Universitare bălţene. Participanţii au

putut lua cunoştinţă cum se face evidenţa sta-
tistică zilnică, lunară, trimestrială, anuală şi
tabelul general-cumulativ de statistica al Bib-
liotecii (situaţia la zi). Sistemul statistic propriu
este creat în EXCEL de Centrul Automatizare
şi numără 45 indicatori, grupaţi în 4 mari rub-
rici: cititori înscrişi, beneficiari, frecvenţe,
documente împrumutate. Documentele împru-
mutate sînt clasificate după tipul documentului
(ştiinţifică, didactică, beletristică ) categorie
(seriale, aplicaţii, muzică tipărită, casete, disc,
CD, AV, Internet, Opac, Jurist, EBSCO, apli-
caţii, procesare), pe limbi (română, rusă,
ukraineană, engleză, franceză, germană), pe
domenii ( 0, 004, 1, 159, 9, 2, 3, 33, 34, 37, 5,
6, 65, 7, 80, 82, 9 ). Dumneaei a mai menţion-
at că, în formă automatizată, acest raport
reflectă ideal activitatea Bibliotecii, indică
răspunsuri imediate la diverse solicitări privind
utlizarea serviciilor prestate, posibilitatea
vizualizării pe ecran a tuturor datelor nece-
sare, oferă o gamă largă de afişare a diferitor
legături între date, permite analiza / compara-
rea indicatorilor din subdiviziuni, propune
informaţii relevante pentru aprecierea fiecărui
sector de activitate a bibliotecii, ţine la curent
cu situaţia tranzacţiilor etc.

În cadrul atelierului au fost organizate
expoziţiile: Statistica de bibliotecă – reper al
dezvoltării serviciilor bibliotecare; Freamătul
plăcut al Cărţii Rare (23 aprilie - Ziua Inter-
naţională a Cărţii şi a Dreptului de Autor); Totul
începe de la o idee (26 aprilie - Ziua Mondială
a Proprietăţii Intelectuale).

Participanţilor le-au fost oferite din
partea Biroului de Informare al Consiliului
Europei şi Bibliotecii Ştiinţifice donaţii, conţi-
nînd diverse materiale.
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Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de
Studii Economice din Moldova are misiunea
de a participa la procesul de instruire, formare
şi educare, precum şi la activitatea de cer-
cetare prin dezvoltarea unei baze docu-
mentare şi de informaţii pertinente ştiinţific,
destinate susţinerii programelor de învăţământ
şi cercetare ale studenţilor, cadrelor didactice,
cercetătorilor şi altor categorii socio-profesio-
nale din mediul universitar.

În ultimii ani, Biblioteca Ştiinţifică a
contribuit esenţial la dezvoltarea Academiei de
Studii Economice. Realitatea obiectivă a zilei
de azi pune în faţa Bibliotecii Ştiinţifice ASEM
multiple sarcini, realizarea cărora necesită
asigurarea condiţiilor favorabile pentru studiu,
cercetare, informare şi documentare celor
peste 17000 de cititori. În prezent, Biblioteca
are un fond de peste 350 mii de volume.
Colecţiile: cărţi, reviste, ziare, seriale, teze de
doctorat, publicaţii electronice etc., cuprind o
mare varietate de lucrări din ţară şi străinătate
în diverse domenii. Biblioteca ASEM este
dotată cu 6 spaţii de informare şi un Centru
Multimedia, cu 500 locuri pentru cititori. În aşa
fel, Biblioteca noastră serveşte efectiv la
creşterea nivelului de cultură economică a uti-
lizatorilor şi, totodată, la dezvoltarea cercetării
economice, asigurînd suportul informaţional -
documentar indispensabil formării şi per-
fecţionării specialiştilor.

Am pledat întotdeauna pentru o
colecţie comprehensivă şi adecvată pentru
susţinerea obiectivelor educaţionale ale

ASEM. Profilul colecţiilor este determinat de
structura procesului didactic şi de cercetare
ştiinţifică din instituţie. Activitatea de dez-
voltare a colecţiilor a fost abordată ca un ciclu
constant, continuu de asigurare şi de satis-
facere a cerinţelor de informare ale utilizato-
rilor. În vederea constituirii unei colecţii de va-
loare, am participat la mai multe proiecte şi
programe internaţionale şi am obţinut multiple
granturi. Fondul Internaţional de Schimb de
Publicaţii din New York şi Londra a inclus Bib-
lioteca ASEM în Programul de Asigurare cu
Carte. În prezent, colaborăm cu diferite struc-
turi informaţionale din SUA, Canada, Marea
Britanie, Franţa, Germania, Olanda, Danemar-
ca, Rusia, Belarus, Ucraina ş. a. 

De asemenea, Biblioteca ASEM cola-
borează cu Banca Mondială, Fondul Mone-
tar Internaţional, Comisia Europeană, cît şi
cu 42 parteneri din ţară şi de peste hotare.
Biblioteca ASEM şi Biblioteca ASE Bucureşti
au semnat Convenţia de colaborare, care
prevede efectuarea cu regularitate a schimbu-
lui de cărţi, monografii, manuale, reviste, cur-
suri şi alte materiale didactice. Cele mai active
relaţii de colaborare sunt realizate cu bibliote-
cile din România – BCU Bucureşti, BCU Cluj,
Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din
Piteşti, cu Institutul Internaţional de Economie
din Hamburg şi Biblioteca Institutului de
Economie Internaţională din Kiel (Germania),
Bibliotecile universităţilor din Ekaterinburg,
Kemerovo, Tomsk, Voronej, Minsk.

Proiectul „The World Bank Deposi-

IIndividualitatea ndividualitatea 
Bibliotecii Ştiinţifice ASEMBibliotecii Ştiinţifice ASEM

Silvia GHINCULOV, dr. în economie, director BŞ ASEM
Natalia CHERADI, dir. adj. BŞ ASEM
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tory and Regional Library Program” a fost
lansat în anul 1993 de Banca Mondială de
Reconstrucţii şi Dezvoltare. Biblioteca ASEM a
obţinut statutul The World Bank Depository
Library (Biblioteca depozitară a Băncii Mondi-
ale) în Republica Moldova. Conform Memo-
randului de Acord, Biblioteca ASEM tezau-
rizează publicaţiile Băncii Mondiale: cărţi,
studii şi sinteze economice, rapoarte, anuare
şi date statistice etc. Informaţia despre 2600
publicaţii este reflectată în catalogul electronic
al bibliotecii. 

La 22 septembrie 2006 a fost inau-
gurat Centrul European de Documentare
(CED) şi Sala de Videoconferinţe cu 50 de
locuri, dotată cu echipament tehnic perfor-
mant. Destinaţia acestui centru este per-
fecţionarea accesului la informaţii şi docu-
mente furnizate de UE şi dezvoltarea servici-
ilor bazate pe noile tehnologii ale informaţiei;
asigurarea unei colecţii de documente şi infor-
maţii adecvate susţinerii programelor de
învăţământ şi cercetare ce se desfăşoară în
cadrul universitar; participarea la diverse foruri
consacrate problemelor Dezvoltării şi Integrării
Europene. 

Biblioteca noastră este lider în
proiectul eIFL Direct – Electronic Informa-
tion For Libraries Direct - informaţia elec-
tronică pentru biblioteci, finanţat de Institutul
pentru o Societate Deschisă, la care participă
16 biblioteci din Republica Moldova. Biblioteca
Ştiinţifică a ASEM este membru al Consorţiu-
lui eIFL Direct Moldova şi este responsabilă
pentru managementul activităţii acestuia.
Oferta EBSCO Publishing cuprinde 18200
reviste full text, 2500 cărţi, broşuri, ediţii de
referinţă, ceea ce reprezintă o bază infor-
maţională importantă pentru procesele de
instruire şi cercetare. Utilizatorii din ASEM
apreciază în mod deosebit revistele electro-
nice ştiinţifice recenzate, recunoscute pe plan
mondial (BD Academic Search Premier - 3600
reviste ştiinţifice; Business Source Premier -
1100 reviste ştiinţifice recenzate). Instituţia
noastră participă activ şi la proiectele

naţionale: Sistemul Informaţional Integrat al
Bibliotecilor din Moldova (SIBIMOL); Fonduri
documentare de bază (Agenţia Universitară
a Francofoniei); Programul de disponibilizare
a informaţiei ştiinţifice pentru cercetători
(INTAS-PERI).

La 23 septembrie 2005, a fost inau-
gurată Sala de lectură „Paul Bran”, numită
în cinstea primului rector al ASEM, profesor
universitar, doctor în economie, care a con-
tribuit mult la dezvoltarea învăţământului eco-
nomic în republică, la instituirea Academiei de
Studii Economice a Moldovei şi la dezvoltarea
patrimoniului documentar al Bibliotecii.

Pentru automatizarea principalelor
activităţi din bibliotecă (informare - docu-
mentare, împrumut, gestionare) conducerea
ASEM a stabilit un program de modernizare,
prin achiziţionarea de tehnică de calcul, de
software şi de perfecţionare a personalului,
astfel încît eficienţa acestor activităţi ne-a
apropiat de standardele europene. Biblioteca
Ştiinţifică ASEM a creat servicii şi facilităţi noi
pentru utilizatori, propunînd utilizatorului cata-
logul electronic, baze de date (bibliografice,
referative, full-text), servicii Internet, servicii de
livrare electronică a documentelor, de copiere
şi scanare etc. Prin intermediul site-lui bib-
liotecii, utilizatorii au acces la expoziţii virtuale.
Acest serviciu pune în valoare publicaţiile noi
intrate în bibliotecă prin prezentarea copertei,
cuprinsului, adnotărilor, rezumatelor şi altor
informaţii destinate utilizatorului. Împreună cu
celelalte servicii electronice nou create, pagi-
na web este un mijloc important de informare
şi comunicare cu publicul. 

Necesitatea implementării Internetu-
lui în educaţie constituie o prioritate maximă,
pentru că oferă posibilităţi şi perspective
învăţământului. Prin inaugurarea în 2004 a
Centrului Multimedia serviciile şi activităţile
bazate pe tehnologii informaţionale furnizate
de Biblioteca ASEM vor ajută studenţii să-şi
dezvolte o atitudine pozitivă faţă de educaţie şi
informare. 

Oferta Centrului Multimedia este
caracterizată de următoarele aspecte: asigură
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un mediu de educaţie în reţea care stimulează
şi dezvoltă deprinderi pentru informare şi
instruire permanentă şi creează facilităţi pen-
tru lucrul individual. Colecţia centrului include
toate publicaţiile bibliotecii în format electro-
nic. Centrul Multimedia oferă spaţiile celor
mai diverse forme de manifestări ştiinţifice şi
culturale ale comunităţii universitare.

Biblioteca ASEM prin identificarea,
selectarea şi organizarea resurselor infor-
maţionale pe suport electronic, contribuie, ca
finalitate, la crearea bibliotecii virtuale. Una din
sarcinile majore ale bibliotecarului va fi
punerea în ordine a informaţiei electronice
existente, proiectarea şi crearea servicii de
bună calitate, accesibile la distanţă. 

În anul 2006, Biblioteca Ştiinţifică a
Academiei de Studii Economice a Moldovei
s-a aflat în plin proces de înnoire şi moder-
nizare, care a contribuit la dezvoltarea calităţii
sistemului de informare şi documentare. Am
încercat să activăm cît mai eficient, ca să sa-
tisfacem nevoile utilizatorilor şi să asigurăm
condiţii optime pentru informare, instruire şi
cercetare. 

Procesul de modernizarea a Bib-
liotecii Ştiinţifice a ASEM se realizează în mai
multe direcţii, dar ideea principală, pentru care
am optat în ultimii ani, este democratizarea
accesului  la toate colecţiile bibliotecii noastre. 

Acum, cînd se împlinesc 15 ani de la
înfiinţarea Academiei de Studii Economice a
Moldovei, ne-am dorit noi evoluţii, proiecte şi
realizări şi am avut contribuţii considerabile în
formarea unui mediu adecvat proceselor
specifice de studiu şi cercetare, asigurând noi
spaţii de informare la nivelul cerinţelor actuale
şi al nevoilor informaţionale. În cadrul dez-
voltării relaţiilor externe biblioteca noastră a
sprijinit organizarea şi deschiderea Centrului

European de Documentare şi a Sălii de
Videoconferinţe. 

În anul aniversar, Biblioteca Ştiinţifică
a ASEM şi-a intensificat acţiunile de disemi-
nare a experienţelor şi practicilor de succes,
organizînd două întruniri la nivel internaţional
şi dezbateri profesionale la nivel naţional în
cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica
Moldova.

Pe parcursul acestei perioade, am
desfăşurat şi o activitate susţinută de com-
pletare şi diversificare a surselor de informaţii
pe toată gama de suporturi şi am înregistrat
creşteri la majoritatea indicatorilor. În activi-
tatea complexă ce se derulează în Biblioteca
Ştiinţifică a ASEM se includ organic şi alte pre-
ocupări şi implicaţii importante ce ţin de ela-
borarea strategiilor şi politicilor Sistemului
Naţional de Biblioteci, participarea la realiza-
rea proiectelor în parteneriat: SIBIMOL, Con-
sorţiul eIFL Direct Moldova şi altele. 

Este foarte trist faptul că în acest an
s-a stins din viaţă o personalitate notorie pen-
tru învăţământul economic şi economia din
Republica Moldova - Paul Bran. Un om mare
şi cu o inimă la fel de mare. Este cel care
spunea studenţilor săi: „Faceţi-vă bagaje de
vise, viaţa le va spulbera pe majoritatea. De
cele care vor rămâne, agăţaţi-vă cu toată pu-
terea”. Suntem convinşi că organizarea şi dez-
voltarea instituţiei noastre este un vis realizat
pentru foarte multă lume. 

Activînd într-un mediu cu multipli
furnizori de servicii culturale, informaţionale şi
educaţionale, vom pune şi în continuare în
centrul preocupărilor utilizatorii şi necesităţile
lor şi vom reuşi să identificăm locul pe această
piaţă concurenţială..

CB   Nr. 1-2 2007  

9494 Strategii ale colaborãriiStrategii ale colaborãrii



Camera Naţională a Cărţii a împlinit 
50 de ani 

Festivitatea a avut loc la Filarmonica
Naţională Serghei Lunchevici. În prezenţa
numeroşilor musafiri, Valentina Chitoroagă,
directorul general al Camerei Naţionale a
Cărţii (CNC), a subliniat obiectivele activităţii
CNC, evidenţiind realizările de succes ale
instituţiei, înregistrate în aceşti 50 de ani. A
urmat mesajul de salut al lui Artur Cozma, mi-
nistrul Culturii şi Turismului şi cel al lui Marian
Lupu, preşedintele Parlamentului, rostit de
consilierul său. Domnul ministru Artur Cozma
a înmînat Diplome de Onoare celor mai buni
specialişti ai CNC. Victor Stepaniuc, preşedin-
tele comisiei parlamentare pentru cultură, şti-
inţă, educaţie, tineret, sport şi mass-media a
trimis o telegramă de felicitare, căreia i-a dat
citire dna Efimia Macrinici, director adjunct.
Directorul Bibliotecii Centrale a USM Ecateri-
na Zasmenco a transmis mesajul de felicitarea
al dlui Gh. Rusnac, rectorul Universităţii de
Stat din Moldova şi a înmînat o Diplomă şi
Medalia USM dnei Valentinei Chitoroagă,
absolventă a instituţiei date, în semn de înaltă
apreciere a prodigioasei sale activităţi în
domeniul ştiinţei şi culturii. Alexandru Roman,
rectorul Academiei de Administraţie Publică,
Alexe Rău, directorul general al Bibliotecii
Naţionale, Lidia Kulikovski, directorul general
al Bibliotecii Municipale B. P. Haşdeu, Ludmila
Costin, preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor
din Republica Moldova, reprezentanţii bibliote-

cilor academice şi universitare, a Bibliotecii
Naţionale pentru copii Ion Creangă şi mulţi alţi
colegi şi prieteni au apreciat, în luările de
cuvînt, rolul important şi activitatea eficientă a
CNC pusă în serviciul societăţii naţionale,
organelor de stat, instituţiilor editoriale şi infor-
maţional – documentare. 

A doua zi, la 6 iunie, în spaţiile Bib-
liotecii Naţionale a R. Moldova, a avut loc con-
ferinţa ştiinţifico - practică: Informaţia şi
cunoaşterea - elemente indispensabile soci-
etăţii informaţionale . Conferinţa a fost moder-
ată de Victor Ciobanu, specialist principal la
Ministerul Culturii şi Turismului şi de V. Chi-
toroagă. Au venit cu informaţii, în primul rînd,
colaboratorii CNC: V. Chitoroagă – Jumătate
de secol de slujire cărţii; E. Macrinici – Depo-
zitul legal în oglinda legislaţiei RM; R.
Cozonac – Noul sistem ISBN de 13 cifre; V.
Reul – Statistica producţiei editoriale – impe-
rativul timpului; V. Tarasov - Ocrotirea tezauru-
lui imprimat al Moldovei – obiectiv strategic al
CNC; precum şi membrii comunităţii bibliote-
care, reprezentanţi ai Băncii Naţionale:
L. Kulikovski – Cercetare bibliografică la Bib-
lioteca Municipală “B. P. Haşdeu”; L. Cor-
ghenci - Dimensiunea umană a schimbării la
Camera Naţională a Cărţii; E. Harconiţa – Bib-
lioteca universitară în condiţiile realităţii infor-
maţionale; N. Ghimpu – Cartea şi resursele
electronice : provocări ale viitorului; R. Cuhal –
Activitatea editorială a Băncii Naţionale a
Moldovei ca factor de eficientizare a politicii
monetare; E. Scurtu, A. Nagherneac – Cer-
cetare bibliografică la Biblioteca Ştiinţifică a

Dincolo Dincolo 
de o aniversarede o aniversare

Elena HARCONIŢA
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Universităţii de Stat “Alecu Russo”.
Toate comunicările au fost consis-

tente, interesante şi utile pentru cunoaşterea
unor anumite segmente ale activităţii instituţi-
ilor info - documentare din R. Moldova. S-a
produs un schimb eficient de informaţii şi
experienţe necesare în procesul de consoli-
dare a Instituţiilor cărţii din ţara noastră. 

Evenimentele din cea de a treia zi au
continuat cu un atelier profesional Depozit
Legal Naţional; cadru legal şi practic de dez-
voltare, la care au participat reprezentanţi ai
comunităţii bibliotecare, editoriale, oameni de
cultură şi ştiinţă. 

Magazin Bibliologic 
dedicat Camerei Naţionale a Cărţii 

Primul număr al revistei Magazin Bib-
liologic din acest an este editat în colaborare
cu Valentina Chitoroagă, director general al
Camerei Naţionale a Cărţii şi este dedicat inte-
gral acestei instituţii, cu ocazia sărbătoririi
jubileului de 50 de ani. 

