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„De la experienţa unor biblioteci concrete până la istoria sistemului de 

biblioteci, de la aprecierea unor publicaţii până la istoria cărţii

Moldovei, de la întocmirea câtorva bibliografii personale până la 

elaborarea unui dicţionar biobibliografic al oamenilor de cultură

şi până la schiţarea istoriei bibliografiei

naţionale și a istoriei tiparului moldovenesc, de la abordarea unor

probleme de terminologie până la elaborarea Dicţionarului rus-român

de bibliologie şi biblioteconomie, de la primele prelegeri în faţa

studenţilor până la scrierea programelor, manualelor, studiilor de 

profil - iată doar câteva momente ale formării lui Ion Madan ca 

personalitate.”

ION ŞPAC

bibliograf şi cercetător, Om Emerit

ŞPAC, Ion. Ion Madan – cercetător de vocaţie al bibliologiei naţionale. In: Magazin bibliologic. 2000, nr 2, pp. 47-51.



• Instituirea Premiului „ION MADAN” în domeniul biblioteconomiei și ştiinţelor informării 

(2008)

• Titlul onorific de Om Emerit al Republicii Moldova (1996);

• Titlul onorific de Eminent al Culturii RSSM (1967);

• Titlul ştiinţific de Doctor în ştiinţe istorice (1974);

• Medalii Pentru muncă excelentă (1970) şi Veteran al muncii (1985);

• Premiul Mare pentru cea mai reuşită lucrare în domeniul bibliologiei, compartimentul

Bibliografie (1996, 1999);

• Premiul special de Originalitate în cadrul Concursului Naţional „Cele mai reuşite lucrări

în domeniul biblioteconomiei şi stiinţei informării" (2007).

APRECIERI ŞI DISTINCŢII
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Născut

pe 31 mai 

1935,              

comuna

judeţul          

Lăpuşna, în 

prezent 

mun. 

Chişinău.

„Am absolvit Filologia pentru că voiam

să pun umărul la prosperarea culturii şi

spiritualităţii neamului, şi paralel să 

cunosc mai bine adevărul despre noi.”

ION MADAN

http://bnrm.md/var2/files/publicatii/Gazeta_bibliotecarului_55.pdf
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 1953 – Absolveşte şcoala medie cu medalie de argint; Publică din 1949 schiţe, reportaje şi 

foiletoane;

 1953 - 1958 – Studii superioare la Facultatea de istorie şi filologie, (secţia limba şi 

literatura română) a Universităţii de Stat din Moldova. În anii de studii susţine la Tinerimea

Moldovei rubrica Din istoria culturii şi artelor;

 1958 - 1960 – Colaborator literar la ziarul Moldova Socialistă;

 1960 - 1969 – Redactor, şef al secţiei de literatură şi bibliografie naţională, Biblioteca de  Stat a R.S.S. M. (azi,   Biblioteca 

Naţională a Republicii Moldova);

 1969, martie - 1970, august – Redactor-şef al colegiului de redacţie pentru repertoriul din

cadrul  Ministerului Culturii al Moldovei;

 1970, septembrie – Director adjunct pentru activitatea metodico-ştiinţifică la Biblioteca 

Naţională; 

 1973, februarie – 1974, noiembrie – Director al Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat

din Moldova; 

 1974 – Susţine teza de doctor în ştiinţe istorice Editarea şi răspândirea cărţii în Moldova 

Sovietică;

 1973 – Devine cadru didactic la Universitatea de Stat din Chişinău şi două decenii conduce Catedra de biblioteconomie a 

Facultăţii de Filologie (1974 - 1993), ulterior, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale comunicării, conferenţiar al Catedrei

biblioteconomie, asistenţă informaţională şi arhivistică (1979);

 Redactor, prefaţator, recenzent a unui şir de lucrări fundamentale editate  de Camera Naţională a Cărţii şi alte biblioteci;

 Stagii didactice la instituţiile de cultură din Sankt-Petersburg (1974) şi Moscova (1978). Vizită de lucru în Bucureşti (1991). 

