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Ploaia din 31 august ce cădea din 
cer, avea să semnifice roadele cărţilor 
editate de peste an, rodul inspiraţiilor 
de nesomn al autorilor, adunându-i, ca 
altă dată, în holul Bibliotecii Naţionale 
la Salonul Internaţional de Carte 2010, 
ediţia a XIX-a – o adevărată Catedra-
lă a înţelepciunii, unde mereu se adu-
nă scriitori, diferite personalităţi atât 
din republică, cât şi din străinătate, 
editori, bibliotecari, studenţi, elevi etc. 
31 august – Zi înălţătoare nu numai 
prin inaugurarea Salonului, dar şi prin 
sărbătorirea graiului matern – Limba 
Noastră cea Română, care a consem-
nat prin ani aceste realizări şi idealuri 
ale Cărţii înveşmântată în grafia latină 
şi scrisă în limba română.

La inaugurarea SIC au fost prezente 
persoane oficiale şi oameni de cultură 
din republică: Mihai Ghimpu, preşe-
dintele Parlamentului Republicii Mol-
dova, preşedinte interimar al Repu-
blicii Moldova, Ion Negrei, viceprim-
ministru al Republicii Moldova, Boris 
Focşa, ministrul Culturii al Republicii 
Moldova, Dorin Chirtoacă, primarul 
general al municipiului Chişinău,  acad. 
Mihai Cimpoi, preşedintele Uniunii 
Scriitorilor din Moldova, Lilia Snegu-
reac, directorul Biroului de Informa-
re al Consiliului Europei în Moldova, 
Vanghea Mihanj Steryu, scriitoare, 
traducătoare şi pictoriţă, preşedintele 
Societăţii Scriitorilor şi Artiştilor Aro-
mâni din Macedonia etc.

SALONUL INTERNAŢIONAL
DE CARTE ŞI LIMBA ROMÂNĂ – 
DOUĂ INIMI GEMENE
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   Manifestarea culturală, organizată 
de Biblioteca Naţională, dedicată în 
acest an marelui poet Mihai Eminescu, 
a fost deschisă de domnul Alexei 
Rău, directorul general al BNRM, care 
a fost şi moderatorul ei. Dumnealui a 
remarcat importanţa Salonului Inter-
naţional de Carte, reiterând că ediţia 
din acest an este una din cele mai bo-
gate, cuprinzând mai multe noutăţi şi 
surprize. Dumnealui a menţionat că 
numărul editurilor participante este 
de peste 300, din 14 ţări: România, Re-
gatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei 
de Nord, Macedonia, un şir de parti-
cipanţi noi din Rusia, Ucraina, Belarus, 
Ungaria etc. Sărbătoarea Independen-
ţei Republicii Moldova şi Salonul In-
ternaţional de Carte sunt de-o vârstă 
– 19 ani de existenţă. SIC a trecut prin 
multe greutăţi, dar mereu le-a înfrun-
tat, a conchis vorbitorul. 

Pe parcurs, domnul Alexei Rău a 
oferit cuvântul diferitor personalităţi.

Mihai Ghimpu, preşedintele Par-
lamentului Republicii Moldova, preşe-
dinte interimar al Republicii Moldova: 
“Adevărat  e ce-a spus domnul direc-
tor general al Bibliotecii Naţionale, 
Alexei Rău, Independenţa Republicii 
Moldova şi Salonul Internaţional de 
Carte sunt de-o vârstă. Mulţumim 
mult colectivului Bibliotecii Naţionale 
pentru eforturile, abnegaţia şi strădu-
inţa pe care le-a depus în toţi aceşti 
ani. În viaţă nimic nu poate evolua fără 
carte. Şi niciun popor nu poate exista 
fără scriitori, fără bibliotecari. De ase-
menea, mulţumesc tuturor compatri-

oţilor care au luptat pentru victoria 
Limbii Române, că astăzi ea este re-
gină la ea acasă. Să ne amintim de su-
tele şi miile de oameni care au ieşit în 
stradă, participând la Marea Adunare 
Naţională din anul 1989, care au votat 
pentru Limba Română, pentru cultura 
republicii… Astăzi mulţi din cei care 
şi-au adus contribuţia la prosperarea 
Limbii Române au fost decoraţi cu or-
dine şi distincţii de stat. În toţi aceşti 
ani de independenţă mereu am luptat 
şi aşa a fost să fie, ca să vin eu  şi să 
fac dreptate. În preajma Sărbătorii 
Limba Noastră cea Română am sem-
nat  decrete cu privire la decorarea 
multor oameni care au fost adevăraţi 
patrioţi în toţi aceşti ani de indepen-
denţă, de asemenea, unii locuitori din 
Transnistria, care au fost scutul Limbii 
Române. Cu “Ordinul Republicii” au 
fost decoraţi: Anatol Ciobanu, mem-