Revista se deschide cu mesajul de
felicitare al dlui Artur Cozma. Domnia sa
menţionează: Camera Naţională a Cărţii este
o instituţie de interes naţional, care a pus
începutul înregistrării şi evidenţei de stat a
producţiei editoriale, reprezentînd factorul cel
mai important în procesul de organizare şi
transmitere a informaţiei devenită în lumea
contemporană cel mai valoros produs. CNC
este membră a patru organisme inter-
naţionale: Agenţia Internaţională a ISBN,
ISMN, ISSN, Index Translationium şi în-
deplineşte funcţional atribuţiile acestora în
Republica Molodva. 

Valentina Chitoroagă, se află de 13
ani în postul de director, anterior activînd tot în
această instituţie. Pasionată de munca ce o
desfăşoară, Dumneaei este autoarea Imnului
Camerei Naţionale a Cărţii. Reproducem o
strofă din această odă, la compunerea căreia
au fost folosiţi termenii cunoscuţi doar de
lumea avizată, capabilă să creeze oricui o

imagine despre CNC: Recepţionezi, con-
servezi de toate: / Ziar, revistă, CD-rom şi
carte, / Apoi înregistrate, le dai cale - / În sta-
tistica şi bibliografia naţională.

În continuare, directoarea trece în
revistă etapele istorice ale evoluţiei uneia din-
tre cele mai importante Instituţii a Cărţii din
Republica Moldova - centru a bibliografiei
naţionale şi al statisticii producţiei editoriale.
Evoluţia CNC a fost determinată şi influenţată
de mediul social, economic, informaţional şi
funcţional din republică. 

Camera Cărţii a fost constituită în
anul 1957, în luna iunie. Hotărîrea a fost luată
de Sovietul Miniştrilor din RSS Moldove-
nească. Despre această perioadă vorbeşte
fostul director, Grigore Cozonac, în articolul
republicat din Cultura Moldovei, 1957,
3 octombrie. 

În perioada dintre anii 1925 – 1957 în
republica noastră au fost editate 7 741 titluri
de cărţi cu un tiraj total de 59 milioane 22 mii
exemplare. Tirajul volumelor lui V. I. Lenin , de
pildă, e mai mare de 80 mii exemplare. În
prima jumătate a anului 1957 s-au tipărit 382
titluri de cărţi cu un tiraj de 3 mln 36 mii exem-
plare. Printre motivele care au determinat
apariţia acestui aşezămînt este invocată nece-
sitatea bibliografiilor în cele 1089 biblioteci de
stat care funcţionau atunci şi bibliotecarii
căreia au discutat chestiunea muncii biblio-
grafice în Moldova la întîiul congres al bibliote-
carilor din RSSM. 

Iurie Colesnic, personalitate de refe-
rinţă în cultura Moldovei, scriitor, cercetător li-
terar, directorul editurii Museum, autor al mul-
tor lucrări ştiinţifice de valoare, dă o apreciere
înaltă activităţii CNC şi spune că prin sărbă-
torirea unei jumătăţi de veac de la înfiinţarea
acestei instituţii ne-am înscris în rîndurile
ţărilor care au şi respectă cu sfinţenie tradiţiile
culturale autentice. 

În anul 1993, este fondată Agenţia
Naţională ISBN, după care au urmat Centrul
Naţional ISSN, realizarea CIP – catalogarea
înaintea publicării. Această bază de date ana-
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logică Book in Print, expusă on-line ar servi
mai multor necesităţi. Pe de o parte, infor-
marea privind titlurile în curs de apariţie, la
solicitarea celor interesaţi ar putea fi determi-
nat tirajul noilor publicaţii. Acest sistem ar con-
tribui în mod deosebit şi la crearea catalogului
naţional partajat , oferind în prealabil notiţele
bibliografice ale cărţilor editate în R. Moldova. 

În fiecare an, CNC înregistrează
aproape 8 500 exemplare de noi documente
pe diverse suporturi informaţionale. Toate edi-
turile şi tipografiile sînt obligate să transmită la
CNC exemplarele din producţia sa în cores-
pundere cu articolul 18 al Legii cu privire la
activitatea editorială (nr. 939 – XIV din
20.04.2000).

Devenită centru al bibliografiei naţio-
nale, CNC nu numai recepţionează exem-
plarele Depozitului Legal de la toate editurile,
realizînd controlul bibliografic naţional, dar şi
editează anual fascicolele Bibliografiei naţio-
nale a Moldovei, în care se cuprind toate
tipurile de tipărituri: cărţi, broşuri, publicaţii
seriale, publicaţii de artă, muzică tipărită,
recenzii, materiale bibliografice, autoreferate
ale disertaţiilor, reviste, ziare, anuare, anale,
articole din reviste şi ziare, resurse electro-
nice. 

Colecţia gestionată astăzi de CNC
numără mai bine de 1 milion de unităţi materi-
ale, colecţia Basarabiana – 312 volume.
“Arhivele - comoara de aur a poporului nostru,
deoarece în ele sînt păstrate cele mai scumpe
izvoare care privisc istoria poporului”, afirma
Gheorghe Asachi, spusele căruia sînt invocate
de Vera Tarasov, şefa secţiei Arhiva Depozitu-
lui Legal, care îşi exprimă îngrijorarea faţă de
condiţiile de păstrare şi securizare a patrimo-
niului naţional deţinut de CNC. În această
arhivă se păstrează cărţile care au fost tipărite
pe teritoriul Moldovei începînd cu anul 1924.
Aici, de fapt, este adunată istoria ţării. Cărţile
şi alte produse editoriale comportă în sine şi
prin modul în care au fost editate, schimbările
sociale, economice şi culturale care s-au pro-
dus de-a lungul anilor. Dacă vre-un cercetător

are nevoie de o carte pe care nu o mai poate
găsi în colecţiile bibliotecare, se poate oricînd
adresa la CNC pentru a o obţine în vederea
documentării ştiinţifice. 

Renata Cozonac, şefa Agenţiei
Naţionale ISBN, ISMN şi ISSN, în materialul
publicat se referă la instrumentele de lucru
necesare pe care le utilizează editorii / furni-
zorii de cărţi şi documente de muzică tipărită.
Sistemul de numerotare a cărţilor a fost prac-
ticat pentru prima dată în Anglia , în anul 1967,
iar din anul 1994 acest sistem a fost introdus
şi în Republica Moldova. Codul ISBN, consti-
tuit pînă nu demult din 10 cifre, începînd cu
anul 2006 conţine 13 cifre, primele trei identi-
ficînd codul produsului. Nici o carte nu ar tre-
bui să apară fără codul ISBN, sau revistă –
fără codul ISSN. Agenţia Internaţională ISBN
se află la Londra (timp de 30 de ani a activat
la Berlin), astăzi 166 de ţări sînt membre ale
respectivei Agenţii. Implementarea sistemului
automatizat ISBN, ISMN în relaţiile agenţie -
editor - beneficiar, constituirea bazei de date a
editorilor, explicaţii privind apariţia cărţilor cu 2
ISBN-uri, îndemnul de a participa la consti-
tuirea patrimoniului naţional prin orice publi-
caţie (indiferent de suportul informaţional),
constituie domeniile prioritare ale Renatei
Cozonac. 

Efimia Macrinici, a prezentat modul
de organizare şi funcţionare a Depozitului
Legal, menţionînd că pe parcursul anului 2006
au fost recepţionate de la editori 2 953 titluri de
cărţi şi reviste în număr de 17 750 ex. Exem-
plarele respective au fost distribuite Centrelor
Biblioteconomice, care beneficiază de depozit
legal. În a doua jumătate a anului 2006 a fost
inclusă în lista beneficiarilor şi Biblioteca Şti-
inţifică a Universităţii din Bălţi. Pe această
cale, în colecţia Bibliotecii au intrat 2 658 de
documente, în 1 064 titluri de cărţi şi 413 titluri
de reviste. De fapt, CNC a direcţionat spre
Bălţi 1/3 din toate titlurile care au apărut în
anul 2006 la editurile din ţară. Tirajul mic, lipsa
informaţiilor, absenţa resurselor financiare,
condiţiile de difuzare a unor manuale şcolare,
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au un impact nefavorabil asupra completării
colecţiilor noastre cu publicaţii autohtone. Iată
de ce susţinerea CNC este foarte binevenită şi
absolut necesară pentru unica Bibliotecă Şti-
inţifică din Nordul Moldovei. 

Odată cu întemeierea Camerei Cărţii
în îndepărtatul an 1957, a fost creat şi servici-
ul Statistica producţiei editoriale, care de cîţiva
ani este condus de Valentina Reul. Evidenţa
publicaţiilor se efectuează în conformitate cu
Legea Republicii Moldova Cu privire la statis-
tică şi după următorii parametri: numărul ediţi-
ilor, numărul total al ediţiilor, tirajul mediu în mii
exemplare, tirajul anual în mii exemplare, coli
de tipar imprimate. Din anul 1962 se editează
culegerea statistică Publicaţiile Moldovei pen-
tru anii: 1925 - 1960; 1961 - 1975; 1976 -
1980; 1981 - 1985; 1986 - 1990; 191 - 1995;
1996 - 2000. 

În structura acestui număr de revistă
este inclus compartimentul Cadrul legal al
funcţionării CNC: acte oficiale: Lege cu privire
la activitatea editorială; Lege cu privire la bib-
lioteci; Legea pentru aderarea Republicii
Moldova la Statutul Centrului Internaţional de
Înregistrare a Publicaţiilor Seriale, precum şi
documente de reglementare: Statutul Camerei
Naţionale a Cărţii din Republica Moldova;
Statutul Centrului Internaţional de înregistrare
a Publicaţiilor Seriale; Regulamentul Centrului
Naţional ISSN; Regulamentul de funcţionare a
Sistemului ISBN în Republica Moldova. 

Rubrica CNC în contextul comunităţii
biblioteconomice şi editoriale o deschide Alexe
Rău, directorul general al Biblioteciii Naţionale
a Republicii Moldova, redactorul – şef al revis-
tei Magazin Bibliologic. Cu inerenta-i spiritua-
litate, filosoful biblioteconomiei naţionale
spune că nu doar seminţele de pîine ţin
chezăşie dăinuirii noastre, ci şi seminţele
minţii, sufletului, spiritului unei naţiuni, unei
comunităţi, care sînt tezaurisite în arhivele
CNC şi care transmit cunoştinţele de la o ge-
neraţie la alta. 

Camera Naţională a Cărţii a primit

felicitări din partea lui V. A. Sirojenco, direc-
torul general al Camerei de Cărţi din Rusia,
colegilor de la DIB ULIM, de la Bibliotecile Şti-
inţifice de la Universitatea din Bălţi, a Acade-
miei de Ştiinţe, a Academiei de Studii Eco-
nomice, doamnei Lidia Kulikovski, directorul
Bibliotecii Municipale B. P. Haşdeu, doamnei
Dorina Rusanovschi de la editura Ştiinţa, pro-
fesorului universitar bălţean Gh. Damancuc. 

Despre angajaţii CNC au scris şi
Ludmila Corghenci, director adjunct DIB ULIM,
Ion Madan, doctor în istorie, Om emerit al
Republicii Moldova. 

În revistă au mai fost inserate articole
semnate de scriitorii Gh. Marin, M. Mardare,
bibliograful Academiei de Ştiinţe Ion Şpac. 

Cîteva pagini cu coperţile cărţilor
publicate şi fotoeseul despre activitatea CNC
încheie acest număr al Magazinului Bibliolo-
gic, revistă devenită absolut necesară tuturor
celor interesaţi de carte, biblioteconomie, cul-
tură. Designul coperţii şi al revistei în general,
editată în condiţii grafice excelente, le aparţine
lui Alexe Rău şi Dragoş Popa - Miu, dar şi
Valentinei Chitoroaga, director general al
Camerei Naţionale a Cărţii.

Frumoasa tradiţie de a elabora şi
edita numere speciale, dedicate anumitor
instituţii: Bibliotecii Republicane Tehnice (pe
atunci director Petru Racu); Bibliotecii Munici-
pale B. P. Haşdeu (director dr Lidia Kulikov-
schi); Bibliotecii Ştiinţifice a Academiei de
Studii Economice (director dr. Silvia Ghincu-
lov); Bibliotecii Naţionale (director general
Alexe Rău); Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe
ale comunicării, Bibliotecii Ştiinţifice a Univer-
sităţii de Stat Alecu Russo din Bălţi, de
această dată, Camerei Naţionale a Cărţii, deja
s-a încetăţenit în mediul bibliotecar şi al edito-
rilor de documente. Este un exemplar model
de colaborare, de cooperare, de promovare şi
susţinere profesională, pe care o datorăm cu
recunoştinţă în cea mai mare parte lui Alexe
Rău, directorul revistei Magazin Bibliologic. 
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Relaţiile Bibliotecii Universitare de la
Bălţi cu Galaţiul au început în anul 1992, cînd
necesitatea de carte românească devenise
deosebit de stringentă. Puţinul de 5 000 de
documente româneşti care au fost păstrate la
index şi au fost scoase, în sfîrşit, spre bucuria
şi pentru uzul cititorilor, era insuficient pentru
acoperirea solicitărilor aflate în vizibilă
creştere. Au fost perfectate mai multe scrisori
adresate bibliotecilor mari din România,
diverselor instituţii şi asociaţii. Răspunsul nu a
întîrziat să vină, în primul rînd, din Galaţi, sem-
nat de Preşedintele Asociaţiei Pro Basarabia
şi Bucovina, preot Igor P. Jechiu şi secretar,
inginer Radu Moţoc. Prin scrisoarea din
18.02.1992 eram înştiinţaţi: „... vă aducem la
cunoştinţă vestea că similar cu fondul de carte
Galaţi, deschis de noi la Biblioteca Naţională
din Chişinău şi Cernăuţi, am hotărît să deschi-
dem la Dvs un asemenea fond care va fi ali-
mentat periodic. .... Vă rugăm să ne precizaţi
profilul facultăţilor pentru a ne orienta asupra
ariei de selecţie a cărţilor”.

La 19 martie 1992, primul Preşedinte
al Asociaţiiei Culturale Pro Basarabia şi
Bucovina, Filiala Galaţi, marele cărturar şi bib-
liofil, preotul Igor Jechiu, originar din satul
Mîrzeşti, Orhei, a decedat subit, lăsînd în
urma sa fapte destoinice, amintiri frumoase şi
o bibliotecă bogată de peste 6 000 de volume.
A fost slujitor al Bisericii din judeţ şi oraş, cu o

cultură de enciclopedist, poliglot, bibliofil,
cetăţean de Onoare al oraşului Galaţi.

„În memoria celui ce a fost sufletul
asociaţiei noastre, am înfiinţat o bursă de spe-
cialitate destinată bibliotecarilor din Basarabia
şi Bucovina şi care va purta numele de Bursa
Pr. Igor Jechiu,” ne scria Preşedintele Asoci-
aţiei dr. Chiril Baraneţchi (la fel, originar din
Basarabia, raionul Glodeni) şi secretarul Aso-
ciaţiei, inginer Radu Moţoc la 27 martie 1992. 

În aprilie 1992, se duc tratative cu
editura Humanitas şi directorul general Gabriel
Liiceanu ne anunţă despre expedierea a 12
colete cu cărţi „selectate astfel, îi scria G.
Liiceanu lui R. Moţoc, încît să intereseze în
cea mai mare măsură publicul specific al bib-
liotecilor cărora le sînt destinate”.

În perioada 5 – 12 mai 1992, direc-
toarea Bibliotecii Faina Tlehuci împreună cu
adjuncta sa Elena Harconiţa întreprind o călă-
torie de neuitat la Galaţi pentru a participa la
inaugurarea Bursei Preot Igor Jechiu. Repro-
ducem în continuare cîteva secvenţe din
darea de seamă a directoarei despre dele-
gaţia la Galaţi în faţa colectivului Bibliotecii
(este păstrată stilistica originală): 
- „De ce Galaţi? Scrisorile către Iaşi, Bucu-
reşti, chiar şi relaţiile cu Suceava ( am primit
de mai multe ori oaspeţi - fără rezultate simţi-
toare...)
- S-a întîmplat o tragedie. Părintele I. Jechiu,

O cunoştinţă epistolară   O cunoştinţă epistolară   
trecută într-o frumoasă  trecută într-o frumoasă  

colaborare colaborare 

Elena HARCONIŢA 
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în timp de 2 săptămîni a pierdut soţia şi fiul.
N-a putut retrăi aceste pierderi şi atacul de
cord - peste 3 săptămîni –îl răpeşte dintre cei
vii.... 
- Pe data de 05.05. 02 eram în drum spre
Galaţi pînă la ora 9 seara. La Galaţi am fost
întîmpinaţi cu bucurie, căldură şi multe flori... 
În fiecare zi lucrul începea la orele 9 dimineaţa
şi îl terminam la 10 -11 seara. Eram progra-
maţi în aşa fel că nici o oră pe zi nu aveam
timp liber. 
- 6.05 – am făcut cunoştinţă cu Biblioteca
Publică V. A. Urechia, Impresiile... într-un cu-
vînt – foarte frumoase. Elena o să povesteas-
că mai cu amănunte. 
- Cunoştinţă de fondul V. A. Urechia. 
- Vizitarea Bibliotecii Universităţii Dunărea de
Jos. 
- Inaugurarea Bursei Pr. Igor Jechiu. Sala de
lectură a Bibliotecii – arhiplină. Erau bibliote-
cari, studenţi, membrii asociaţiei, mulţi basa-
rabeni, oameni cu o cultură înaltă, doctori, pro-
fesori de istorie Paul Pâltânea, Mihai Cojo-
caru, profesorul Nedelcu, doamna Praisler
(actual Preşedinte al Asociaţiei), Prea Sfinţitul
Arhiereu - Vicar Casian Gălăţeanul. 

Vă închipuiţi, dragii mei colegi, ce
emoţii am avut eu, şi cît de greu mi- a fost.
Numai gîndul că Vă reprezint şi că am venit cu
un anumit scop la Galaţi de la Bălţi, pentru a
solicita cartea în limba română, fără de care
nu se poate realiza problema pregătirii
cadrelor naţionale, mi-au dat forţă şi am pus la
o parte hîrtiile scrise, am început să le poves-
tesc despre durerile şi problemele noastre”... 

L-am cunoscut atunci, pe Victor
Jechiu, fiul preotului, care locuia în Australia şi
datorită căruia în Biblioteca noastră a fost înfi-
inţat Fondul de carte Australia.

În septembrie 1992, a fost semnat un
tratat de colaborare între Biblioteca univer-
sităţii bălţene şi Biblioteca Publică V. A.
Urechia, după care a şi urmat un lot de carte
românească.