EDUCAŢIE, FORMARE, EXPERIENŢĂ
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PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE
 Cartea în lumea schimbătoare (Moscova , Taşkent 1972);

 Conferinţele II – VI unionale (1974 – 1988);

 Congresul al V–lea al filologilor români (Iaşi - Chişinău -

Cernăuţi, iunie 1994);

 Congresul al II-lea (martie 1961) şi al III-lea (octombrie 1995) al 

bibliotecarilor din Moldova.

A organizat, în cadrul Universităţii de Stat din Moldova:

 Conferinţe ştiinţifice bibliologice (1978, 1981, 1990, 1992, 1998);

 Conferinţe Lecturi varlaamiene (1978, 1983) etc. 

„...anume de la pupitrul catedrei eu am avut posibilitatea să promovez mai pe larg dezvoltarea bibliologiei

naţionale, dar şi să formez specialiştii care să lucreze în domeniu. Sub auspiciile mele s-au început cercetările

ştiinţifice în domeniul istoriei cărţii basarabene.”

ION MADAN

http://bnrm.md/var2/files/publicatii/Gazeta_bibliotecarului_55.pdf



Instituit de Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova în anul 2008, după decesul dr. Ion Madan - profesorul
mai multor promoţii de bibliotecari formaţi în Republica Moldova, pentru remarcabile cercetări în domeniul
biblioteconomiei şi ştiinţei informării – Biblioteconomie. Asistenţă Informaţională. Arhivistică: teorie şi practică. Se
decernează anual membrilor Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM).

Din 2012 se decernează laureaților în cadrul Galei Premiilor anuale ale Ministerului Educaţiei, Culturii şi
Cercetarii al Republicii Moldova în domeniul Culturii, instituite pentru marcarea celor mai reprezentative creaţii în domeniul
literaturii, teatrului, muzicii, coregrafiei, cinematografiei, artelor plastice, biblioteconomiei, restaurării, conservării
patrimoniului cultural şi al muzeografiei, cu ocazia festivităţii de sărbătorire a Zilei Naţionale a Culturii.

PREMIUL  „ION MADAN”

http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/145-evenimente/evenimente-2019/679-interviu-harconita-2019

Deţinătorii:
2020 – Eugenia BEJAN, director general al Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion
Creangă”, pentru coordonarea și realizarea proiectelor „Punguța cu două cărți” şi
extinderea accesului bibliotecilor pentru copii din Republica Moldova la tehnologii
moderne și instruire.

2019 – Elena HARCONIȚA, director al Bibliotecii Științifice a Universității de Stat
,,Alecu Russo” din Bălți, pentru activitate prodigioasă în domeniul biblioteconomic și
bibliografic.

2018 – Anna Baţmanova, director la Biblioteca Evreiască – Centrul Cultural „I.

Mangher”, filiala Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, pentru contribuție substanțială la

dezvoltarea domeniul biblioteconomic.

http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/145-evenimente/evenimente-2019/679-interviu-harconita-2019


2017 – Maria Furdui, director al Bibliotecii „Vasile Alecsandri” din Telenești, pentru implementarea proiectelor culturale în

bibliotecă, în special „Biblioteca fără frontiere”, proiect intercultural virtual realizat de 4 biblioteci din or. Pitești, România și 6 din

Republica Moldova, și „La bibliotecă se învață mai bine”.

2016 – Evan Tracz, ex-equo director al Programului Novateca, pentru implementarea cu succes a proiectului „Novateca” de

informatizare şi asigurare cu utilaj electronic a bibliotecilor publice din Republica Moldova, și directorului adjunct în domeniul

cercetării şi dezvoltării în biblioteconomie la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Vera Osoianu, pentru crearea Centrului de

Statistică, Cercetare și Dezvoltare privind gestiunea datelor bibliotecilor publice din țară.