Comemorarea primului Preşedinte al

Asociaţiei Pro Basarabia şi Bucovina s-a pro-
dus printr-un simpozion, organizat la Bălţi, în
satul Mîrzeşti şi la Biblioteca Publică A. Donici
din Orhei. La realizarea simpozionului A fost
un Om, un suflet mare şi-a dat concursul şi
Biblioteca Naţională din Chişinău. Despre
regretatul pr. Igor Jechiu au vorbit profesorii
Paul Păltânea, Mihai Cojocaru, Tamara Necu-
lai, sora mai mică a preotului, venită tocmai
din or. Caransebeş, inginerul Radu Moţoc,
directoarea Faina Tlehuci. „...momentul cel
mai emoţionant din cadrul simpozionului, a
fost dezvelirea plăcii comemorative la casa
părintească a lui Igor Jechiu”, consemnează
ziarul Plaiul Orheian, din 20 noiembrie 1993.
La Bălţi, profesorii de istorie Paul Pâltânea şi
Mihai Cojocaru au ţinut prelegeri în faţa stu-
denţilor.

În octombrie 1995, primeam o veste
îmbucurătoare „propunem să dotăm Biblioteca
Universităţii cu o antenă parabolică peforman-
tă” (scr. nr. 126 din 26. oct. 2005, semnată de
conducerea  Asociaţiei). Tot atunci, am primit
şi un televizor color. 

Coletele cu cărţi continuau să vină,
astfel, după patru ani, doamna director con-
semnează: „În cîţiva ani Fondul de carte
Galaţi, a ajuns la un număr de 12 937 ex. de
cărţi şi reviste şi dacă azi Biblioteca deţine
192 000 de cărţi în limba română, ceea ce
constituie 16,8% din tot fondul Bibliotecii,
meritul acesta îl datorăm prietenilor noştri
devotaţi din Galaţi”.

În următorii ani au urmat să vină
donaţii de cărţi, reviste, înregistrări audio, CD-
uri, echipament tehnic: calculator pentru cabi-
netul de paleografie din cadrul Facultăţii
Filologie, un fax pentru universitate – toate
colectate cu discernămînt de pasionatul Radu
Moţoc, descendent din marea familie a lui
Ivanco Moţoc (1460 - 1520) , din care a făcut
parte Mitropolitul Varlaam ( 1590 - 1657) . 

Omagierea şefilor de promoţii, acţi-
une lansată la propunerea arhitectorului
Alexandru Budişteanu, fost absolvent al Liceu-
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lui Ion Creangă din Bălţi, a fost susţinută
deplin de Asociaţie. Mici biblioteci constituite
din enciclopedii, dicţionare, beletristică,
iconiţe, rechizite de birotică, premii financiare
– toate aveau scopul de a susţine cei mai buni
absolvenţi, de a le aprecia efortul intelectual
demonstrat pe parcursul anilor de învăţămînt. 

Cărţile şi revistele din România
veneau să completeze colecţiile Bibliotecii uni-
versitare de la Bălţi, astfel, încît astăzi aceas-
ta conţine mai bine de 22 mii de documente,
solicitate frecvent de către cititorii din mediul
universitar . 

În ultimii ani, prin intermediul lui Radu
Moţoc au fost direcţionate spre Bălţi cărţi din
biblioteci particulare, unicate care nu se mai
reeditează, dar, mai cu seamă, manuale şi
cursuri la distanţă de la Departamentul res-
pectiv al Universităţii Dunărea de Jos din
Galaţi.

În noul mileniu, am avut prilejul din
nou să vizitez Galaţiul, instituţiile culturale, să
revăd oamenii pe care i-am cunoscut acum 10
– 15 ani în urmă şi să particip la Conferinţa
Naţională a Asociaţiei Naţionale a Bibliotecilor
Publice din România (ANBPR), cu genericul:
Managementul resurselor tehnologice în bib-
lioteca hibridă, desfăşurată la Galaţi în zilele
de 8 - 10 noiembrie 2006, acţiune care a coin-
cis şi cu Zilele Bibliotecii V. A. Urechia. ANBPR
este una dintre cele mai mari asociaţii ale bib-
liotecarilor din România şi are mai bine de
2 500 de membri. Misiunea sa principală este
de a promova serviciile specifice de bibliotecă,
de informare prin asigurarea calităţii şi efi-
cienţei lor. Programul consistent al Conferinţei,
ţinute în spaţiile Complexului Muzeal de Şti-
inţele Naturii, a cuprins mai multe comunicări,
în primul rînd, raportul preşedintelui ANBPR,
Doina Popa, care a subliniat următoarele:
Conferinţa Naţională a ANBPR de la Galaţi,
prin tema pe care o susţine: Managementul
resurselor tehnologice în biblioteca hibridă” ne
aduce şi mai aproape de ceea ce trebuie să fie
în momentul de faţă o bibliotecă modernă.

Biblioteca Judeţeană din Galaţi oferă modelul
deplin al unei biblioteci hibride care îmbină cu
succes elementele tradiţionale cu dezvoltarea
de activităţi noi şi provocatoare, totul subordo-
nat ideii de accesibilitate cât mai mare la
colecţiile şi serviciile ei pentru toţi utilizatorii”.
Au urmat alte comunicări: Starea bibliotecilor
publice din România: situaţie comparativă
(D. Popa), Utilizarea tehnologiei RFID în pre-
mieră în bibliotecile din România (S. Stanca),
TinRead Revolution: noi tehnologii (Dan Mari-
nescu); TinRead Revolution: aspecte practice
(Marian Arapu, IME Romania); eLearning.
Soluţii pentru biblioteci (SIBECO România). A
doua zi au fost prezentate mai multe proiecte
şi programe ANBPR: de modificare a Statutu-
lui ANBPR, de elaborare a statutului bibliote-
carului; de educaţie a adulţilor Lectură. Cul-
tură. Natură: revista ANBPR în format elec-
tronic, catalogul judeţean partajat din Vaslui;
construcţia de biblioteci în viziune europeană;
de constituire a Asociaţiei Bibliotecarilor din
România. 

În aceeaşi zi a avut loc decernarea
premiilor Asociaţiei şi a Filialei Galaţi pe anul
2005, o întîlnire anuală a Editurii RAO cu bib-
liotecile şi cina festivă sponsorizată de
această editură. La 10 noiembrie participanţii
la conferinţă au vizitat Biblioteca „V. A.
Urechia”, au asistat la lansarea monografiei
Biblioteca Publică ”V.  A. Urechia”, autor Ne-
delcu Oprea , director, timp de 35 de ani, al
acestei biblioteci. Biblioteca hibridă – studiu
de caz BVAU – o prezentare în detalii a tutu-
ror restructurărilor şi noilor facilităţi de care
beneficiază astăzi cititorii în această bibliotecă
după o periodă de renovare completă a spaţi-
ilor şi echipamentului tehnic al Bibliotecii. 

Noua imagine a Bibliotecii V. A.
Urechia îl impresionează pe oricine, în special
pe un bibliotecar. Căile de acces, bine amena-
jate, cu zone de parcare, deja vorbesc despre
susţinerea pe care o are Biblioteca din partea
autorităţilor locale. Clădirea a fost supusă unor
renovări fundamentale, dar au fost păstrate
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însă scara monumentală din marmură, uşile
istorice ale sălilor de lectură. A fost confecţio-
nat mobilier nou: rafturi pentru cărţi, pupitru de
servire şi alte dulapuri noi, care înnobilează
spaţiile. De mulţi ani, în această Bibliotecă, se
utilizează un sistem de urmărire, fiind practicat
accesul liber la raft şi arhitectura specifiă a
clădirii de la parter. Acest sistem a fost supus
şi el modernizării, fiind puse în acţiune calcu-
latoare cu ecran de plasmă şi 6-8 plate video
conectate la camere – video, care asigură
urmărirea în orice colţişor de acces al utiliza-
torului. Elementele automatizării sînt vizibile
peste tot: uşa de intrare, care semnalează
venirea cititorului, sistemul de securizare a
publicaţiilor (la care visăm de multă vreme şi
noi), catalogul electronic, expus on-line prin-
tre primele biblioteci din România, informarea
şi rezervarea publicaţiilor, sistemul automati-
zat de împrumut, pe care l-am experimentat
nu o singură dată şi noi, la Bălţi. Softul TinLib
(cu vare lucrează majoritatea bibliotecilor din
R.Moldova), prevăzut, de fapt, pentru bibliote-
cile publice a fost explorat şi exploatat maxi-
mal în beneficul utilizatorului – cititor. Anume
de la informaticienii gălăţeni, de la dl Liviu - I.
Dediu, actualul director – adjunct, au avut de
învăţat nu numai colegii din România, dar şi
cei de la Biblioteca noastră. Perfectarea bar-
codelor, a permiselor de intrare, înmaga-
zinarea corecta a informaţiilor, configurarea
reţelei – totul a mers bine, avînd explicaţiile şi
susţinerea galaţenilor.

Programul profesional a fost supli-
mentat de vizita la domnul rector Emil Con-
stantin, care întenţionează să organizeze o

întîlnire cu toţi rectorii din Regiunea Dunării de
Jos (Cahul, Ismail, Odesa şi Galaţi), prilej pen-
tru care va face şi o invitaţie Universităţii din
Bălţi pentru continuarea colaborării iniţiate
acum 15 ani. De la Departamentului de învă-
ţământ la distanţă , Biblioteca noastră a bene-
ficiat din nou de un set de 213 cursuri în 47 de
titluri foarte utile studenţilor de la Bălţi. 

Împreună cu dl Radu Moţioc l-am vi-
zitat pe domnul Primar de Galaţi, Dumitru
Nicolae, pe care l-am cunoscut pe cînd era
director la cea mai mare uzină din România –
SIDEX.

Dl Primar ne-a asigurat de susţinerea
sa, oferind ulterior ajutorul său dezinteresat la
înrămarea exponatelor pentru expoziţia
pregătită de ing. Radu Motoc: Domnitori şi
principi ai Ţărilor Române: Expoziţie de
gravuri şi litogafii din colecţia Bibliotecii V. A.
Urechia şi din albumul „Domnitori români”, edi-
tat de Nicolae Iorga la Sibiu în 1930, cu care
va veni în luna august în R. Moldova. Pentru
colecţia Bibliotecii, dl Primar a dăruit un album
fotografic: Galaţi. Oraşul de la Dunăre, pe care
a scris „Cu multă stimă pentru fraţii de peste
Prut”.

Următoarea vizită a fost făcută la
Centrul Cultural Dunărea de Jos, unde, la
sugestia dlui R. Moţoc, am prezentat o infor-
maţie despre Biblioteca Ştiinţifică a Univer-
sităţii bălţene, care a fost integral tipărită în nr.
60 din februarie 2007. Am lăsat la redacţie şi
publicaţiile de la Bălţi: SEMN şi Confluenţe
bibliologice, care au impresionat membri re-
dacţiei prin ţinuta şi conţinutul lor. Cu acest
prilej mi s-a oferit un set de Reviste Culturale
a Dunărei de Jos, care a fost completat ulteri-
or cu numere din anul 2006, de către Letiţia
Buruiana, şef serviciu de la Biblioteca Jude-
ţeană. Dl Radu Moţoc ne-a mai oferit o copie
după poezia „Ginta latină”, pentru care Vasile
Alecsandri a primit în anul 1878 Marele
Premiu. Acest document a fost ataşat altor
articole, redactate de către dl Moţoc pentru
revistele la care colaborează: Magazin Biblio-
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logic (Biblioteca Naţională a Republicii Moldo-
va); Confluenţe bibliologice şi revista Artă şi
educaţie artistică de la Universitatea din Bălţi;
Dorul: Revistă lunară de cultură şi politică edi-
tată în Danemarca şi multe alte publicaţii, prin
care doreşte să promoveze cultura şi perso-
nalităţile notorii ale României. Programul cul-
tural a continuat cu vizita Casei memoriale a
lui A. I. Cuza şi Muzeul de artă vizuală.

Raportul privind aflarea subsemnatei
la Galaţi a fost prezentat în cadrul şedinţei

Biroului Senatului, dată fiind susţinerea finan-
ciară a delegaţiei de către Membrul de Onoare
al Senatului, secretarul Asociaţiei Pro Basara-
bia şi Bucovina, Filiala Costachi Negri din
Galaţi, inginerul Radu Moţoc. Aducem şi pe
această cale sincere mulţumiri şi recunoştinţa
noastră familiei Moţoc, mult stimatei doamnă
Angi, nepoata unei personalităţi istorice, fost
deputat în Sfatului Ţării din Basarabia, Chiril
Sberea. 

Biblioteca  Publică “V. A. Urechia”  Biblioteca  Publică “V. A. Urechia”  
din  Galaţidin  Galaţi

Oprea, Nedelcu. Biblioteca Publică “V. A. Urechia” Galaţi: monografie. Galaţi:
Biblioteca “V. A. Urechia”, 2002 - 2006.

“Orice instituţie îşi are istoria sa, cu
atît mai mult instituţia cărţii de la Galaţi, care a
marcat 130 de ani de bibliotecă publică şi
peste 110 ani de la fondarea Bibliotecii”,
susţine directorul ei, Eugen Ior-
dache cu prilejul apariţiei
monografiei în două volumea a
lui Nedelcu Oprea despre una
dintre cele mai prestigioase
biblioteci din România. “Bib-
lioteca, afirmă directorul  în
continuare,  a realizat un cumul
de valenţe educativ - instructive
într-o singură instituţie, iar nod
de comunicaţie a devenit, sub
toate aspectele, în persoana
conferenţiarului de înalt nivel,

care comunică auditoriului din realizările şi
tainele (ştiinţifice sau artistice) domeniului său
de activitate”. 

Apatiţia oricărei cărţi este o sărbă-
toare pentru autor şi pentru  citi-
torii ei. Apariţia unei monogarfii
despre o bibliotecă este nu
numai bucuria autorului, dar
este sărbătoarea culturilor şi
civilizaţiilor adunate în colecţiile
acesteia, este sărbătoarea
sutelor de bibliotecari, care
şi-au adus obolul la colectarea,
păstrarea şi gestionarea moş-
tenirii culturale a omenirii, este
sărbătoarea miilor de cititori,
care zilnic trec pragul acestei

Cărţile nu sunt făcute pentru anume om, ci pentru toţi
delaolaltă, că precum văzduhul nu-l închide omul numai pentru
sineşi, ci din el trăiesc cu toţii, aşa şi de carte, cade-se a se
împărtăşi tot neamul românesc.

V. A. Urechia 
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biblioteci pentru a se înfrupta
din înţelepciunea şi frumuseţea
cărţilor. 

Meritul deosebit al
autorului cărţii, a istoricului,
director al acestei biblioteci
între anii  1962 - 1997, Nedelcu
Oprea, constă, în primul rînd,
în cercetarea unui vast volum
de materiale, o documentare
foarte profundă şi ambiţioasă,
citarea diverselor materiale
istorice autentice referitoare la
personalităţile timpului şi evenimentele evo-
cate. Puţine biblioteci se pot lăuda astăzi cu
astfel de biografii istorice.     

În anul 1995, directorul  Nedelcu
Oprea împreună cu secretarul Asociaţiei Pro
Basarabia şi Bucovina, inginerul Radu Moţoc,
a participat la aniversarea a 50-a a Univer-
sităţii de Stat A. Russo şi a Bibliotecii ei, iar
peste un deceniu,  în autograful oferit pe
monografia sa, scrie  “Doamnei Harconiţă,  cu
speranţa că citind aceste pagini va înţelege că
autorul a învăţat foarte multe de la Bibliotecarii
şi de la extraordinara Bibliotecă Universitară
Română din Bălţi“.

Biblioteca publică din Galaţi a fost cti-
torită  în anul 1890, de către  profesorul, aca-
demicianul, deputatul şi senatorul Vasile
Alexandrescu Urechia, primul român  care ar fi
putut candida la Premiul Nobel pentru Pace,
unul din fondatorii  Bibliotecii Academiei Ro-
mâne, a bibliotecilor şcolare, a unui muzeu,
care i-a purtat numele. V. A. Urechia a fost
scriitor, istoric, pedagog şi publicist, format
sub influenţa lui Mihail Kogâlniceanu, C. A.
Rosetti, A. Alecsandri, Al. Odobescu, B. P.
Haşdeu, A. D. Xenopol ş,.a.  Conceptul său
biblioteconomic, expus în Regulamentul Bib-
liotecilor, a fost sancţionat de însăşi domni-
torul A. I. Cuza în  1864.  A elaborat programe
privind constituirea bibliotecii în următoarea
succesiune: local, statutul juridic, regulament,
colecţii, finanţare, personal, mobilier specific,
evidenţa colecţiilor, evidenţa bibliografică,

legături instituţionale. Aspectele
abordate  atunci ţin de crearea
şi a unei biblioteci din zilele
noastre, astfel,  profesorul V.  A.
Urechia poate fi considerat,
într-adevăr, autorul conceptului
de bibliotecă publică modernă.
“V. A. Urechia, afirmă în conti-
nuare Nedelcu Oprea, a circum-
scris biblioteca structurilor insti-
tuţionalizate de instrucţie, edu-
caţie permanentă, de formare
profesională şi culturală, de

cercetare ştiinţifică, indispensabile comintăţilot
umane şi instituţiilor lor. 

Evident că aceste depozite de cultură
aduc naţiunii foloase incalculabile, sunt un iz-
vor pentru cultura limbii, răspîndirea cunoş-
tinţelor, stima străinilor şi a posterităţii. În...
biblioteci se pot găsi cei mai remarcabili
autori..., ale căror scrieri au contribuit şi con-
tribuesc la împlinirea faptei celei mari a civi-
lizaţiunii, la formarea minţii şi inimii, cu alte
vorbe, la perfecţionarea omului prin înmul-
ţirea cunoştinţelor”. 

Ajungînd la concluzia că: “ascunse
printre rafturile bibliotecii personale, cărţile,
periodicele, manuscrisele, scrisorile, fotografi-
ile, stampele şi alte componente ale patrimoni-
ului cultural privat – apanaj individual sau a
grupului din jur, nu sînt de un real folos în plan
social”, Vasile Alexandrescu Urechia, decide
să fondeze o bibliotecă publică,  la temelia
căreia a pus bogata sa colecţie din peste
5 000 de documente. “Valoarea bibliofilă a Bib-
liotecii Publice V. A. Urechia de astăzi, susţine
autorul monografiei, este determinată de bib-
lioteca patronului ei de ieri”.

Un capitol aparte este consacrat
colecţiilor, pastrate şi gestionate cu grijă de
bibliotecari timp de mai bine de un secol.
Colecţia enciclopedică  şi deosebit de valoroa-
să avea menirea de-a servi interesele cultu-
rale - ştiinţifice ale comunităţilor din sudul
Moldovei, Basarabiei de sud şi nordul Dobro-
gei. 
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Rolul pe care l-a avut V. A. Urechia în
organizarea instituţiilor culturale  a fost înalt
apreciat de către B. P. Haşdeu în şedinţa
comemorativă a Academiei din anul 1902
“...La orice capăt al Europei, fie congres, fie
solemnitate internaţională, pretutindeni unde
putea să răsune faima numelui român,
Urechia trebuia să fie acolo” (Analele Acade-
miei Române. Seria a II-a.Tom XXIV, 1901 /
1902, Buc., 1902, p. 63).  

Datorită lui V. A. Urechia, Biblioteca
publică din Galaţi este prima bibliotecă din
ţară care tipăreşte catalogul şi o revistă pro-
prie: Revista Buletinul Fundaţiunii Urechia.

Însemnătatea apariţiei unei Biblioteci
Publice de asemenea proporţii la finele secolul
al XIX-lea, poate fi apreciată doar în condiţia
unei retrospective asupra instituţiilor de acest
gen, de aceea următorul capitol se numeşte:
Biblioteci gălăţene înfiinţate pînă în 1890.
Primele amintiri despre circulaţia cărţii la
Galaţi datează din anul 1630, cînd o familie a
găsit o carte înrobită de tătari,  au răs-
cumpărat-o şi au trimis-o la mănăstirea de
unde fusese furată (Cîte cărţi înrobite de citi-
torii noştri nedisciplinaţi se sedimentează prin
biblioteci străine, cine oare să le salveze?).
Pînă la apariţia Bibliotecii publice, în Galaţi
activau biblioteci prin şcoli, biserici, societăţi
ştiinţifice, profesionale, culturale, iar una,  în
organizarea Comitetului Permanent al Consili-
ului Judeţului Covurlui. Despre toate aceste
descoperiri, cu referinţe  la surse concrete,
inclusiv şi la cartea lui Paul Păltănea, Istorie a
oraşului Galaţi (pe care o avem şi în colecţiile
Bibliotecii noastre), aflăm în continuare la lec-
tura atentă a acestui capitol.

Înaintea înfiinţării Bibliotecii publice,
la Galaţi erau 22 de şcoli secundare şi primare
româneşti, publice şi private, cu o populaţie
şcolară de 2 289 elevi şi 88 de profesori şi
instituitori, iar în mediul rural existau 55 de
şcoli cu o populaţie de 1 411 elevi. Aceste sta-
tistici erau foarte importante, fiindcă anume
aceştea erau beneficiarii potenţiali ai viitoarei
bibliotecii publice. 

Evoluţia Bibliotecii Publice “Urechia”
(1889 - 2000)  poate fi urmărită în subcapi-
tolele : Înfiinţarea şi conducerea Bibliotecii de
către V. A. Urechia (1889 - 1901); Biblioteca în
perioada 1902 - 1950; Biblioteca Centrală
Regională / Judeţeană “V. A. Urechia” (1949 -
1968 - 2000); Palatul Bibliotecii – Societatea
culturală - palatul Cultural “V. A. Urechia”.   

“Vroieşte vre-un român cu dare de
mână să-şi facă numele nemuritor? Să şi-l
asocieze cu laudă la mersul înainte cultural al
naţiunii române”, făcea apeluri V. A. Urechia,
îndemnîndu-i pe toţi oamenii de bună credinţă
să investească în biblioteci, în aceste biserici
culturale, pe care le-a susţinut cu toată pasi-
unea şi încrederea. Este cutremurătoare
scrisoarea sa de donaţie, în care stipulează:
“Ofer între 3 000 şi 3 500 volume, din care
multe de o raritate extremă şi valorînd peste
tot la 60 000 lei. Este tot avutul meu strâns în
34 ani de muncă”. Prin Decretul nr. 3382,
semnat de  Regele Carol I, a fost decretată
infiinţarea Bibliotecii V.  A. Urechia. Primul
local al Bibliotecii s-a aflat în spaţiile Liceului
V. Alecsandri. A urmat o scrisoare de mulţu-
mire din partea gălăţenilor recunoscători, care
poartă 185 de semnături şi se păstrează în
arhivele Bibliotecii V. A. Urechia. 

Inaugurarea Bibliotecii s-a produs
într-o atmosferă de mare fastuozitate, după
care, ctitorul ei a început să facă diferite
demersuri în vederea consolidării şi creşterii
ei,  integrării în rîndul celor mai reprezentative
instituţii ale ţării, obţinerea unei clădiri proprii.
În anul conducerii Bibliotecii de către V. A.
Urechia, la capitolul - dezvoltarea colecţiilor,
putea să rivalizeze cu Biblioteca Academiei
Române. Peste un deceniu, Academia ii
dăruie dublete din Biblioteca ei şi îi consideră
pe bibliotecarii gălăţeni primii colaboratori la
realizarea Bibliografiei Româneşti vechi.
Urechia a dorit să facă din biblioteca sa un
centru Biblioteconomic de cercetare, fiind pre-
ocupat de constituirea unui depozit naţional în
sud - estul României. 

Este semnificativă cuvîntarea lui
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V. Surdu (director din 1901 - 1919),  cu prilejul
împlinirii intîiului an de activitate a Bibliotecii:
“... În ţările civilizate pe cînd toate celelalte
instituţiuni publice se distrugeau şi se închi-
deau publicului, Biblioteca, acest tezaur in-
structiv, se deschidea publicului cu mai mare
furie şi organizarea ei era şi mai simţită. Cine
nu ştie prin cîte faze a trecut biblioteca ţărilor
civilizate! Cine nu ştie că acolo de la Ministru
pînă la uvrier, conlucrează cu toţii spre îngri-
jirea unor asemenea instituţii: unii le dau
mijloace, alţii le respectă şi le vizitează...

Să fim economi în toate, pentru
răspîndirea cunoştinţelor şi a luminii însă
nu!, se adreseaza dl V. Surdu către guvernele
şi autorităţile conducătoare din toate timpurile. 

Deci, pînă la 1969 Biblioteca a  acti-
vat în diferite localuri, după care a urmat o pe-
rioadă de reorganizare şi dotare sporită spre
bucuria cititorilor şi, desigur, a bibliotecarilor. A
fost determinată structura Bibliotecii, cu spaţii
zonate pe orizontală şi verticală: zona verde
cu plantaţii de arbori, conifere, tei şi trandafiri
pentru protecţia climatică a Bibliotecii; zona de
rumoare: parterul cu secţiile de împrumut la
domiciliu, cu spaţii generoase pentru expoziţii
şi manifestări culturale, garderoba – la subsol;
zona silenţioasă etajul 1 cu  acces la et.II şi
sălile de cataloage, literatură de referinţe, de
lectură, muzicală , atelier de multiplicare pen-
tru cititori; zona depozitelor: demisolul clădirii
şi clădirile construite în extindere pentru
depozit,  dar care au au legătură cu corpul
principal; zona administraţiei şi zona ate-
lierelor de legătorie. În anul 1970, a fost
dezvelit bustul lui V. A. Urechia - fondatorul
Bibliotecii. După 1971, Biblioteca V. A.
Urechia, a fost introdusă în protocoalele ofi-
ciale  pentru vizitele delegaţiilor străine. Mai
tîrziu clădirea a fost trecută pe lista monu-
mentelor de arhitectură .

A continuat adaptarea structurii orga-
nizatorice, aceasrta,  de fapt,  suferind mereu
noi modificari, începînd cu anul 1953, cînd
pentru prima dată a fost definită o structură
clară. Primi paşi în realizarea proiectului  de

informatizare a Bibliotecii a fost făcut la
începutul anilor 90, proces care a demarat cu
succes şi din care au avut de învăţăt mult bib-
liotecarii Universităţii de la Bălţi. 

Volumul al II-lea se deschide cu capi-
tolul consacrat colecţiilor Bibliotecii “V. A.
Urechia”. În anul 1850,  tînărul V. A. Urechia
începea să - şi întocmeacsă un catalog al căr-
ţilor din propria colecţie. Sînt descrise în amă-
nunt feluri de inventariere a cărţilor, titlurile
cărţilor, care astăzi constituie cea mai preţi-
oasă parte a colecţiei  Bibliotecii actuale. Bib-
lioteca academicianului Vasile Alexandrescu
Urechia, conservată integral (sau aproape) la
Galaţi, este o componentă a istoriei culturii
româneşti, bibliotecile personale reflectînd
stadiul evoluţiei culturii şi civilizaţiei unui
popor. 

Printre cărţile donate de el după 1890
erau valori bibliofile foarte preţioase, inclusiv
incunabule, cărţi şi hărţi imprimate în ţără şi
străinătate în secolele XVII şi XVIII. În total,
donaţia lui V. A. Urechia a constituit 8 386
unităţi materiale. În raportul din anul 1914
citim: “Colecţiunea stampelor care are cata-
logul special, astăzi s-a ajuns la numărul
5 007, unele foarte importante”... Colecţia
daco-romanică pe care a adunat-o V. A.
Urechia  la Galaţi, a fost cea mai însemnată
din România: 320 titluri editate pînă la 1700 şi
peste 300 titluri între anii 1701 – 1800.  

Nu ne vom referi în continuare
asupra bogăţiilor rare pe care le deţine
această Bibliotecă, îi vom invita pe colegii
gălăţeni să colaboreze la revista noastră pen-
tru a scrie despre unele din ele. 

Autorul monografiei ne prezintă un
tabel, în care este trecut existentul şi numărul
de documente intrate, începînd cu anul 1951
pînă în 2000. Deci, dacă în anul  1951 colecţia
număra 8 603 u.m. şi avea o intrare de 3 832
cărţi  pe an, atunci, în anul 2001, Biblioteca
deţinea o colecţie de 621 830 documente,
intrările anuale constituind 12 246 u.m. , de 4
ori mai mult decît în anul de referinţă. În cei
112 ani de existenţă, Biblioteca a înregistrat
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anual în medie cîte 6 464 volume noi, aproape
de 2 ori mai mult decît pe timpul lui V. A.
Urechia. 

Despre Muzeul V. A. Urechia, colecţi-
ile căruia au ajuns să constituie nucleul
Muzeului de Istorie din Galaţi,  putem citi in
capitolul următor. Desprindem doar cîteva
mărturii, care vorbesc despre valoarea istorică
a obiectelor adunate şi transmise gălăţenilor,
de către pasionatul colecţionar  V. A. Urechia:
Cupă cu picior metalic de la Ioniţă Sturdza;
Fluier antic de os din picior de pasăre; Buz-
dugan moldovenesc din sec. al XVII-lea;
Cuţite rituale japoneze pentru harachiri; Bilele
care au servit la alegerea lui A. I. Cuza  ca
Domn al Moldovei şi multe altele, care astăzi
se pot vedea în Muzeele istorice din Galaţi şi
Bucureşti. 

Despre activitatea publică şi ştiinţi-
fică, precedată de  mottoul  Fericirea copilului
sărac va consta în o bucată de pâine şi o bib-
liotecă, citim în capitolul imediat următor. 

Primele cataloage pe fişe, ajunse în
zilele noastre  din secolul al XIX-lea, le-am
văzut la Biblioteca V. A. Urechia. Ele sînt bine
păstrate, caligrafiate de mîna profesorului şi
formează Catalogul general al cărţilor,  manu-
scriselor şi hărţilor. Al doilea catalog de factură
similară, este legat în fascicole, aşezate în
casete de formatul cărţii şi parcă sînt nişte
enciclopedii. Despre condiţiile în care activa
Biblioteca,funcţiile ce le realiza, despre
creşterea numărului de personal  în corespun-
dere cu necesităţile crescînde ale benefciarilor
- toate au fost amănunţit studiate după
rapoartele  bibliotecii, rapoarte prezentate pri-
măriei, articole din presa locală şi naţională.
Remarcăm documentarea minuţioasă care ne
deschide viaţa unei instituţii aşa cum este ea,
inclusiv şi problema furtului de carte. Au fost
radiografiate manifestări ştiinţifice cu publicaţii
solide, care îşi ocupă locurl meritate în rafturile
celor mai prestigioase biblioteci din lume, Bib-
lioteca din Oxford, elaborarea şi publicarea
bibliografiilor, catalogului Autografe, selectate
din colecţia respectivă şi apărut în Anul Inter-

naţional al Cărţii, 1972, cercetările ştiinţifice
efectuate în colecţiile acestei Biblioteci şi apoi
materializate în monografii şi studii docu-
mentare. Cercetărilor ştiinţifice au fost supuse
cărţile din colecţia lui N. Văcărescu, care îi
poartă autograful şi au fost donate de Elena
Văcărescu. O parte din colecţia personală a lui
Gh. Asachi a ajuns la Galaţi prin donaţia
librariei “Fraţii Şaraga” de la Iaşi: ” în care era
80 de titluri , între care trei manuscrise şi 4
titluri semnate de fiul său, D. Asachi”. 

Cel mai vechi document, expus într-o
expoziţie  de manuscrise româneşti şi europe-
ne, datează din anul 1491. La expoziţe au fost
prezentate 44 de documente şi 50 de manu-
scrise din perioada între domnia lui Ştefan cel
Mare şi Alexandru Ioan Cuza. Biblioteca
deţine manuscrisele unor clasici ai literaturii
româneşti: V. Alecsandri, Alecsandru Odobes-
cu, B. P. Haşdeu, Alexandru Vlahuţă.

În acest capitol de activitate publică
şi ştiinţifică sînt mărturisite momente de relaţii
de colaborare stabilite cu Biblioteca Naţională
din Chişinău, Biblioteca Universitară din Bălţi
şi Biblioteca Judeţului Cahul, Biblioteca Naţio-
nală pentru copii Ion Creangă.

La Biblioteca Publică V. A. Urechia au
fost lansate cărţile scriitorilor din R. Moldova
cu participarea nemijlocită a autorilor: Mihail
Cimpoi, Grigore Vieru, Leonida Lari, Ghe-
orghe Vodă, Leo Butnaru, Nicolae Dabija,
Valeriu Matei, Mircea Druc, Spiridon Vangheli,
Arcadie Suceveanu şi alţii. 

Următorul capitol este consacrat per-
sonalului care a lucrat în această bibliotecă
între anii 1890 - 2002. Primul Om al acestei
biblioteci a fost Vasile Alexandrescu Urechia.
”Fiecare – de la director la îngrijitor -, afirmă
autorul cărţii, în schimbul unui salariu mai mult
decît modest, şi-a adus obolul după capaci-
tatea şi puterea lui la organizarea, conser-
varea, apărarea, modernizarea şi funcţionarea
publică,  a făcut ca această instituţie publică
să ajungă unde este şi cum va fi în viitor”. 

Lista Oamenilor Bibliotecii începe
cu numele celor 7 directori, perioada în care
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au activat şi ce posturi au ocupat pînă a
deveni directori.  Noi îi cunoaştem personal pe
Nedelcu Oprea (1962 - 1997), 35 de ani în
post de director şi Eugen Iordache (1997 -
2007). Director- adjunct este Liviu - Iulian
Dediu ( 1998 - pînă în prezent), informatici-
anul nr. 1, cred că nu numai al acestei bibliote-
ci, pînă la dumnealui  acest post l-a ocupat dl
Eugen Iordache (1992 - 1997).  Sînt enu-
merăte 24 de persoane şefi de serviciu, după
care urmează bibliotecari cu studii superioare,
analişti, operatori, bibliotecari cu studii medii,
custode, mînuitori de cărţi, restauratori, legă-
tori, contabili, secretari, administratori şi alt
personal, în total, 290 de persoane , care şi-au
făcut meseria în această Bibliotecă începînd
cu anul 1962, odată cu venirea la directorie a
lui Nedelcu Oprea. Trebuie remarcată, cred,
această afinitate  dintre bibliotecile noastre,
cînd structurarea organigramei, trecerea la
utilzarea metodologiilor bibliotecomice, planifi-
carea şi raportarea, consolidarea şi avansarea
bibliotecilor a avut loc  sub conducerea unor
specialişti care s-au format: 35 de ani şi,
respectiv, Faina Tlehuci - aproape 40 de ani,

împreună cu instituţiile în care au investit şi
sufletele lor.   Odată cu venirea lui Eugen Ior-
dache, s-au desfăşurat vertiginos procesele
de informatizare, fapt ce clasează astăzi bib-
lioteca pe primul loc printre bibliotecile publice
din România.  

“Biblioteca creată de V.  A. Urechia
rămâne în veci ... uzina vie,... hrană pe veci a
miilor de cititori în generaţii succesive. Cu o
condiţie însă! Să fie valorificate fondurile ei”,
afirmă profesorul Dan Simonescu în anul
1979.

Rezumatul în limba română şi fran-
ceză, precum şi Indicele de nume de per-
soane şi  Indicele alfabetic de instituţii, soci-
etăţi încheie această bine realizată operă a lui
Nedelcu Oprea, elaborarea căreia l-a obsedat
încă din anul 1965, dar care a putut fi realiza-
tă doar în noul mileniu.  Vom mai adăuga că
pe prima copertă a ambelor volume este
prezentat aversul Medaliei Institutului Etno-
grafic Paris Premiul Urechia, 1882, iar coperta
a patra conţine reversul aceleaşi medalii. 
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La 25 aprilie 2007, în sala de lectură
Ştiinţe Socioumanistice şi Economice a
Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat
Alecu Russo, a avut loc inaugurarea Punctului
de Informare al Biroului Consiliului Europei în
Moldova(BICE). R. Moldova a devenit mem-
bră a Consiliului Europei cu drepturi depline la
13 iulie 1995, de rînd cu alte 45 de State mem-
bre. Consiliul Europei cooperează activ cu
RM, mai ales, în domeniul oferirii asistenţei
legislative şi informaţionale

La eveniment au participat studenţi,
profesori, precum şi bibliotecari din bibliotecile
de învăţămînt şi publice ale municipiului,
membri ai ABRM, filiala Bălţi, întruniţi, conform
planului de acţiuni, într-un atelier de lucru.

În cuvîntul de deschidere, Dora
Caduc, director - adjunct al Bibliotecii, a men-
ţionat oportunitatea inaugurării Punctului de
Informare atît pentru întreaga comunitatea
universitară, cît şi pentru utilizatorii din nordul
Moldovei. Colecţia de documente a Bibliotecii,
constituită din peste 1 mln. volume, se va îm-
bogăţi cu noi publicaţii ale Consiliului Europei.
Considerăm că această literatură va contribui
la eficientizarea procesului de studiu prin
oferirea informaţiei ample referitoare la Consi-
liul Europei: structura, documentele de bază,
proiecte, date statistice, manuale practice care
ţin de activitatea acestui organ în regle-
mentarea relaţiilor internaţionale şi tratarea
problemelor şi momentelor privind integrarea
Republicii Moldova în structurile europene.