2015 – Claudia Balaban, director al Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”.

2014 – Lidia Kulikovski, director al Bibliotecii Municipale „B. P. Hașdeu”, pentru coordonarea cu succes a proiectului „Novateca”, 

proiect de informatizare și asigurare cu utilaj electronic a bibliotecilor din Republica Moldova.

2013 – Mariana Harjevshi, director general al Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, Chişinău. 

2012 – Tutun Irina, Lidia Kulikovski, pentru lucrarea „50 de ani de învăţământ biblioteconomic în Republica Moldova: Studiu

bibliografic”.

2016 – Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi pentru lucrarea „Bălţi – important centu urban din 

Nordul Moldovei”.

2011 – Bibliotecii Municipale „B. P.Hasdeu” pentru lucrările Timp şi istorie : Autori de la „Viaţa Basarabiei” şi „Chişinău din 

amintire”.

2010 – Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Catedra de biblioteconomie, asistenţă informaţională şi arhivistică; coordonator dr. 

Lidia Kulikovski,  referent ştiinţific dr. conf. univ. Victor Petrescu;

2009 – Biblioteca Ştiinţifică Centrală „ Andrei Lupan” a AŞM pentru colecţia de lucrări bibliografice.

2008 – Biblioteca Naţională a Republicii Moldova pentru toate lucrările editate în anul 2007  cu prilejul  celor 175 de ani de la 

fondarea BNRM.

PREMIUL  „ION MADAN”



DOMENII DE ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ

CURSURI DIDACTICE (UNIVERSITARE)

 Istoria cărții şi a bibliotecilor

 Istoria scrisului

 Istoria națională

 Istoria cărţii universale şi naţionale

 Bibliografia naţională

 Iniţiere în specialitate

Activitatea patrimonială a bibliotecilor

 Bibliografia ştiinţelor umanistice

 Bibliografia literară

MEMBRU AL DIVERSELOR COMISII ŞI CONSILII

 Membru al consiliului ştiinţific al Bibliotecii Naţionale

 Membru al consiliului ştiinţific al Bibliotecii Academiei de Ştiinţe

 Membru al biroului de conducere al Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova

 Membru al colegiului de redacţie şi coautor al Calendarului Naţional (1993-2008)

 Membru al Comisiei de evaluare a lucrărilor prezentate la Concursul Naţional Cele mai reuşite lucrări în domeniul

biblioteconomiei şi ştiinţei informării ( 2005 - 2008 )

 Expert al Bibliotecii Naţionale
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PUBLICAŢII DESPRE REMARCABILI OAMENI DE CULTURĂ, SAVANŢI, SCRIITORI 

Secolele XVIII – XIX

 „Din istoria editării operelor lui D. Cantemir” (1974), 

 „Mihai Eminescu – om al cărţii”, în colaborare cu L. Urmaşu,( 1978); 

 „Eminescu – bibliotecar”, în colaborare cu A. Rău, (1991”); 

 „Bogdan Petriceicu Haşdeu – bibliologul” (1998);

Sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX

 „Alexandru 21 David” (1969, 1989), 

 „Alexandru-Sadi Ionescu” (1998), 

 „Alexei Mateevici – istoric al cărţii româneşti” (1994), 

 „Iosif Parhomovici, cărturarul şi bibliograful” (1994), 

 „O figură luminoasă a Basarabiei – preotul Paul Mihail” (1992),

 „O personalitate marcantă a bibliologiei româneşti: Dan Simonescu” 

(1993),

 „Petre Vasile Ştefănucă – biblioteconomistul şi bibliograful” (1993)

Biobibliografii despre colegii de breaslă

 Tamara Isac (1992),

 Parascovia Cojuhari (1993), 

 Ion Şpac (1995), 

 „Oameni ai Bibliotecii Naţionale” (1997) 