Directorul Biroului de Informare al

Consiliului Europei în Republica Moldova,
Lilia Snegureac, (e-mail: informchisinau@
coe.int), în comunicarea: Consiliul Europei -
Republica Moldova: priorităţi pentru anul

2007, a vorbit despre obiectivele, funcţiile
Biroului de Informare al Consiliului Europei
(inaugurat la Chişinău la 30 iunie 1997, la
solicitarea Guvernului RM, în prezenţa Secre-
tarului General al Consiliului Europei). Printre
funcţiile prioritare ale Biroului de Informare se
numără:
- susţinerea implementării programelor de
cooperare şi a altor proiecte ale Consiliului
Europei în RM;
- susţinerea iniţiativelor persoanelor particu-
lare, ale ONG-urilor şi instituţiilor politice care
doresc să stabilească contacte cu Consiliul
Europei sau să obţină informaţii despre acti-
vităţile sale;
- traducerea, publicarea şi difuzarea textelor
Consiliului Europei, elaborarea de noi publi-
caţii, menţinerea unei pagini pe Internet etc.

Dna Lilia Snegureac a specificat că

Inaugurarea Punctului de Informare Inaugurarea Punctului de Informare 
al Biroului Consiliului Europei înal Biroului Consiliului Europei în

Republica MoldovaRepublica Moldova
Elena STRATAN
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deschiderea acestui Punct de Informare va
contribui la familiarizarea studenţilor, profeso-
rilor Universităţii cu numeroase programe,
proiecte importante, asupra activităţii Consiliu-
lui Europei, avînd tot sprijinul Biroului de Infor-
mare al Consiliului Europei în RM. Dumneaei
s-a oprit mai detaliat la priorităţile şi campani-
ile Consiliului Europei pentru 2007: „Toţi dife-
riţi – toţi egali”, „Să construim o Europă pentru
şi cu copiii„; „Stop violenţei domestice împotri-
va femeilor”; „Combaterea traficului de fiinţe
umane” şi „ Dosta! Combaterea prejudecăţilor
faţă de romi„.

Biblioteca BICE conţine 14 000 de
publicaţii în limbile engleză şi franceză (o
parte din ele sînt traduse în română), publicaţii
ce oferă dezbaterea în pagini a următoarelor
subiecte: tratate şi convenţii; mass-media;
probleme sociale; educaţie şi cultură; ocrotirea
sănătăţii; mediul înconjurător; democraţia
locală; cooperarea juridică. 

Astfel, Punctul de Informare al BICE,
amplasat în sala de lectură nr. 1 Ştiinţe

Socioumanistice şi economice, et.1 (sală cu
acces liber la raft), oferă tuturor utilizatorilotr
Bibliotecii posibilităţi pertinente de docu-
mentare asupra publicaţiilor Consiliului Euro-
pei. Colecţia Punctul de Informare a Biroului
Consiliului Europei conţine, la moment, 400 de
exemplare în diverse limbi pe domenii priori-
tare ale Consiliul Europei: drepturile omului,
drepturile copiilor, tinerii construesc Europa
etc. Menţionăm cîteva titluri semnificative:
Manualul Consiliului Europei: Gomien, D. Ghid
al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului;
Hotărîri ale Curţii Supreme a Drepturilor Omu-
lui; Buletinul Biroului de Informare al Consiliu-
lui Europei în Moldova; Buletinul de Drept
Drepturile Omului în Europa.

Informaţii suplimentare despre pro-
gramul de activitate a Punctului de Informare
al Biroului Consiliului Europei oferă Galina
Belcovschi, şefa sălii de lectură (e-mail: 
Galina.Belcovschi@usb.md).
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Urmaş legitim al Basarabilor, cîr-
muind într-o vreme de mari frămîntări, Con-
stantin Brâncoveanu face dovada unor remar-
cabile însuşiri politice şi diplomatice, fapt ce
l-a ajutat să se menţină în scaunul Ţării
Româneşti, mai bine de un sfert de veac(1688
- 1714). Se bucura de aprecierea unor renu-
miţi monarhi europeni precum: Ludovic al XIV-
lea, Leopold I al Austriei, sau Petru cel Mare,
cu care întreţinea prudente şi echilibrate legă-
turi diplomatice.

Neamul Brâncovenilor, vechi ca şi
moşia de baştină purtînd acelaşi nume,
începe să se impună prin reprezentanţii săi în
Divanul ţării, pe cîmpurile de luptă şi în compli-
catele misiuni diplomatice încă din vremea lui
Mihai Vodă Viteazu.

Constantin Brâncoveanu se naşte
la 15 august 1654 în satul Brâncoveni. Rămas
orfan de tată, intră în grija mamei sale, care îl
deprinde să înveţe greceşte şi latineşte.
Iubitor de carte, sprinten la minte, blînd,
cumpătat, la vîrsta de 20 ani se căsătoreşte cu
Maria, fiica postelnicului Neagoe. Căsătoria
le-a fost binecuvîntată de Dumnezeu cu 11
copii, 4 băieţi: Constantin, Ştefan, Radu şi
Mateiaş şi 7 fete: Stanca, Maria, Ilinca, Safta,
Ancuţa, Bălaşa şi Smaranda. În anul 1674,
Duca Vodă (1674 - 1678) îl numeşte postelnic,
iar Şerban Cantacuzino (1678 - 1688), unchiul
său, îl face agă (1679), vel postelnic (1680),
ispravnic al oraşului Bucureşti (1683) şi în
înalta funcţie de vel logofăt (1687). Cînd la 29

octombrie 1688, după o scurtă suferinţă
încetează din viaţă Şerban Cantacuzino,
Divanul domnesc întrunit de urgenţă, îl alege
pe Constantin Brâncoveanu domn al Ţării Ro-
mâneşti. La scurt timp, un agă turc aduce de
la Constantinopol cuca, caftanul, steagul de
domnie şi tuiurile. Aşezat în scaun, noul dom-
nitor de numai 34 ani, are de înfruntat şi de
luptat cu „vremuri tulburi înconjurate de oşti şi
de vrăjmaşi” din partea osmanlîilor, austriecilor
şi tătarilor. În 1690, Brâncoveanu în fruntea
unui corp de oaste muntenească, otomană şi
tătară obţine izbînda împotriva generalului
Heissler şi a trădătorului Constantin Bălă-
ceanu. În noaptea de 8 august 1690, lăsînd
unităţi de acoperire să atace zidurile ce
închideau pasul Bran, oştile aliate au pornit
înapoi spre Rucăr şi au traversat Piatra Craiu-
lui astfel că, la 11 august, au surprins regi-
mentele austriece pe care în aceiaşi zi le-au
decimat la Zărneşti, unde Bălăceanu a fost
ucis în lupte, au murit şi cei şase generali din
armata lui Heissler, însăşi generalul Heissler a
căzut prizonier. De la Hanibal încoace, nici un
comandant de oşti nu s-a decis. După acest
an, Ţara Românească n-a mai avut război cu
nimeni şi domnul s-a preocupat să menţină
raporturile strînse cu Leopold I al Austriei, care
în 1695 îi acorda lui Brâncoveanu titlul de
”Principe al Sacrului Imperiu Roman”. Aceiaşi
diplomaţie o exercită şi asupra Transilvaniei
unde îşi cumpără o serie de propietăţi. În anul
1654, văduva principelui Gheorghe I Rakoczi,

ConstantinConstantin
BRÂNCOVEANUBRÂNCOVEANU
- martir creştin- martir creştin

(1654 - 1714)(1654 - 1714)
Radu MOŢOC
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zălogeşte pentru 2500 florini moşia Sâmbăta
de Sus marelui vornic Preda Brâncoveanu
pentru serviciile aduse. Constantin Brânco-
veanu mai avea case la Braşov şi în Şchei, iar
la Sîmbăta de Sus va clădi, pe moşia moşteni-
tă de la bunicul lui o mănăstire şi un palat
după modelul celor de la Potlogi şi Mogoşoa-
ia.

Dîndu-şi seama de tendinţele de
catolicizare a Curţii de la Viena asupra româ-
nilor transilvăneni, Brîncoveanu apără din răs-
puteri integritatea ortodoxiei de peste munţi. În
anul 1700, cînd unii clerici ortodocşi, înclinau
să accepte „uniaţia”, Brâncoveanu scrie mitro-
politului Atanasie să păstreze curată învăţătu-
ra ortodoxă, întărind acestuia mai multe danii
între care 6 000 bani anual, moşia Merişani
din Argeş, şi o tiparniţă.

După 1703, urmează cea mai fru-
moasă şi rodnică perioadă din viaţa domni-
torului, însoţită de linişte şi belşug, edificînd
biserici şi palate, încurajînd artele, tipărind
cărţi. Fiind cu mare dragoste de Dumnezeu, a
ridicat din temelii şi a înzestrat multe biserici şi
mânăstiri, atît la noi cît şi în afara hotarelor.
Între ctitoriile acestuia enumerăm în ordine
cronologică: Potlogi - 1683, Mogoşoaia -
1688, Hurez - 1690 - cea mai mare şi fru-
moasă dintre mănăstirile lui Brâncoveanu
unde îşi pregătise mormîntul şi unde, în prid-
vor, este pictat alături de doamna Marica,
feciorii şi fetele sale, Biserica Sf. Gheorghe
Nou - Bucureşti care adăposteşte mormîntul şi
osemintele ctitorului; măreşte şi împodobeşte
mănăstirea Dintr-un Lemn, Arnota, Brâncoveni
- Romanaţi; rectitoreşte Bistriţa, Strehaia,
Sadova şi face mari donaţii Tismanei; acoperă
cu aramă şi zugrăveşte biserica de la Curtea
domnească. În 1703, zideşte biserica mînăs-
tirii Sf. Sava unde în secolul XVII-XVIII a func-
ţionat Academia şi, mai târziu, Şcoala romănă
a lui Gheorghe Lazăr; înalţă clopotniţa din
Dealul Mitropoliei. În alte localităţi: la Râmnicu
Sărat, Făgăraş, Sîmbăta de Sus, Ocna Sibiu-
lui, Poiana Mărului, Voievodul a zidit biserici

noi sau a ajutat biserica din Şcheii Braşovului
şi mitropolia de Alba Iulia. În afară de acestea,
în 1698, prin grija lui Brâncoveanu se înalţă
două biserici noi - una la Ismail şi alta la Gala-
ta (Istambul). Totodată, trimite ajutoare sub-
stanţiale la Athos, Ierusalim, Constantinopol,
Muntele Sinai, Alexandria şi în alte părţi din
Orientul Creştin.

Constantin Brâncoveanu a fost şi un
rafinat om de carte, un mare ocrotitor al culturii
romăneşti din acea vreme. Pe lîngă stolnicul
Constantin Cantacuzino, mitropolitul Antim
Ivireanu, fraţii Radu şi Serban Grecianu, la
Curtea lui Brâncoveanu găsesc adăpost eru-
dite personalităţi ecleziastice cu ajutorul căro-
ra domnitorul înfiinţează cinci tiparniţe la Bu-
cureşti, Snagov, Rămnic,Târgovişte şi Buzău,
iar în afara graniţelor - la Bălgrad, Alep şi
Tbilise. Cu ajutorul vrednicului mitropolit Antim
Ivireanu au fost tipărite aproape 400 cărţi în
limba română, slavă, greacă, armeană, arabă,
turcă şi georgiană. Monumente de o rară fru-
museţe sînt Biblia lui Şerban, Mărturisirea de
credinţă a lui Petru Movilă şi Mineele de la
Buzău, contribuind la înlocuirea limbei slavone
cu limba română literară.

Curtea domnească şi ctitoriile brân-
coveneşti se remarcă prin sculptura în piatră,
adevărate broderii de mare rafinament împo-
dobesc uşile şi ferestrele, o admirabilă sim-
bioză artistică, care a dat naştere la ceea ce
numim astăzi „stilul brâncovenesc” - o îmbina-
re al barocului italian cu cel existent în arta
populară românească.

Peirea lui Brâncoveanu fusese pusă
la cale încă după bătălia de la Stănileşti din
1711, dar decizia a fost amănată pentru a se
aduna mai multe dovezi împotriva lui. Convin-
gerea sultanului era întărită şi de intrigile pe
care unchiul domnitorului, stolnicul Constantin
Cantacuzino, le făcea pentru a obţine domnia
pentru feciorul său. În ziua de 23 martie 1714,
Brâncoveanu este mazilit şi începe drumul
calvarului spre Constantinopol unde este
închis la închisoarea Yedicule împreună cu cei

CB   Nr. 1-2 2007  

112112 Pagini de istoriePagini de istorie



patru fii şi patru gineri. Chiar în prima zi, în faţa
soţiei şi copiilor, Brâncoveanu este supus la
cele mai groaznice chinuri: fier înroşit pe piept,
cercuri de metal înroşite în jurul capului, pen-
tru a-l determina să mărturisească unde îi sunt
averile. La 14 august, nemaiputând răbda
chinurile, Brâncoveanu, într-un moment de
revoltă sufletească, blestemă cu voce tare atît
pe marele vizir, cît şi pe sultan, aceasta deter-
minîndu-l pe sultan să semneze sentinţa de
condamnare la moarte.

La 15 august 1714, cînd altă dată
doamna Maria îşi serba onomastica şi voievo-
dul împlinea 50 ani, într-o zi de duminică,
Brâncoveanu cu cei patru fii ai săi şi cu marele
vistier Ienache Văcărescu, legaţi în lanţuri, au
fost duşi într-o piaţă din cartierul Galata unde
urma să aibă loc sângerosul spectacol. La
execuţie au asistat sultanul Ahmed al III-lea şi
reprezentanţii diplomatici ai Rusiei, Austriei,
Angliei, Veneţiei etc. Înainte ca securea călău-
lui să reteze capetele curajoşilor şi evlavioşilor
coconi, Brâncoveanu îi îmbărbătă spunîndu-
le: ”Fiţi viteji, fiii mei, am pierdut tot ce avem:
ţară, nume, bogăţii, ne-au rămas doar suf-
letele pe care nu trebuie să ni le pierdem”.

Căzu mai întăi capul lui Văcărescu, apoi urmă
al lui Constantin, al lui Ştefăniţă, al lui Radu.
Înspăimântat şi cu ochi în lacrimi Mateiaş, fiul
cel mai mic, cade în genunchi şi cere iertare
sultanului. Acesta schiţă un gest de generozi-
tate şi întreabă pe tată dacă îngăduie fiului să-
şi schimbe credinţa, la care Brâncoveanu
răspunde categoric: ”Nu! din sângele Brân-
covenilor nimeni nu şi-a pierdut credinţa”.
Rămas singur, Brâncoveanu îşi pleacă capul
sub satârul călăului. Prin grija patriarhului orto-
dox de Constantinopol, pe care Brâncoveanu
îl ajutase mult, trupurile celor şase martiri au
fost pescuite şi aduse la mănăstirea Precista
din Halky. Doamna Maria reuşi în 1715 să se
elibereze din închisoare şi, după 4 ani, aduce
în mare taină trupul soţului şi-l îngroapă în
iunie 1720 în biserica Sf. Gheorghe Nou din
Bucureşti unde se odihneşte şi astăzi.

Constantin Brâncoveanu a fost, este
şi va rămîne una din personalităţiile cele mai
de seamă ale trecutului nostru politic şi cultu -
ral, trăitor adânc al credinţei strămoşeşti, cti-
tor, martir al legii lui Hristos, demn de admirat
şi vrednic de urmat pentru oricine care trăieşte
creştineşte şi simte româneşte.

Emmanuel de MEmmanuel de MARTONNE ARTONNE 
şi Basarabiaşi Basarabia

Nicolae ENCIU, dr. hab. în istorie, conf. univ., şef Catedra
Discipline Socioumanistice, Facultatea Drept USB

Cu excepţia câtorva personalităţi
notorii care au pledat constant pentru anu-
larea consecinţelor raptului teritorial săvârşit
de Rusia ţaristă la 16 mai 1812 în detrimentul
Principatelor dunărene (Z. Arbore, C. Stere,
Pan Halippa, I. G. Pelivan), majoritatea covîr-

şitoare a intelectualităţii basarabene a fost
luată prin surprindere de derularea caleido-
scopică a evenimentelor din anii 1917 - 1918,
astfel încît, la deschiderea Conferinţei de
Pace de la Paris din 1919 - 1920, factorii de
decizie a acesteia, ca de altfel şi opinia publică
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europeană, dispuneau doar de o foarte vagă
documentare asupra esenţei chestiunii Basa-
rabiei. „Noi am avut, de la 1914 la 1916, -
aprecia Nicolae Iorga, - doi ani în care trebuia
să pregătim două lucruri: muniţii materiale şi
muniţii morale, şi n-am avut nici unele, nici
altele”.1

Ilustrativ în această privinţă este
studiul membrului delegaţiei
basarabene la Conferinţa de
Pace de la Paris Gheorghe
Năstase, publicat în toamna
anului 1919, în care sunt indi-
cate „izvoarele din care poate
cunoaşte chestiunea Basara-
biei atît Conferinţa de Pace,
cît şi lumea streină care ar
vrea să se intereseze de
această chestiune mai de
aproape”.2 Între acestea figu-
rează: memoriul delegaţiei
române la Conferinţa de Pace
(„Les révendications territori-
ales Roumaines”); memoriul înaintat Confe-
rinţei de la Paris de către delegaţia basara-
beană („La question de la Bessarabie”);
broşurile publicate de Ion G. Pelivan în 1919
(„La Bessarabie sous le régime russe (1812 -
1918)”, „L’Union de la Bessarabie а la mиre -
patrie - la Roumanie”, „Le mouvement et l’ac-
croissement de la population en Bessarabie
de 1812 а 1918”) şi memoriul „pretinşilor dele-
gaţi ai populaţiei basarabene” A. N. Krupenski
şi A. Ch. Schmidt („Bessarabie et Roumanie”),
- „o mistificare foarte abilă a chestiunii
basarabene, menită a da lucrurilor cu totul altă
înfăţişare decît cea care au avut-o sau o au”.3

Totuşi sursa cea mai importantă şi
imparţială de documentare asupra istoriei
Basarabiei şi situaţiei acesteia la încheierea
primei conflagraţii mondiale aparţinea, în
accepţia lui Gh. Năstase, profesorului francez
Emmanuel de Martonne, reprezentantul Fran-
ţei în Comisiunea teritorială a Conferinţei de
Pace care, în urma unei călătorii în Basarabia,
îşi formulase opiniile şi recomandările în

domeniul respectiv într-un „Memoriu asupra
Basarabiei”, - „memoriu făcînd încă parte din
dosarul secret al Conferinţei”.4

Celebrul geograf francez Emmanuel
de Martonne (Chabris, 1873 – Sceaux,
1955), discipol al unui alt mare geograf
francez, Paul Vidal de la Blache, s-a manifes-
tat încă din zorii secolului al XX-lea, creînd la

Rennes un Laborator de
geografie (1902) şi publicînd
un amplu Tratat de geografie
fizică (1909). Efectuase, de
asemenea, investigaţii asu-
pra evoluţiei morfologice a
Carpaţilor meridionali (1906),
astfel încît participarea sa la
lucrările Conferinţei de Pace
din 1919 în vederea stabilirii
noilor frontiere ale României
şi Poloniei postbelice a fost
cea mai indicată.5

Făcînd parte din
rîndul „impunătoarelor gla-

suri ale conştiinţei mondiale ce nu pot rămînea
neascultate” (N. Iorga), Em. de Martonne a
obţinut, pentru Polonia, ca frontiera acesteia
să se extindă suplimentar cu cîţiva kilometri
spre Est, punînd-o astfel în posesia unei
importante linii de cale ferată.