 Nicolae Sanalati (1999) ş.a
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Madan
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BIBLIOGRAFII

 Indicele bibliografic „Moldavskaia literatura" (1972, în colaborare cu I. Şpac);

 „Dimitrie Cantemir" (1673- 1723), (1973);

 „Cartea Moldovei Sovietice" (1975);

 „Cercetări în domeniul ştiinţelor umanistice la Universitatea de Stat din Moldova (1974-1995) : Contribuţii

bibliografice" (Chişinău, 1996) - Premiul Mare (1996);

 „Cercetări în domeniul ştiinţelor chimice la Universitatea de Stat din Moldova" (1946–1998) : Contribuţii

bibliografice" (Chişinău, 1998) - Premiul Mare (1999);

 „Cercetări în domeniul ştiinţelor biologice, pedologice şi agrochimice la Universitatea de Stat din Moldova (1946–

1998): Contribuţii bibliografice" (Chişinău, 1999) - Premiul Mare (1999);

 „Istorie, arheologie, etnografie. (1981-2001): Contribuţii bibliografice" (2001).

BIOBIBLIOGRAFII
 Grigore Cincilei (1997); 

 Dumitru Batâr (1998); 

 Promotor al jurnalismului combatant: Dumitru Coval la 60 de ani (1999);

 Un savant cu har de povestitor: Victor Banaru (1941-1997); (2001);

 Un fecior demn al neamului: (Gheorghe Rusnac la 60 de ani) (2002); 

 Stindard al limbii române: Profesorul Anatol Ciobanu la 70 de ani (2004);

 Cavaler al cunoaşterii şi dăruirii : Profesorul Mihail Revenco la 60 ani (2006);

 Poezia muncii ştiinţifice – Savanta Profesoara Aurelia Crivoi (2006);

 Un savant cu reputaţie mondială: Profesorul Aurelian Gulea la 60 de ani (2006);

 Academicianul Valeriu Rudic (2007);

 O familie de intelectuali basarabeni: Claudia Slutu-Grama, Dumitru C. Grama, Steliana Grama: triptic bibliografic (2008).
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 Bibliografia: Moldova ieri, azi şi mâine (1967, în colaborare cu A. Ganea, Z. Osipenco şi I. Şpac );

 Reguli de descriere a cărţilor şi catalogul alfabetic (1967);  

 Bibliografia ştiinţelor naturii, tehnicii şi agriculturii Moldovei (1977, în colaborare cu T. Pavlic);

 Etapele principale ale bibliografiei moldoveneşti (1978);

 Dezvoltarea teoriei bibliografiei în Moldova (1988);

 Să îmbunătăţim munca de informare bibliografică (1983);

 Problemele activităţii bibliografice în Moldova Sovietică (1978);

 Restructurarea activităţii bibliografice în Moldova (1989);

 Bibliografia moldovenească: Material didactic (1985, în colaborare cu L. Nikitina şi T. Orjehovschi ş.a.);

 Bibliografia literară a Moldovei în preajma mileniului trei (1999); 

 Bibliografia basarabeană în contextul culturii şi spiritualităţii româneşti; Bibliografia istoriei (2001);

 Bibliografia artei (2005); 

 Bibliologia basarabeană din ultimii 10-15 ani (2006).

ARTICOLE ŞI STUDII
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„Cartea şi biblioteca sunt ca două surori-gemene.

A vorbi, a scrie despre una este imposibil de a 

nu aborda şi problemele celeilalte. Aşa s-a întîmplat şi cu 

investigatorul cărţii naţionale. Studiind cartea el nu a putut

ocoli biblioteca, nici bibliografia şi nici problemele teoretice

ale bibliologiei. Lui îi aparţin

la fiecare din aceste direcţii lucrări de reală valoare.”

ION ŞPAC
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„Lucrarea de proporţii pe care

o prezentăm a putut lua fiinţă graţie

unei munci de durată a autorului

şi redactorului responsabil, secundaţi

în permanenţă de inimoase

şi neprecupeţite personalităţi din cadrul

facultăţii. 

„Ion Madan a elaborat o bibliografie

model, care, credem noi, constituie poate

cea mai esenţială publicaţie bibliografică

a autorului. Lucrarea a fost apreciată

după merit cu Marele Premiu la Concursul

Republican pentru cea mai reuşită lucrare

bibliologică, compartimentul bibliografie

pe anul 1996. Dar până a ajunge

la rezultatul materializat în formă

de monografie, autorul a depus o muncă

de salahor în vederea depistării, descrierii

şi sistematizării documentelor respective. 

Această muncă fără preget a şi garantat

plenitudinea materialului bibliografic.”

ION ŞPAC

Se ştie - este un adevăr – că cercetarea, creaţia în general,

necesită cunoaşterea realizărilor anterioare. Bibliografia

este izvorul de unde sorbim truda şi inspiraţia multor

generaţii de minţi luminate şi dăruite cu harul investigaţiei

şi al descoperirii.

Cu atât mai mare este satisfacţia noastră de la capătul

lecturii, conştienţi fiind că ni se pune la dispoziţie

un indispensabil instrument de lucru pentru fiece creator

de bunuri umane, fie ele materiale sau spirituale şi care are

o asigurare, un start reuşit pentru generaţiile ce vin”.

DUMITRU BATÂR, 

doctor habilitat în chimie, profesor universitar, laureat al 

Premiului de Stat

BATÂR, Dumitru. O împunătoare carte de vizită. In: Intellectus. 2000, nr. 1, pp. 86-87.



REDACTOR, PREFAŢATOR, EDITOR, RECENZENT
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„Bibliografia este memoria unui neam, 

oglinda celor realizate de un popor de-a lungul anilor 

pentru că odată apărută să conserveze informaţiile 

valoroase şi necesare în timp şi spaţiu.”

ION MADAN

MADAN, Ion. Bibliografia Moldovei dintre Prut şi Nistru la începutul secolului XXI. In: Analelele 

Ştiinţifice a Universităţii de Stat din Moldova : Ser. şt. socioumanistice. 2006, vol. 2, pp. 64-67.



CONTRIBUŢII LA APARIŢIA ANUALĂ A CALENDARULUI  NAŢIONAL

„Şi-a creat deja un nume durabil. Fiind unul din primii bibliologi basarabeni care au scris şi au susţinut o teză de

doctorat, domnul profesor a scris şi a publicat zeci de cărţi şi sute de articole, adunând o bibliografie personală

impresionantă. A fost redactor ştiinţific la nenumărate publicaţii de anvergură, este iniţiatorul şi realizatorul colecţiei de

broşuri „Bibliologi moldoveni”, este un neobosit participant la activitatea Calendarului Naţional editat de BNRM şi un

prodigios autor de articole pentru acesta.”

ALEXE RĂU
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ÎN PUBLICAŢII PERIODICE

„Bibliografia este un mijloc eficient de informare rapidă

şi completă în munca ştiinţifică. E o muncă intensă, o 

creaţie continuă acest domeniu de activitate. Şi cei ce 

îmbrăţişează bibliografia au parte de o satisfacţie colosală, 

înţeleg într-un mod deosebit rostul informării şi 

documentării”.

ION MADAN

MADAN, Ion. Bibliografia Moldovei la începutul secolului XXI. In: Magazin bibliologic. 2003, nr. 2-3, p. 16. 



REFERINŢE PRIVIND PERSONALITATEA ŞI ACTIVITATEA LUI ION MADAN

„Când acest neobosit cărturar le dovedeşte pe toate? De unde se iau aceste aptitudini, această vocaţie de 

muncă?