În privinţa Basarabiei, a pledat cu
imensa-i autoritate morală şi intelectuală pen-
tru revenirea acesteia în spaţiul politic, cultu-
ral şi civilizaţional românesc, respectiv euro-
pean, din care fusese răpită în mod josnic la
1812. Concepţia sa asupra chestiunii Basara-
biei, întemeiată pe o solidă argumentare a
dreptului istoric şi al celui etnic, şi-a expus-o în
„Choses vues en Bessarabie” (Paris, 1919)
şi, mai ales, în micro – monografia „La Bes-
sarabie”, editată la finele aceluiaşi an, sub
auspiciile Comisiunii teritoriale a Conferinţei
de Pace.6

Devenită între timp raritate bibliogra-
fică, lucrarea lui Emmanuel de Martonne oferă
şi astăzi – mai ales astăzi! – modelul „cerce-
tării şi expunerii obiective a adevărului, astfel,
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cum reiese el din studiile sale, independent de
orice alte consideraţii” (Grigore Antipa).

Lucrarea lui Em. de Martonne se evi-
denţiază atît prin conţinutul, cît şi prin structura
sa originală, constînd dintr-o Addenda cu
Rezoluţiile Sfatului Ţării din 27 martie / 9
aprilie, 27 noiembrie / 10 decembrie 1918 şi
analiza modalităţii de constituire a organului
legislativ suprem al Basarabiei, Concluzii şi
trei compartimente de bază: I. Le nom et
l’histoire politique de la Bessarabie; II. Le
pays et ses habitants (Le pays; La popula-
tion; Données statistiques pour l’ensemble du
pays; Répartition géographique des nationa-
lités; Évolution du peuplement); III. La russifi-
cation et les sentiments de la population
(Politique agraire; Politique administrative et
scolaire; L’autonomie de la Bessarabie et
l’union а la Roumanie).

Aşa cum analiza acestei lucrări de o
inestimabilă valoare documentară şi actuali-
tate nu face obiectul prezentelor note, vom
menţiona doar că, în accepţia prof. Em. de
Martonne, Basarabia putea urma în acea
perioadă „doar calea firească şi naturală de
reintegrare în unitatea românească”, orice alte
încercări de revenire forţată la vechiul regim
poliţienesc al Rusiei ţariste şi, mai recent,
bolşevice, comportînd pericolul unor grave şi
profunde tulburări interne.7 Dovadă pregnantă
a dreptăţii opiniei marelui geograf francez este
Tratatul de la Paris din 20 octombrie 1920, prin
care Imperiul Britanic, Franţa, Italia şi Japonia,
după o detaliată şi multiaspectuală examinare
a chestiunii Basarabiei, au considerat unirea
acesteia cu România „pe deplin justificată din
punctele de vedere geografic, etnografic,
istoric şi economic”.8

În aşa mod, la încheierea lucrărilor
Conferinţei de Pace de la Paris, renumitul pro-
fesor de la Sorbona putea constata, cu justifi-
cat temei, că a contribuit esenţial la triumful
ideii naţionale proclamate de preşedintele
american Woodrow Wilson, permiţînd între-
girea teritorială a unui stat „apropiat, pe cît a
fost posibil, de idealul său naţional: statul
român, care reuneşte aproape pe toţi românii,
în frontiere oarecum ideale, în jurul acestei
citadele carpatice, care a fost totdeauna inima
naţiunii române. Viaţa sa economică nu este
tulburată prin adăugirea noilor provincii, ale
căror bogăţii miniere nu schimbă raportul din-
tre viaţa agricolă şi viaţa industrială. Nu este
deci vorba de adaptarea la o viaţă complet
nouă. Este vechea viaţă care trebuie să con-
tinue cu o mai mare bogăţie de pulsaţie
comercială”.9

Astăzi, numele marelui geograf fran-
cez este înveşnicit la Cluj - Napoca, blocul
central de studii al Universităţii „Babeş -
Bolyai” fiind amplasat pe strada „Emmanuel
de Martonne (1873 - 1955)”, iar în Franţa, în
localitatea Laval, un Colegiu îi poartă nume-
le.10 Laboratorul său de geografie înfiinţat la
1902, funcţionează şi în prezent, sub condu-
cerea lui Jean - Pierre Marchand.11 Şi doar în
Republica Moldova se mai consideră că nişte
kojedubi, pokrâşkini, jukovi ar fi contribuit mai
mult la fixarea „frontierelor corecte” ale aces-
teia, decât Emmanuel de Martonne, preşedin-
tele Asociaţiei Internaţionale de Geografie
(1938 - 1955).

Să fi avut oare dreptate Emmanuel
de Martonne, atunci când vorbea despre Ba-
sarabia ca de „un caz cu adevărat curios”? 
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Aducem, prin acest studiu, un
omagiu respectuos celui care a fost un mare
istoric, intemeietor de şcoală, un mare peda-
gog al neamului nostru care a educat o gene-
raţie de istorici remarcabili.

Se trage dintr-o familie veche din nor-
dul Bucovinei, al cărei arbore genealogic ne
trimite la 1454, unde se pomeneşte pentru
prima dată de marele logofăt Onciul. Familie
românească cu mai multe ramificaţii, Dimitrie
Onciul se trage din ramura Lucavăţ, care avea
moşii în satele Panca, Văşcăuţi, Stăneşti, aşa
cum consemnează Teodor Bălan, care s-a
ocupat de arborele familiei Onciul.1 Acelaşi

T.Bălan, publică
diplomele de nobili-
tate acordate de
Împăratul Austriei lui
Ioan Onciul din
Vilance din 1803,2 şi
lui Isidor Onciul (fost prof. Universitar la
Cernăuţi) din 1876.3 În anul 1906, guverna-
torul austriac din Cernăuţi, comunică lui Aurel
Onciul şi fraţilor săi că li s-a încuviinţat să se
servească de emblema strămoşului lor Grigo-
raş Onciul.4

Dimitrie Onciul s-a născut la 26
octombrie 1856 în satul Straja din Bucovina,
tatăl său fiind preot în Vicov, un bun predica-
tor. Urmează cursurile primare la Şcoala Orto-

Note:
1 Cf. Nicolae Dascăşu. Propaganda externă a României Mari (1918 - 1940). Iaşi: Editura Alter-
native, 1998. p.13.
2 Gheorghe Năstase. Basarabia la Conferinţa de Pace. Arhiva pentru  ştiinţă şi reforma
socială, 1919, an. I, nr 2-3, iulie-octombrie, p. 830.
3 Idem, ibidem, p. 830-831.
4 Idem, ibidem, p. 830.
5 http://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel-de-Martonne.
6 Emmanuel de Martonne. La Bessarabie. Avec une Carte et un Appendice. Paris: Imprimérie
Nationale, 1919. (Unul din puţinele exemplare ale acestei lucrări se păstrează la Biblioteca
Academiei Române).
7 Ibidem, p.15.
8 V. F. Dobrinescu. Bătălia diplomatică pentru Basarabia, 1918-1940. Iaşi: Editura Junimea,
1991, p. 88.
9 Cf. George Sofronie. Principiul naţionalităţilor în Tratatele de Pace din 1919-1920. Bucureşti:
Editura Albatros, 1999, p. 239.
10 http://www.martonne.net/
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doxă din Cernăuţi, pe care a absolvit-o în
1867, înscriindu-se în acelaşi an la liceul din
Cernăuţi. Fiind prieten cu Teodor Ştefanelli,
participă, alături de studenţimea română din
Cernăuţi şi Viena, în frunte cu Mihai Eminescu
şi Ioan Slavici, la serbarea de la Putna, în
1871.

Se înscrie în 1876 la facultatea de
Litere din Cernăuţi, la specialitatea istorie şi
geografie, avîndu-l ca profesor pe Ion Sbiera
la istoria literaturii româneşti.

Cernăuţul era în mare fierbere în
1875, cînd se împlineau 100 de ani de la
anexarea Bucovinei de către austrieci. Ca o
replică la această aniversare, primarul Iaşului
hotărăşte ridicarea unui monument închinat lui
Grigore al III-lea Ghica, domnitorul care s-a
împotrivit dezlipirii de la sînul patriei mume a
dulcei Bucovine, plătind cu sînge românesc
această rezistenţă. Cu acest prilej, Societatea
”Arboroasa” a fost desfiinţată de guvernatorul
austriac, pe motiv de înaltă trădare, învinuirea
adusă societăţii ca urmare a transmiterii unei
telegrame de omagiere la Iaşi, cu prilejul inau-
gurării bustului domnitorului martir.

Studenţii români din Cernăuţi au înfi-
inţat în 1878 o nouă societate” Junimea”, al
cărei prim preşedinte a fost ales Dimitrie
Onciul.

Pentru a continua studiile privind
interpretarea şi descifrarea documentelor
istorice, urmează, în 1879, cursurile la Univer-
sitatea din Viena. Aici descoperă tainele de
descifrare a vechilor texte româneşti în chirili-
ca veche, dar şi paleografia latină. La Viena
devine membrul societăţii ” României June” şi
chiar vicepreşedintele ei. Tot la Viena, în 1880,
trăieşte momente de extaz cînd aude pentru
prima dată imnul Pe-al nostru steag, pus pe
note de Ciprian Porumbescu.

Teza de licenţă în istorie şi geografie:
Relaţiile lui Napoleon I cu Turcia între 1804 -
1812, o susţine în 1881, iar cea de doctorat -
în 1884, la 14 decembrie, în aula Universităţii
din Cernăuţi. În 1886 este numit profesor la
Liceul de băieţi, iar mai târziu la Şcoala Nor-

mală de băieţi. Solicită un concediu de jumă-
tate de an pentru a studia la Universitatea din
Berlin istoria Orientului şi întreprinde o muncă
de documentare pentru studiile istorice care-l
frămîntau.

În anul 1895, are loc un eveniment
hotărîtor în viaţa istoricului-concursul de ocu-
pare a postului de profesor pentru catedra nou
înfiinţată de Istorie veche a Românilor la
Universitatea din Bucureşti. Comisia de exa-
minare era compusă din mari personalităţi ale
vremii, cum ar fi: A. D. Xenopol, Aron Den-
suşianul, preşedintele comisiei fiind chiar Titu
Maiorescu. Demn de remarcat este faptul că
B. P. Haşdeu era singurul contracandidat. Toţi
cei din comisie au fost convinşi că fac cea mai
bună alegere în persoana lui Dimitrie Onciul,
Titu Maiorescu avînd un rol precumpănitor.
Această confruntare, cît şi celelalte ulterioare,
provocate de studiile referitoare la Negru
Vodă, nu au viciat admiraţia reciprocă a celor
doi mari istorici. B. P. Haşdeu mărturiseşte, în
studiul Negru Vodă, publicat în 1898, ca intro-
ducere la tomul IV al lucrării enciclopedice
Etymologicum Magnum Romaniae, despre
D. Onciul: ”Avînd o consideraţiune cu totul
excepţională pentru foarte remarcabila
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activitate ştiinţifică a domnului Onciul, mai
scriind că este tânăr şi are înainte un lung
strălucitor viitor...”.5

Timp de 28 de ani (1895 - 1923),
Dimitrie Onciul a fost Profesor la Universitatea
din Bucureşti, creînd ”Şcoala de cercetări
exacte în domeniul istoriei Românilor”, care
a pregătit profesori remarcabili de istorie şi
cercetători.

Este aniversat cu pompă de către in-
telectualitatea română, la Cernăuţi, în 6 febru-
arie 1896, în saloanele Hotelului Weiss, pentru
succesul repurtat la Bucureşti. Cu această
ocazie ţine un discurs din care remarcăm pre-
cizarea faptului că “mutarea la Bucureşti nu
este altceva decît o plecare de la periferie spre
centru şi că niciodată nu va uita Bucovina şi
oamenii ei”. 

În anul 1889, la 1 aprilie, Academia
Română   l-a ales membru corespondent al ei,
iar la 11 aprilie 1905, membru titular. Se
numără printre puţinii academicieni care au
avut privilegiul de a fi Preşedinte al Acade-
miei Române (1920 - 1923), ceea ce con-
sfinţeşte cea mai înaltă treaptă ştiinţifică la
acea dată.

Rugat de Sextil Puşcariu să gă-
sească un candidat român pentru Catedra de
Istoria Românilor de la Universitatea din
Cernăuţi, de frică să nu fie ocupată de un can-
didat guvernamental adus de la Viena, Onciul
se grăbeşte să-l nominalizeze pe Ion Nistor
care, trecând prin toate furcile caudine, ocupă
catedra în final.

Trecînd prin încercările literare ale
tinereţii începînd cu 1873, deci cînd Onciul era
elev în clasa a VI-a, redacţia Convorbirilor Li-
terare de la Iaşi i-au respins, timp de 11 ani,
materialele din considerentul ”intenţiunea e
bună şi vă îndemn să urmaţi, însă pînă acum
prea multe greşeli de limbă şi de formă”. În
anul 1884 Onciul scrie primul său studiu istoric
în Convorbiri Literare asupra lui Iuga Vodă,
care a fost foarte bine apreciat de directorul
revistei, Iacob Negruzzi.6 Apariţia acestui
studiu a dat prilejul lui Xenopol să formuleze o

critică aspră, la care Onciul răspunde cu un alt
articol. Vine rîndul lui Onciul, la rugămintea lui
I. Negruzzi să facă recenzia unei lucrări a lui
Xenopol, întitulată Teoria lui Rosler.7 Xenopol
n-a fost încîntat de această recenzie, dar
recunoaşte deja la acea dată, 1895: ”Onciul
este un om atît de mare încît nu e chip ca
vreun muritor să-i stea înaintea lui”.

Cele 15 scrisori scrise de D. Onciul,
din Vicov şi Cernăuţi, lui Iacob Negruzzi, în
perioada 1884 - 1892, şi publicate de I. E.
Torouţiu în Studii şi documente literare scot în
evidenţă această colaborare împortantă. Ast-
fel, aflăm faptul că Onciul nu ezită să reco-
mande unele încercări poetice ale amicului
său Nicolae Stamate, fiul poetului basarabean
Constantin Stamate, pentru a fi publicate în
Convorbiti Literare.8 Solicită, de asemenea,
ieşenilor o schiţă biografică a lui M. Kogăl-
niceanu şi Lascăr Catargiu, pentru a fi publi-
cate în lexiconul german F. A. Brockhaus,
unde avea o colaborare în 1891.9

Onciul se pronunţă pe marginea
uneia din cele mai interesante probleme ale
neamului nostru, aceea a întemeierii Tării
Româneşti, într-un studiu întitulat ”Radu
Negru şi originile Principatului Tării
Româneşti”, care apare în Covorbiri Literare
în numerele XXIV, din 1891, şi XXV şi XXVI,
din 1892.10

Regretă că nu poate veni la Bucureşti
pentru a participa, în cadrul Academiei, la
aniversarea a 600 ani de la întemeierea Tării
Româneşti, căreia îi închină studiul lui Negru
Vodă În scrisoarea trimisă lui I. Negruzzi din
18 ianuarie 1891, anticipează concluziile
studiului, şi anume: ”Nu din Ardeal s-a înte-
meiat statul român,ci din sine însuşi, prin
Basarabeştii care au unit voievodatele într-un
singur stat”,11 teorie care s-a arătat valabilă
până în zilele noastre, confirmată şi de sim-
pozionul Negru Vodă, ţinut la Făgăraş, în
1996.

La disperarea lui I. Negruzzi referi-
toare la imposibilitatea de a mai susţine finan-
ciar revista Convorbiri Literare, Onciul răs-
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punde din Cernăuţi, la 1 februarie 1892:
”Atunci ar fi datoria statului să subvenţioneze
o revistă literară de o asemenea importanţă
pentru cultura naţională, pînă ce publicul va fi
mai mult educat pentru un lucru ca acesta”.12

În anul 1898, Onciul deschide ciclul
de conferinţe istorice organizate de C. Esarcu
la Atheneul Român afirmînd una din ideile fun-
damentale care stimulează activitatea Athe-
neului Român: “Ce ar putea oare mai mult
să nutrească, să aducă la cea mai înaltă
manifestare nobilul sentiment al iubirii de
neam şi ţară, acel sentiment din care sin-
gur naşte virtutea ce ridică şi înalţă
popoarele, decît pildele şi învăţămintele
istoriei şi în special al istoriei naţionale?
Ce ar putea mai mult să cultive şi să întă-
rească conştiinţa naţională conştiinţa de
sine a unui popor, decît istoria patriei?”13
Cele două conferinţe despre întemeierea prin-
cipatelor au fost publicate în Biblioteca
Atheneului Român şi în Opere complecte
unde, în încheiere, preciza următoarele: ”În
colţul cel mai depărtat spre nord - est al
Lumii Romane se îndeplineşte în fine
restaurarea Domniei Române. E ca şi cum
s-ar ridica un zid la hotar... Istoria l-a pus
aici, ca noi să-l facem zid de piepturi şi de
braţe. Şi să avem credinţa tare că pe unde
au călcat străbunii noştri, noi mai avem
încă o chemare de îndeplinit.14 Trebuie să
amintim şi conferinţa din 9 aprilie 1906, ţinută
tot la Atheneul Român, cu ocazia jubileului, de
40 ani întitulată ”Alegerea Regelui Carol I al
României”.15

Aniversarea a 300 de ani de la moar-
tea lui Mihai Viteazul dă prilejul istoricului să
ţină o cuvântare la 8 noiembrie 1901, în Athe-
neul Român, unde remarca: ”Români, gîndiţi-
vă la capul lui Mihai Viteazul! Acest cap
este o glorie a noastră Acest cap este un
ideal al nostru, nici o idee mare nu învinge
fără jertfă”.16 De această dată, în 1904,
amintea românilor, sub privirile guvernanţilor
austrieci la Mănăstirea Putna, de Marele
Voievod Ştefan, care dormea somnul de veci

de patru veacuri. 
Cu acest prilej, la 3 iulie, lîngă mor-

mântul domnitorului, rosteşte o cuvîntare în
care mîndria naţională se îmbină cu nădejdile
în viitorul de aur al neamului: ”Venit-am la
acest mormânt ca la un izvor de viaţă şi de
virtute, izvor de însufleţire şi de îndemn
spre fapte patriotice şi creştineşti. Venitam
pentru ca, preamărindu-l pe el, sufletele
noastre să le înălţăm şi să le întărim, nea-
mul să ni-l cinstim şi ţara ce în sînul ei
păstrează acest preascump odor”.17

Anul 1915 aduce fiorii războiului.
Onciul decide să rămînă în Bucureşti, des-
făşurând o activitate de documentare la
Arhivele Statului, nelipsindu-i curajul să ţină
conferinţe la Academie în 1917 despre Mihai
Kogălniceanu. La 13 ianuarie 1918, cînd se
împlineau 500 de ani de la moartea lui Mircea
cel Bătrân, Onciul a ţinut în Mitropolie o
cuvîntare istorică ce a înviorat inimile auditori-
ului. O mare satisfacţie o are profesorul
Onciul în 1919, la 14 mai, cînd, în şedinţa
solemnă a Academiei Române, în faţa Regelui
Ferdinand, expune “Fazele dezvoltării istorice
a poporului şi Statului Român de la origine
până în zilele noastre”.18 Este testamentul
său istoric, colorat de căldura momentelor
sublime ale împlinirii idealului naţional, după
18 secole de lupte eroice.