Şi întrucât ideea, că poate-l ajută cineva, este respinsă categoric, ajungem la concluzia: 

astfel de aptitudini şi capacitate de muncă pot fi proprii doar personalităţilor îndrăgostite de obiectul

activităţii sale, care lucrează fără preget, sau altfel zis, cu jertfire de sine. 

Ion Madan şi este acea personalitate, care, apucându-se de lucru, uită de sine. Aceasta se referă

în aceeaşi măsură la Ion Madan – istoric al cărţii şi al bibliografiei naţionale, Ion Madan – bibliograful, 

Ion Madan – profesorul”.

ION ŞPAC
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REFERINŢE ÎN PUBLICAŢIILE BŞ USARB

Ion Madan

MADAN, Ion. Bibliografia Moldovei dintre Prut şi Nistru la începutul secolului XXI. In: Analelele Ştiinţifice a Universităţii de Stat din Moldova : Ser. şt. socioumanistice. 

2006, vol. 2, p. 67. 



REFERINŢE

,,La Carte se ajunge însă numai prin învăţarea semnelor care o compun, adică a cititului, deci

prin şcoală şi prin învăţători. Însă Învăţători îi numim, ca atribut de nobleţe, pe toţi cei care ne îndrumă,

ne sfătuiesc, ne luminează.Unul dintre aceştia, cel mai strălucit în ştiinţa biblioteconomiei, care a format

mii de urmaşi în această ocupaţie-vieţuire benefică pentru întreaga societate a fost, timp de mai bine de

40 de ani, profesorul şi cercetătorul, omul cărţii, doctorul în ştiinţa biblioteconomiei, ION MADAN. A

fost un mare şi adevărat Învăţător. A fost printre noi, şi noi nu l-am cunoscut îndeajuns, pentru că el se

substituia în cărţile pe care ne făcea să le iubim, în ştiinţa gestionării lor, în pasiunea pentru păstrarea şi

răspândirea lor, în studiile sale despre cărţi şi intelectualii care le creează şi le folosesc. Toată ştiinţa

biblioteconomiei pe care el o preda generaţiilor de studenţi şi specialişti pe care i-a îndrumat decenii la

rând se vădeşte în buna organizare şi funcţionare a reţelei de biblioteci din R. Moldova”.

Prof. univ. dr. Zamfira MIHAIL, Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti

http://bibliopolis.hasdeu.md/index.php?bpa=1640



ÎN PUBLICAŢII PERIODICE
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FILMUL VIEŢII
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Ion Madan la Universitatea Tehnică a Moldovei

Ion Madan - participant la Masa Rotundă în cadrul

Salonului Internaţional de Carte şi Presă, ediţia a XI-a, 

consacrată jubileului de 15 ani de la declararea

independenţei Republicii Moldova, Chişinău, 2006

Ion Madan la Biblioteca Naţională a Republicii

Moldova, Simpozionul Ştiinţific Naţional Anul

Bibliologic „Bibliotecile Moldovei în contextul trecerii de 

la societatea informaţională la societatea cunoaşterii”, 

martie 2006

Doctor în istorie, conferenţiar 

universitar Om emerit

al Republicii Moldova

Inaugurarea Expoziţiei „Presa Africană

Francofonă”, USM, 23 martie 2006
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Ion Madan predă cursul „Bibliografia naţională”

studenţilor de la Facultatea „Jurnalism şi Ştiinţe ale

Comunicării”, USM

Susţinerea tezelor de licenţă, USM, 2005  

Balul Bobocilor al Facultăţii „Jurnalism şi 

Ştiinţe ale Comunicării”, USM, 2006

Comisia de Stat la specialitatea „Biblioteconomie

şi Asistenţă Informaţională”, USM, 2005

http://lib.ase.md/site/docs/publicatii/madan_final.pdf

Întâlnirea cu discipolii specialităţii

„Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională”

„E timpul să observăm,

să recunoaştem că există

o şcoală în domeniul

bibliologiei – Şcoala Madan.”

ION ŞPAC 

http://lib.ase.md/site/docs/publicatii/madan_final.pdf


„O personalitate care înscrie evenimente şi fapte 

concrete 

în dezvoltarea bibliologiei naţionale. Fire energică, 

inimoasă şi rezistentă, dedicată atât muncii la 

catedră, cât şi cercetării şi practicii bibliologice, dl 

Ion Madan s-a afirmat ca unul dintre cei mai 

importanţi bibliologi, bibliografi cercetători ai 

istorie cărţii.”

LUDMILA CORGHENCI, Director-adjunct, DIB 

ULIM

„Profesorul Ion Madan, în opinia mea, era un foarte bun psiholog, 

un om de o rară bunătate, un consultant şi un sfătuitor de 

excepţie….Fiind bun, era şi exigent, cerea de la noi pregătire la 

nivel; fiind indulgent, ne trata părinteşte, sfătuindu-ne şi 

susţinându-ne la nevoie. Ion Madan era 

un istoric şi un bibliograf prin vocaţie, acest lucru era evident atât

în activitatea sa ştiinţifică, cât şi în cea pedagogică.”

RAISA VASILACHE, Director-adjunct, BŞC „Andrei Lupan” a AŞM

„Poate că El, prin bunătatea sa, i-a scandalizat pe unii. 

Poate. Poate că El, prin înţelepciunea sa, i-a scandalizat

pe alţii. 

Poate că El, prin informaţiile pe care le deţinea, prin cunoştinţele

enciclopedice, i-a scandalizat (căci ei s-au lăsat antrenaţi în această

idee!) pe alţii sau chiar şi pe unii.

În vârful condeiului avea vibraţia în susţinerea Adevărului.

Avea în sânge duhul Libertăţii, fără ca să-l fi afişat, în timp ce mulţi

se considerau – sau lăsau să se înţeleagă ! – că ei reprezintă

emanaţiile populare şi înţelepciunea...”

CLAUDIA SLUTU-GRAMA
Dr., în filologie, specialist principal, BŞC „Andrei Lupan” a AŞM

„Ion Madan va rămâne în istoria

biblioteconomiei naţionale ca Iniţiator

al cercetărilor bibliologice în Moldova 

postbelică, ca autor a peste 370 de lucrări

ştiinţifice, didactice şi bibliografice. Ion 

Madan a fost unul din fondatorii Asociaţiei

Bibliotecarilor din Moldova.” 

NELLY ŢURCAN, Dr., conf. univ., USM

ÎN MEMORIA 
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„Ce calităţi umane posedă jubiliarul nostru? Capacitate de muncă, 

sârguinţă, spirit activ, iniţiativă, abnegaţie, inovaţie, autoritate, 

erudiţie, inteligenţă, talent, multilateralitate a aptitudinilor, curaj, 

voinţă, onestitate, principialitate, maturitate, înţelepciune

şi patriotism. Toate acestea sunt caracteristicile intelectualităţii de tip 

nou. Ion Madan reprezintă o epocă întreagă în ştiinţa bibliologică. 

Lucrările ştiinţifice, cărţile, articolele, bibliografiile lui sunt actuale

nu numai din punct de vedere ştiinţific

şi practic, ci şi din perspectiva dimensiunii umane.”

SILVIA GHINCULOV, 

doctor în economie, Directorul Bibliotecii Ştiinţifice ASEM 

NATALIA CHERADI, dir.-adj. Biblioteca Ştiinţifică ASEM
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„Dr. conferenţiar Ion Madan are un loc aparte în cultura şi 

istoria republicii prin valorificarea lor. Pentru că bibliografia

este istorie, şi, deci, cei care o fac, fac istorie. El este o istorie

a bibliologiei noastre. O atitudine creatoare, responsabilă

faţă de tezaurul scris, faţă de prezentul în care activează

cercetătorul, trebuie să armonizeze echilibrat două deziderate

egal de importante: cunoaşterea şi valorificarea. Le găsim în 

munca dlui Ion Madan, el le armonizează şi materializează

perfect.”