Dimitrie Onciul n-a fost explorator, ci
descoperitor, el a cercetat documentele pentru
a crea. Creatorii au întotdeauna bucuria
operei pe care o alcătuiesc, ei nu neglijează
niciodată forma pentru fond sau fondul pentru
formă. Nu a uitat niciodată principiul care l-a
stăpânit, că scopul final al istoriei ca ştiinţă,
este de a face să înţelegem prezentul prin
cunoaşterea trecutului, că te cheamă să cultivi
mai departe moştenirea primită.

Dimitrie Onciul se stinge din viaţă la
20 martie 1923, iar cuvîntul de despărţire
aparţine lui Vasile Pârvan, fost elev al profe-
sorului.

Să ne cinstim înaintaşii, descope-
rindu-i şi luînd exemplul lor.
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Cum bine se ştie, în toate timpurile
cel mai frumos cadou a fost cartea. În 2000,
am beneficiat de o vizită de documentare în
Statele Unite ale Americii. La Biblioteca Con-
gresului, în Centrul Cărţii, delegaţia noastră a
dăruit directorului John Y. Cole Calendarul Na-
ţional 2000. Publicaţia devenea, astfel, cartea
de vizită a Bibliotecii Naţionale, imaginea cul-
turală şi ştiinţifică a Republicii Moldova, carte
de referinţă care ne reprezintă în lume. Primul
număr cu titlu de Calendar Naţional, apărut în
Anul Eminescu, a fost consacrat, cu precă-
dere, Poetului Naţional. 

Ideea editării unui astfel de calendar
care ar servi, în primul rînd, bibliotecarilor, vine
de la Alexe Rău, bibliotecarul, scriitorul şi
filosof în biblioteconomie, directorul general al
Bibliotecii Naţionale, care afirmă: “Şcoala edu-
caţiei naţionale s-a ţinut întotdeauna pe cuvîn-
tul spus şi scris, pe anumite cărţi de învăţă-
tură, la acestea alăturîndu-se, de prin secolul

al XIX-lea , calendarele pentru poporul român,
tipărituri care aveau un rol multiplu: de infor-
mare, de culturalizare şi civilizaţie, de mobi-
lizare, orientare şi solidarizare“.

Calendarul bibliotecarului a început
să fie editat de Biblioteca Naţională încă în
anul 1993 şi era destinat, din start, unui anu-
mit mediu profesional. Cu timpul, acesta a
depăşit limitele preconizate şi a devenit o
sursă de referinţă căutată de jurnalişti, peda-
gogi, funcţionari publici etc. 

Primele Calendare Naţionale erau
tipărite la editura Litera, apoi au început să
apară într-un nou format la imprimeria Bib-
liotecii Naţionale. De la an la an, Calendarul ...
devine tot mai bogat ca tematică, mai aca-
demic prin stilul şi structura discursurilor. Şi-a
îmbunătăţit vizibil şi condiţia grafică. Din
colegiul de redacţie fac parte dr Iurie Colesnic,
academicianul Andrei Eşanu, scriitorul Ghe-
orghe Madan, profesorul dr Ion Madan, dr
habilitat Aurel Marinciuc, bibliotecarele Valeria
Matvei, Elena Sanduţă, acad. Petru Soltan
(preşedinte). De mai mulţi ani, Calendarul îi
are printre autorii constanţi pe Valeria Matvei,
Ion Madan, Vlad Pohilă (redactorul publi-
caţiei), Maria Şveţ, Elena Perju. Coperta şi
prezentarea grafică sînt în grija unui tînăr spe-
cialist – Dragoş Popa – Miu, care a modificat
radical ţinuta şi prezentarea artistică a Calen-
darului... 

Devenind o publicaţie pe paginile
căreia mulţi ar dori să-şi vadă numele, să
comenteze diverse evenimente şi fenomene,
uneori în contrasens cu strategiile şi ideologia
Calendarului..., colegiul de redacţie a publicat
în 2005 Criteriile de selectare a numelor de
personalităţi pentru Calendarul Naţional. Vom
menţiona doar cîteva: 1. Calendarul Naţional
este o publicaţie depolitizată şi nepărtinitoare.
2. Calendarul are un caracter enciclopedic,
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cuprinzînd nume de referinţă din toate
domeniile. 3. Pivotul Calendarului îl formează
nume de personalităţi din (sau legate de) teri-
toriul R. Moldova. 4. Calendarul include nume
de referinţă din cultură şi civilizaţia universală
cu o selecţie mai largă a numelor din culturile
şi civilizaţiile vecine, istoria şi prezentul cărora
se interferează cu istoria şi prezentul R.
Moldova. 5. Criteriul de selectare a numelor
este cel valoric. Se includ numele personal-
ităţilor cu o contribuţie deosebită la dezvol-
tarea unui sau altui domeniu, la mişcarea de
idei, la progresul culturii şi civilizaţiei. Aceste
contribuţii trebuie să fie certificate de: operă,
activitate, titluri ştiinţifice şi onorifice, distincţii,
premii, includerea numelui în dicţionare, enci-
clopedii, manuale, lucrări despre personali-
tate. Nu se includ numele persoanelor care au
comis crime grave împotriva umanităţii sau au
fost oblicite de furt intelectual, şi nu se scriu
articole despre persoanele ce au comis infamii
la adresa Moldovei. 

Fiecare număr al Calendarului ... se
deschide, cum e firesc, cu un editorial, semnat
de Alexe Rău, de fapt, o sinteză a structurii şi
problematicii publicaţiei din anul respectiv. De
exemplu, în anul 2000 – Pe noi nouă redă-ne;
2001 – Spre un al treilea Testament; 2005-
Pledoarie pentru Lumen Naturale; 2006 - Valo-
rile bibliofile şi condiţia noastră de neam. 

Editorialul din 2007 este consacrat
celui mai important eveniment pentru cultura
din R. Moldova - Biblioteca Naţională la 175
de ani. Colegele noastre, Nina Negru şi Svet-
lana Barbei, s-au străduit să realizeze o retro-
spectivă a istoriei acestei valoroase instituţii
ştiinţifice şi culturale din Republica Moldova,
să ne prezinte o panoramă a activităţii curente
a Bibliotecii Naţionale, membru plenipotenţiar
a Fundaţiei Conferinţa Bibliotecilor Naţionale
Europene (CENL). “Biblioteca Naţională, afir-
mă autoarele, este principala bibliotecă a
statutului responsabilă de conservarea, valori-
ficarea şi salvgardarea moştenirii culturale
scrise şi numerice”. Colecţia Bibliotecii Naţio-
nale este cea mai mare din R. Moldova – 2,5

milioane de documente în 30 de limbi,
adunate de la apariţia tiparului pînă în zilele
noastre. Este impresionantă colecţia de carte
rară, circa 21 mii de unităţi, inclusiv manu-
scrise şi incunabule. Fiind deţinătoarea ediţiei
a doua a Cazaniei lui Varlaam (prima editată
în anul 1643, a doua – în anul 1792), Bibliote-
ca Naţională a numerizat-o , înregistrînd-o pe
un DVD şi a oferit-o celor mai mari biblioteci
din R. Moldova. Cazania (în versiune numeri-
zată) este expusă pe situl Bibliotecii
www.bnrm.moldova.md şi poate fi accesată de
orice cititor. 

Biblioteca Naţională este genera-
toarea mai multor idei şi proiecte naţionale:
Sistemul Informaţional Integrat al Bibliotecilor
din Moldova (SIBIMOL), Memoria Moldovei,
Cartea Moldovei.

În anul 2002, Bibliotecii Naţionale i  s-
a conferit distincţia internaţională Clasa euro-
peană a calităţii la nominaţiile Instituţia sec.
XXI , iar directorului general, Alexe Rău, -
Conducătorul sec. XXI (în cadrul proiectului
UE – XXI ). 

Din următorul compartiment:
Decenii, Ani, Aniversări, Luni, Săptămîni, săr-
bători tradiţionale, naţionale, zile inter-
naţionale  mondiale), comemorative şi profe-
sionale 2007, aflăm că anul 2007 a fost
declarat Anul Eugen Doga – în Republica
Moldova; 2007 a fost desemnat  Anul oraşelor
Sibiu şi Luxemburg, numite capitale Europene
ale Culturii, iar Bogota (Columbia), a fost
aleasă drept Capitală Mondială a Cărţii. Patru
pagini pline de diferite date, consemnate,
unele anual, altele specifice doar pentru anul
2007, date, care au foat adunate şi sistemati-
zate cu grijă de autorii Calendarului. 

Numele de personalităţi şi eveni-
mente marcate într-o lună, sînt precedate de o
filă a Calendarului, care identifică luna şi
portretul personalităţii proeminente sau imag-
inea instituţiei sărbătorite: ianuarie - Mihai
Eminescu; februarie – Thomas A. Edison;
martie – Eugen Doga; aprilie – Dumitru Cara-
Ciobanu. Mai departe, am încercat din cele-

http://www.bnrm.moldova.md


lălalt capăt să înţeleg gîndul autorilor Calen-
darului.. şi m-am oprit, la fel, la nume remarca-
bile din luna decembrie – Gustave Eiffel, de la
naşterea căruia se vor împlini 175 de ani; în
noiembrie – Benedict Spinoza, unul din înte-
meietorii filozofiei moderne (375 de ani de la
naştere); în octombrie – Pierre Larousse,
pedagog, editor, filolog şi lexicograf francez
(180 de ani de la naştere). Astăzi nu ştim dacă
este vre-o bibliotecă care să nu deţină în co-
lecţiile sale valoroasele dicţionare Larousse.
În luna septembrie curent, îl vom sărbători pe
Mihail Kogâlniceanu, o personalitate marcantă
şi multilaterală a culturii româneşti, istoric, scri-
itor, publicist şi om politic.

Evenimentul principal al lunii august
este aniversarea Bibliotecii Naţionale. Acade-
micianul Petru Soltan a făcut o cercetare foar-
te amănunţită a celor mai semnificative
momente din evoluţia Bibliotecii Publice Gu-
berniale din Chişinău, întemeiată în anul 1832,
a cărei succesoare este BNM. Domnia sa enu-
meră toţi directorii Bibliotecii (22), indicînd anii
de acti-vitate în această funcţie. Cele mai mari
contribuţii la constituirea, consolidarea şi
prospe-rarea Bibliotecii le-au avut Venedict
Beller (a fost director din 1857 pînă în 1871);
Daria   Harjevschi (1884 - 1924); Petru Ganen-
co (1965 - 1983) (profesorul universitar al sub-
semnatei), şi Alexe Rău, director din anul
1992, căruia îi dorim cu tot respectul cel puţin

încă 40 de ani în funcţia care necesită atîtea
investiţii intelectuale şi fizice... 

În cadrul fiecărei luni, materialele sînt
grupate în ordine cronologică, precedate de
fotografii. Urmează apoi un succint articol cu
caracter enciclopedic şi, neapărat, bibliografia
ori trimitere la Calendarul ...din anii precedenţi
, în care au fost publicate texte mai ample.
Apropo, pentru bibliotecari acest lucru este şi
un mijloc de verificare a conţinutului colecţiilor
deţinute. 

Compartimentul Alte aniversări
cuprinde referinţe care nu au putut fi integrate
pe anumite luni, distanţa cronologică fiind
foarte profundă - secolele XV, XVI...
Indexul alfabetic al datelor memorabile docu-

mentate este un instrument util de căutare şi
regăsire a informaţiilor. La Sumar, structurat
pe luni, sînt trecute în ordinea strictă a prezen-
tării toate numele de personalităţi, instituţii,
publicaţii, aniversări. 

Sincere felicitări colegilor de la Bib-
lioteca Naţională pentru acest serial - carte de
referinţă , sursă de inspiraţie şi formare pentru
bibliotecari, profesori, ziarişti, elevi şi studenţi,
pentru toţi cei care manifestă interes pentru
cultura naţională şi universală. 

Elena HARCONIŢA

Bibliografie:

1.  Calendar Naţional, 2007 / Bibl.Naţ.a Rep.Moldova; aut.Valeria Matvei, Maria Şveţ, 
Elena Perju,...; col.red.: Iurie Colesnic,..., Ch: BNRM, 2007. 368 p. 

2.  Criterii de selectare a numelor de personalităţi pentru Calendarul Naţional. În: Calendar  
Naţional, 2005, Chişinău: BNRM, 2004, p.403. 

3.  Negru, N., Barbei, S.. Biblioteca Naţională la 175 de ani. În: Calendar Naţional, 2007, Ch.: 
BNRM, 2007, p.3-4. 

4.  Rău, A.. Pe noi nouă redă-ne. În: Calendar Naţional, 2000: Anul Eminescu, Chişinău: Litera, 
1999, p. 3-4.

5.  Soltan, Petru. Biblioteca Publică Gubernială din Chişinău şi succesoarea funcţională a sa, 
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. În: Calendar Naţional, 2007, Ch.: BNRM, 2007, p. 
249 – 252.
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„Unul din cei mai nobili bărbaţi ai
românilor, Costache Negri reprezintă nu
numai cel mai curat patriotism şi caracterul cel
mai dezinteresat, dar şi o capacitate extraordi-
nară, căruia îi datorăm, în bună parte, toate
actele mari săvîrşite în istoria modernă a
românilor”. Astfel îl caracteriza Mihai Emines-
cu pe cel care, alături de A. I. Cuza, M. Kogâl-
niceanu şi V. Alecsandri, a reprezentat una din
figurile de seamă ale istoriei poporului român.

Costache Negri, acest „erou al modes-
tirii naţionale”, s-a născut la Iaşi, în anul 1812,
ca fiu al vistiernicului Petrache Negri şi al
Smarandei Donici , nepoată a soţiei primului
domn pămîntean din Moldova, Ioniţă Sandu
Sturza. După moartea tatălui său, mama s-a
recăsătorit cu Costache Conachi, cunoscut

poet şi om de cultură, sub supravegherea
căruia a  început instruirea tînărului Negri.
Continuată la Iaşi şi apoi la Odesa, pregătirea
lui s-a desăvîrşit în marile oraşe ale Europei,
prin care şi-a început peregrinările în anul
1832, după preatimpuria moarte a mamei
sale.

La Viena, Paris şi în oraşele italiene,
Costache Negri a avut ocazia să se întîl-
nească cu viitorii săi colaboratori: Al. I. Cuza,
V. Alecsandri, M. Kogâlniceanu, Ion Ghica,
Alexandru şi Eudoxiu Hurmuzachi ş.a.

Între momentele semnificative ce au
pregătit anul revoluţionar 1848, la desfăşu-
rarea cărora Costache Negri a jucat un  rol
important, se enumeră cel din 1844, cînd în
urma proclamării dezrobirii ţiganilor de pe
moşiile domneşti şi mănăstireşti, el s-a aflat
între membrii delegaţiei constituite sub con-
ducerea lui M. Kogâlniceanu, care a exprimat
mulţumiri domnitorului  pentru măsura luată.

Tot în acea perioadă se situează şi
faimoasele întîlniri de la Mînjina (propietatea
lui Costache Negri), care au constituit un
important moment politic pentru tineretul
moldovean şi muntean din perioada
prepaşoptistă. La Mînjina, după cum evoca
mai tîrziu V. Alecsandri, tinerii „ prindeau o
nouă putere pentru luptele viitoare, moldovenii
şi muntenii aveau ocazia a se cunoaşte de
aproape, a se stima, a se iubi, a pune la un loc
speranţele lor, a face proiecte măreţe pentru
renaşterea patriei comune...”

Anul revoluţionar 1848 l-a găsit pe
Costache Negri la Paris, el fiind nu numai unul
dintre martorii la evenimentele din capitala
Franţei, ci şi un participant activ. Revenit în
ţară, C. Negri s-a numărat printre semnatarii

Costache NEGRI - Costache NEGRI - 
“un erou al modestirii naţionale”“un erou al modestirii naţionale”



petiţiei - proclamaţiune, redactată de V. Alec-
sandri. La scurt timp după aceea, C. Negri se
află în fruntea Comitetului revoluţionar de la
Cernăuţi, unde a desfăşurat o intensă activi-
tate revoluţionară pentru înfăptuirea Unirii
Principatelor.

La 1 septembrie 1849 a fost numit pîr-
călab de Galaţi, calitate în care s-a distins prin
măsurile pe care le-a luat pentru dezvoltarea
oraşului. În 1855 a condus delegaţia moldo-
veană la Conferinţa de la Viena, unde a fost
adusă pentru prima dată în discuţia marilor
puteri europene problema unirii Principatului
Moldovei cu Ţara Românească.

Odată cu noile alegeri, Costache Negri
a fost ales în Adunarea ad-hoc, ca deputat de
Galaţi, iar la 4 oct. 1857, vicepreşedinte al
Adunării. În această calitate a condus mai
multe şedinţe cu mult tact şi energie în prob-
lemele esenţiale: Unirea Principatelor şi
împroprietărirea ţăranilor.

Costache Negri, propus de V. Alecsan-
dri să candideze la domnie, respinge marea
cinste ce i se făcea. A fost cel mai de seamă
colaborator în chestiunile diplomatice ale
domnitorului  Al. I. Cuza. Referindu-se la acti-
vitatea sa, şeful cancelariei domneşti îi scria
lui V. Alecsandri că: „nu se va şti niciodată ce
comori de abnegaţie, de devotament, de patri-
otism cheltuieşte Negri în această poziţie
diplomatică”. În semn de preţuire şi de
recunoaştere a meritelor sale, sultanul l-a de-

corat cu Ordinul Medjidie.
Printre numeroasele probleme pentru

care Costache Negri a depus eforturi deose-
bite, în calitatea pe care o avea la Constan-
tinopol, pot fi amintite: recunoaşterea dublei
alegeri a lui Al. I. Cuza de la 5 şi 24 ianuarie
1859; secularizarea averilor mănăstireşti;
recunoaşterea pavilionului maritim românesc
tricolor; a paşapoartelor emise de Principatele
Unite; încercările de instituire a unui ordin
naţional românesc ş.a.

După detronarea lui Al. I. Cuza,
Costache Negri a părăsit definitiv viaţa politică
a ţării. Retras la Tîrgu Ocna, cu conştiinţa
împăcată a marelui patriot care şi-a făcut dato-
ria faţă de ţară, Costache Negri şi-a trăit ultimii
ani în singurătate, primind din cînd în cînd,
vizita unor vechi prieteni ca: V. Alecsandri,
M. Kogâlniceanu, Ion Ghica şi Elena Cuza.
Costache Negri a încetat din viaţă la 28 sep-
tembrie 1876 cînd nu împlinise încă vîrsta de
65 de ani.

Viaţa lui Costache Negri a fost limpede
ca apa de izvor, n-au tulburat-o nici dorinţa de
slavă, nici dorinţa de avere, nici invidia, nici
ura. El rămîne în istoria românilor o pildă de
patriotism, de împlinire a datoriei şi incompa-
rabilă frumuseţe morală.

Radu MOŢOC
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Publicarea acestei biobibliografii, a
fost posibilă datorită eforturilor susţinute şi
colaborării eficiente între Biblioteca Ştiinţifică,
Rectoratul Universităţii, conferenţiarului uni-
versitar,doctor in filologie Margareta Curtescu
şi familia Abramciuc. Biobibligrafia Alexandru
Abramciuc a fost elaborată de bibliografii
Maria Fotescu şi Elena Scurtu, coordonată de
Elena Harconiţa, directoarea BŞU şi Margare-
ta Curtescu, redactor - Dora Caduc, coperta -
Silvia Ciobanu. Autorii au consultat/ cercetat
bogata colecţie a Bibliotecii, arhivele familiei
Abramciuc, reuşind să realizeze o lucrare bine
documentată, care întregeşte rigorile unei bio-
bibliografii: exactitatea şi exhaustivitatea.

Biobibliografia este structurată în 5
compartimente, debutînd cu secvenţa, întitu-

lată metaforic, Zbor frînt, semnată de Mar-
gareta Curtescu. Autoarea face o incursiune în
biografia şi activitatea profesorală a lui Alexan-
dru Abramciuc, o viaţă cu bucurii multe,
speranţe frumoase şi dureri tăinuite, regretînd
plecarea timpurie a unei personalităţi înzes-
trate, capabile de lucruri mari.

Primul compartiment cu genericul
Demnitate superioară, viaţă... cuprinde amin-
tiri ale membrilor familiei Abramciuc şi ale pro-
fesorilor, colaboratorilor universităţii. Fiecare
intervenţie este, în fapt, o sumă de impresii
despre soţul, tatăl, fratele, colegul, profesorul,
cercetătorul ştiinţific Abramciuc, imaginea sa
fiind, pentru absolut toţi, una luminoasă, vir-
tuoasă prin excelenţă. 

Un alt capitol: Evocări, evocări,
evocări include 18 texte semnate de colegii
de facultate, prietenii şi vecinii, care l-au iubit
şi apreciat. 

În File de corespondenţă sînt înglo-
bate 10 scrisori de la diverse instituţii: Univer-
sitatea Tehnică Gheoghe Asachi din Iaşi,
Universitatea Ştefan cel Mare, Suceava,
România, Academia Naţională din Ukraina şi
Belorusia, adresate profesorului universitar,
doctorului inginer Alexandru Abramciuc.
Fiecare scrisoare confirmă preţuirea de care
s-a bucurat savantul A. Abramciuc din partea
unor instituţii şi foruri ştiinţifice internaţionale.

Compartimentul Cogito, ergo sum
inserează teza de doctor habilitat în ştiinţe
tehnice pe care regretatul Alexandru Abram-
ciuc urma s-o susţină la Minsk, iară boala
nemiloasă i-a răpit această şansă. Lucrarea
cristalizează ideile ştiinţifice inedite puse în
circulaţie de savantul de la Universitatea din
Bălţi. 

Alexandru ABRAMCIUC - Alexandru ABRAMCIUC - 
in memoriamin memoriam



Ultima parte a biobibliografiei Munca
învinge totul, conţine lista publicaţiilor ştiinţifice
(125 de titluri) şi a brevetelor de invenţii (16 la
număr).

Publicaţiile ştiinţifice vorbesc cititoru-
lui despre cercetările întreprinse între anii
1983 - 2001. Articolele ştiinţifice şi metodice,
publicate în revistele de specialitate din ţară şi
de peste hotare, în limbile română, rusă,
engleză, dau măsura eforturilor sistematice,
depuse pentru obţinerea unor rezultate ştiinţi-
fice notabile. 

Capitolul Brevete de invenţii prezintă
preocupările de inventator, raţionalizator ale
lui A. Abramciuc, brevete care ilustrează o
etapă prolifică în cariera sa ştiinţifică între anii
1979-1989. 

În relativ liniştita atmosferă a ştiinţei
universitare bălţene avea să apară în 1979 un
inventator care a gîndit noi metode eletcrofi-
zice de prelucrare a metalelor, revoluţionînd
un întreg capitol din acest domeniu. Cele 16
brevete de invenţii au eficientizat prelucrarea
metalelor. Ele şi-au probat eficienţa, fiind apli-
cate cu succes în industria aeronautică, la
întreprinderile industriale din or. Bălţi, fiind
verificate şi la Kiev, Harkov, Odesa, Moscova,
în multe alte centre de producţie. În 1988, în
Institul Pedagogic de atunci, a fost organizat
concursul Cel Mai Bun Raţionalizator. Printre
cei mai buni s-a numărat Alexandru    Abram-
ciuc. Mai tîrziu, pentru cele 16 brevete de
invenţii a obţinut titlul Inventator al URSS.
Activitatea de inventator şi raţionalizator a stat
mereu sub semnul consistenţei, al profesio-
nalismului.

În 1996 Alexandru Abramciuc a
devenit posesorul medaliei de aur la al III-lea
Salon Internaţional al Invenţiilor, Cercetării şi

Transferului Tehnologic din Iaşi, iar în 2000
devine membru - titular al Asociaţii Române
pentru Tehnologii Neconvenţionale.

Începînd cu 29 iunie 1996, în R.
Moldova este marcată anual Ziua Inventatoru-
lui şi Raţionalizatorului, patronat de Agenţia de
Stat pentru Proprietate Intelectuală şi Uniunea
Inventatorilor şi Raţionalizatorilor. Dacă mai
trăia, Alexandru Abramciuc ar fi sărbătorit, la
sigur, această zi prin noi brevete de invenţii.
Acest capitol al biobiliografiei va rămîne tot
timpul, pe solul ferm al cunoaşterii pozitive
(spunea cineva) a unei personalităţi, cărturar
de tradiţie bălţeană. Cercetarea bibliografică
este întregită de un indice de nume care tri-
mite la poziţiile informaţiilor din corpusul luc-
rării şi de o listă a indicilor de nume pentru în-
lesnirea utilizării biobibliografiei.

În prezenta recenzie n-am epuizat
nici pe departe enumărarea momentelor pe
care le solicită redactarea unei biobibliografii.
Am urmărit doar să demonstrăm că munca
bibliografilor , chiar şi în condiţiile de azi, nu
este atît de simplă, cum poate părea din afară.
Instrumentînd tehnici moderne de bibliogra-
fiere, specialiştii de valoare: Elena Scurtu şi
Maria Fotescu, au realizat această lucrare, o
sinteză a biografiei şi operei lui Alexandu
Abramciuc.

Prin această lucrare autorii demon-
strează că o biobiliografie poate fi nu numai un
instrument de lucru în sensul direct al cuvîntu-
lui, ci şi o carte de lectură, ce reconstituie pro-
filul lui Alexandru Abramciuc, dimensiunile per-
sonalităţii lui, rolul activ pe care l-a avut în
evoluţia Facultăţii TFMI şi Universităţii de Stat
Alecu Russo. 

Valentina TOPALO
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Primul număr din acest  an al revistei
de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării  Bib-
lioPolis, editată de Biblioteca Municipală B. P.
Haşdeu din Chişinău, este unul  consistent,
bine construit tematic, variat ca ilustraţie şi ţi-
nută grafică şi care se înscrie perfect în politi-
ca editorială a colegiului de redacţie dirijat de
dna dr. Lidia Kulikovski.  Numărul se deschide
cu editorialul  Reflecţii Aniversare, semnat de
redactorul - şef al publicaţiei, Vlad Pohilă, şi
dedicat evenimentelor importante  prilejuite de
lansarea în 2002 a revistei BiblioPolis ( „prin
BibloPolis se lansa ce-a de-a treia publicaţie
de specialitate - după Bibliografia Naţională
şi Magazin Bibliologic”), 130 de ani de la
fondarea bibliotecii  şi un centenar de la tre-
cerea în nefiinţă a scriitorului B. P. Haşdeu.
Reflecţiile... sînt succinte, pertinente, chitite, o
apoteozare meritată a activităţii Directorului
Ge-neral al Bibliotecii Municipale, dr. conf.

univ. Lidia Kulikovski,  a echipei revistei, a bib-
liotecarilor de la cele 35 de filiale,  a personali-
tăţilor din diverse domenii care au colaborat  şi
colaborează la revistă. Reflecţiile... mai sînt şi
un studiu bine scris despre bibliotecă publică
(dar şi despre biblliologia  basarabeană din
2002 încoace) care continuă să se afirme sub
impulsul unor idei şi activităţi bibliologice mo-
derne, colaborînd cu biblioteci din ţară şi  alte
ţări ale lumii. 

Rubrica Bilanţ gazduieşte însem-
nările dnei Lidia Kulikovskii despre evoluţia
acestei instituţii în anul 2006, domnia sa
menţionînd gradul înalt de funcţionalitate a
bibliotecii, paşii importanţi întreprinşi în mo-
dernizarea serviciilor, astfel, întărind, cum
spune profesorul  Ion Stoica: ”legătura bib-
liotecii cu lumea mondială a informaţiei”.
Toate eforturile personalului de înaltă compe-
tenţă culturală şi profesională au fost
direcţionate spre asigurarea confortului citi-
torului. Preocupările şi împlinirile editoriale ale
echipei de bibliotecari, subliniază autoarea,
fortifică în permanenţă prestigiul acestei Bib-
lioteci.

La rubrica Teorie şi practică lecturăm
un amplu şi dens studiu: Tendinţe şi schimbări
de scene în biblioteci la solicitarea viitorului,
semnat de Lidia Kulikovski, despre Societatea
Mondială Viitorul Lumii în următorii 25 de ani
„care vor produce şi conduce schimbări în
toate domeniile cunoaşterii” cu condiţia că se
va schimba radical mentalitatea diriguitorilor
ţării vis-a-vis de profesia de bibliotecar, de
BIBLIOTECĂ, modernizarea căreia se desfă-
soară cu „viteza pasului de broască ţestoasă”.
Studiul dat finalizează cu întrebarea, deloc
gratuită: bibliotecarii din R. Moldova sînt gata
de o Schimbare Inevitabilă? 

Remarcăm articolul: Utilizatorii  în
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căutarea bibliotecilor, biblioteci în căutarera
utilizatorilor, semnat de Ludmila Pînzaru şi cel
al Olesei Coblean despre constituirea în
R. Moldova a sistemului Naţional de prestare
a serviciilor informaţionale.

Sînt propuse subiecte de  real interes
pentru specialişti şi nu numai  pentru ei: rubri-
ca Eveniment găzduieşte consemnarea unei
manifestări omagiale (autoare -Ludmila Bulat),
desfăşurate la Academia de Studii Economice
din R. Moldova şi consacrată lui Anton
Golopenţia, distins sociolog, filolsof, demograf
şi organizator al statisticii româneşti, precum
şi invitaţia de participare  la  Concursul de
Caligrafie Crinii Latini, organizat  în coope-
rare cu SBM, în cadrul aniversării a 130 de ani
a Bibliotecii Municipale. 
Activitatea filialelor BM este oglindită în două
intervenţii: Steaua noastră de veghe de Elena
Dabija şi Start promiţător în programul cultural
– 2007 al Bibliotecii Publice ”O. Ghibu” de
Raia Rogac. 

Foarte semnificativ şi interesant este
textul Pentru ce Haşdeu?, semnat de istoricul
literar Vasile Sandu, text de găsit la secţiunea
Patronul nostru Spiritual .

La rubrica Cinstirea Memoriei se află
un studiu de o certă calitate ştiinţifică în care
este abordat un subiect pe cît de complex, pe
atît de necesar despre Gurie Grosu, primul
Mitropolit al Basarabiei, studiu semnat de dr.
în istorie, conf. univ., Silviia Grossu.

Interesant este şi articolul Marianei
Harjevschi, Director Biblioteca de Drept: Drep-
tul de împrumut public şi bibliotecile, studiu
care cuprinde informaţii utile din domeniul
juridic, astfel, acoperindu-se un gol în infor-
marea bibliotecilor din ţară. Autoarea men-
ţionează că este necesară o legislaţie infor-
maţională coerentă care să se bazeze  pe mai
multe politici de cercetare.

Un spaţiu generos este acordat
omagierii, venerării diverselor personalităţi
notorii ale  anului 2007 - Anul Naţional Mircea
Eliade şi Anul Eugen Doga, materiale semnate

de Sergiu Cogut: Un scriitor îndrăgostit de
erudiţie antropologică şi de Ludmila Dum-
brăveanu: Muzicianul academician: o biografie
neromanţată. 

La rubrica Eseuri  sînt propuse măr-
turiile profesorului Constantin Bobeica despre
faptul că cel ce vrea îşi dovedeşte dragostea
de carte şi în Gulag sau indiferent de circum-
stanţele în care se află. Tot aici, Efim Josan se
întreabă şi ne întreabă dacă moare civilizaţia
cărţii? Autorul îl atenţionează pe cititor asupra
faţetelor reale a profesiei de bibliotecar: „pro-
fesie necariată de orgolii ieftine, nu sînt sărbă-
tori la care se trag  focuri de artificii, nu se aud
fanfare, nu se văd flori, şi nu prea sînt media-
tizate, dar bibliotecarii  sint unicii , despre care
nu s-au scris imnuri, ei sînt nişte păstrători
cuminţi ai memoriei secolelor”... La  File de
Cronică este plasat studiul lui Ion Şpac despre
revista Viaţa Basarabiei. Articolul conţine
materiale documentare de arhivă menite să
relefieze geneza şi evoluţia, politica şi strategi-
ile revistei. 

Nu putem neglija nici rubrica Omajieri
cu intervenţia  Un portret  de bibliotecar ca un
demers afectiv, semnat de Lidia Kulikovski.
Autoarea vorbeşte în termeni elogioşi despre
un bibliotecar devotat profesiei  – Larisa
Cîşlaru.

O altă rubrică cu materiale mereu la
zi este Cartea de specialitate. Alexe Rău vor-
beşte apreciativ despre calităţile cărţii Accesul
persoanelor dezavantajate la potenţialul bib-
liotecilor: manual pentru bibliotecari , autoarea
ei fiind  chiar Lidia Kulikovski. Alexe Rău  sub-
liniează că: „manualul e un patrimoniu de
cunoştinţe biblioteconomice avansate, o carte
– căreia se pare că nu-i lipseşte nimic”..  Un alt
volum, recenzat de această dată de Vlad
Pohilă, este: O carte deschisă a sufletului-
BIBLIOTECA de Elena Roşca, nume care va
rămîne în memoria profesiei nu numai prin
date statistice, ci şi ca autoare de carte. 

Rubrica Cu faţa spre DVS inserează
două materiale semnate de Vlad Pohilă (tot el
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Vlad  Prisăcaru), unul, despre revista Scrip-
tum, publicaţie  trimestrială a Bibliotecii
Bucovinei „I. C. Sbierea” din Suceava şi altul,
despre  biobibliografia Academicianul Silviu
Berejan. 

Recenzii şi Comentarii ca şi Impresii
de Lectură, care este, după părerea noastră, o
continuare a recenziilor, propun materiale
despre scriitori, cercetători, artişti, politicieni,
bibliofili, oameni  pentru care cărţile constituie
un ideal, un sens al vieţii. Îndemnăm  cititorii
să lectureze, spre exemplu,  Adevărul şi fru-
mosul, ca profituri supreme de Andrei Vartic,
un articol despre viaţa şi opera  cărturarului,
profesorului şi cercetătorului Vasile Şoimaru
sau Panteonul civintelor de Veronica Bîtcă, o
recenzie la volumul de versuri De-a Alba-
Negra de Nicolae Mătcaş. 

Munca enormă la care s-a angajat
redactorul - şef al BiblioPolisului are în multe

privinţe un caracter de pionerat. Pe lîngă mul-
tele articole scrise cu acribie şi  bine ordonate
după criterii tematice, Vlad Pohilă, semnînd şi
cu pseudonime, îşi valorifică plenar vocaţia.
Avînd preocupări diverse, îi regăsim numele
sub mai multe articole din 2003 încoace, şi,
mai ales, remarcăm contribuţia la iniţierea şi
coordonarea noilor sau deja consacratelor
rubrici. Recomandăm a se lectura  cîte o
tabletă din fiecare număr al BiblioPolisului,
semnată de domnia sa, pentru oxigenarea in-
telectului.

Doresc întregii echipe a BiblioPolisu-
lui rezistenţă, optimism şi să fiţi în permanenţă
CITIŢI !

Valentina TOPALO
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cimitir de frunze...
şi e noapte
trezeşte formele
căzute-n hibernare 
cimitir de urme
într-o viaţă
...şaradă
află sensul
şi valoarea lor...
nomadă
cimitir de fantome
grăbite
pe coridoare 
chipuri 
crispate de instincte 

e noapte...

dimineaţă... 
baru-i pustiu
în cap... Niagara
pe buze... Sahara
în piept...
fierbinte ibric
iubita doarme covrig
Băiete!
mai ad-un rachiu
Please...

am ars
în viaţă punţi...
trecutul doarme-n
fotografii
nimic
cu mine nu iau
decît visele
în care am fost

hora
din care nu ieşi
gena
cu care te naşti

visul 
cu care trăieşti
sensul
ce nu-l vei cunoaşte
iubirea ce-o guşti
dulce-amar...
umbre
în ţara 
paşilor pierduţi...

iubeşte-mă amarnic
cu gîndul şi cu dorul
iubeşte-mă mai harnic
cît n-am închis zăvorul 
iubeşte-mă fantastic
ca nici într-o poemă
mai bine-o scriem noi
direct pe epidermă...

credeam 
în prieteni la nevoie...
am rămas 
precum Noe
cu animalele lui

aruncat
în fîntîna tăcerii
îmbrăţişat
de umbra-ncăperii
o fi 
cît o fi
voi astupa-o 
într-o zi
poate...
asfaltul
este pielea ridată a oraşului
mă gândesc la grija nemţilor pentru ten
asfaltul din bălţi tînjeşte...

Dinu COJOCARU
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Consemnări...Consemnări...