LIDIA KULIKOVSKI,

doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, 

Șef Departamentul studii si cercetari
Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”
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„– Aţi fost şi aţi rămas în esenţă un răşzeş bun şi harnic, sădind seminţe alese care au dat roade bune peste ani

şi aţi cultivat cu multă înţelepciune acest domeniu atât de vast care se numeşte Bibliologie. Ba mai mult, aţi

crescut şi aţi format multe cadre, care au devenit mai apoi specialişti talentaţi. Toţi discipolii Dvs. vă consideră

ca pe un adevărat părinte, care învaţă de bine chiar şi atunci când mustră. Aţi fost şi sunteţi un adevărat

patriarh în domeniu, un militant… 

– Am făcut ce am putut. Am scris zeci de articole pentru a promova această ştiinţă. Fiind mulţi ani la catedra

de bibliologie la Universitate pe fiecare student aparte l-am încurajat, l-am susţinut şi l-am format. Mulţi dintre

studenţii mei au ajuns personalităţi marcante în domeniul bibliologiei: Alexe Rău, Lidia Kulikovski, Natalia 

Cheradi, Eugenia Bejan, Silvia Ghinculov şi mulţi, mulţi alţii. Când a trebuit să susţin o iniţiativă bună

am ştiut să pun cuvântul. Mă refer inclusiv la înfiinţarea Bibliotecii ASEM care acum este o mândrie

a Moldovei. Am ştiut să cultiv şi să dezvolt personalitatea fiecăruia. Întotdeauna am pus note bune, încurajând

studenţii mei. Observam talentele şi le încurajam.”

ION MADAN

Interviu realizat de Valentina GĂLUŞCĂ
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GĂLUŞCĂ, Valentina. „Bibliologia este vocaţia mea...” : Ion Madan la 70 de ani! In: Literatura şi arta. 2005, 26 mai, p. 7.
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ÎNTRE AICI ŞI DEPARTE

Profesorului Ion Madan

A venit o nouă zi.

În jur înflorea Primăvara

Pe ramuri.

Ciudat: pe o creangă

A unui pom – flori roze şi lilă,

Pe alta – rânduri de carte

De toate culorile.

Se căuta un paznic

Pentru nori –

Să nu fie gingaş

Cu poamele Primăverii

Şi să nu permită ca dorurile

Oamenilor

Să îmbobocească.

Voia să guste din fructul oprit –

Unii –

Până la coacere.

Iar din litere şi rânduri – alţii –

Să nască cărţi!

Şi toate să aibă o singură culoare –

Cea maină.

...Iar Cerul a îmbrăţişat

faptele Omului,

Risipite în bunătate!

Ş-îl cred: nu poate fi obnubilat.

În altă Primăvară

A fost culeasă roada

De pe ramul ce naşte Cartea.

(CLAUDIA SLUTU-GRAMA,

doctor în filologie, specialist 

principal, Biblioteca Ştiinţifică

Centrală „Andrei Lupan”

a Academiei de Ştiinţe a Moldovei)

S-A DĂRUIT CU MULT DINADINS

Reculegere pentru Omul Ion Madan,

Durerea ne frământă avan.

Ne-a promovat cu har şi cu calde cuvinte,

Ne-a fost frate, dar şi părinte.

Rodul muncii e în istoria cărţii

Rămas nelimitat în conturul hărţii.

Rodul muncii e în discipolii săi,

Ştim că faţă de El, suntem mititei.

Mergi, suflete drag, spre alinare

Tot ce ai semănat e în drum spre cântare.

Închină-te Domnului în paradis

Ne întâlnim cu Mata pe o punte de vis.

(ELENA PLĂCINTĂ,

Biblioteca Ştiinţifică a UTM)
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