bru corespondent al AŞM, Ion Du-
meniuc, post-mortem, Vasile Bahnaru, 
directorul Institutului de Filologie al 
AŞM, Ion Melniciuc, doctor, conferen-
ţiar universitar, USM,  Vladimir Pohilă, 
scriitor, directori de licee şi gimnazii 
din Transnistria etc. Pentru merite în 
dezvoltarea literaturii, activitate pu-
blicistică prodigioasă şi contribuţie la 
promovarea valorilor naţionale s-au 
conferit alte distincţii scriitorilor: 
“Ordinul de Onoare” – Ion Anton, 
Alexandru Bantoş, Ana Bantoş, Alexei 
Rău; Ordinul “Gloria Muncii”: Serafim 
Belicov, Leo Butnaru, Raisa Ciobanu, 
Eugen Gheorghiţă, Nina Josu, Hara-
lambie Moraru, Iulius Popa, Arcadie 
Suceveanu, Elena Tamazlâcaru; Medalia 
“Mihai Eminescu” – Victor Lavric, Ana 
Răileanu; Titlul onorific “Maestru al Li-
teraturii” – Teodor Chiriac, Gheorghe 
Bâlici, Titus Ştirbu şi alţii.

Mulţumim încă o dată tuturor pen-
tru activitatea rodnică depusă în aceşti 
ani, dorindu-vă sănătate. Trăiască Lim-
ba Română!”

Ion Negrei, viceprim-ministru al 
Republicii Moldova: “Independenţa 
Republicii Moldova şi Salonul Inter-
naţional de Carte sunt de-o vârstă. 
Valoarea cărţii, adevărului, politici 
social-culturale sunt temele ce se in-
tercalează în activitatea SIC. La salon 
vin oameni de cultură care lucrează 
asupra cărţilor. În numele Guvernului 
Republicii Moldova mulţumesc celor 
ce aduc lumina adevărului, adevărul 
ştiinţific şi spiritual. Cuvântul scris 
întotdeauna a luminat cugetul omului 

(Continuare în pag. 3)
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în societate. Tuturor participanţilor 
la Salonul Internaţional de Carte le 
urez  succese noi în cadrul lansărilor 
de carte, simpozioanelor, expoziţiilor, 
discuţiilor care vor avea loc pe par-
cursul acestei manifestări culturale.”

Boris Focşa, ministrul Culturii al 
Republicii Moldova: “Mulţumim tutu-
ror colaboratorilor Bibliotecii Naţi-
onale, Uniunii Scriitorilor, care mereu 
au ştiut de-a lungul anilor să stea la 
cârma Cărţii, Limbii Române. De men-
ţionat faptul că acest Salon de Carte 
este dedicat Anului Mihai Eminescu şi 
este unul din cele mai bogate saloane, 
la care participă foarte mulţi oaspeţi 
de peste hotare.”

Acad. Mihai Cimpoi, preşedintele 
Uniunii Scriitorilor: “Remarc o sărbă-
toare triplă: Limba Română, Salonul 
Internaţional de Carte Românească şi 

sărbătoarea Culturii Române. La SIC-
2010 participă reprezentanţi deose-
biţi din multe ţări ale lumii: România, 
Franţa, Macedonia, Regatul 
Unit al Marii Britanii şi Ir-
landei de Nord, Ucraina, 
Belarus etc. De asemenea, 
participă şi strănepoata lui 
Alexandru Donici.”

Vanghea Mihanj  Steryu,  
scriitoare, traducătoare 
şi pictoriţă, preşedinte-
le Societăţii Scriitorilor şi 
Artiştilor Aromâni din Ma-
cedonia: “Suntem bucuroşi 
că  pentru prima dată am 
fost invitaţi la Salonul In-
ternaţional de Carte din 
Republica Moldova.  Astăzi 
este nu numai sărbătoarea 
Salonului Internaţional de 

Carte, dar şi sărbătoarea Limbii Ro-
mâne. Limba Română are multe cre-
aţii de valoare, de la Mihai Eminescu, 
Lucian Blaga, Tudor Arghezi… şi până 
la scriitorii de astăzi. Mulţumim mult 
domnului Alexei Rău, directorul gene-
ral al BNRM, pentru că ne-a invitat la 
acest salon. Cultura şi literatura este 
un câmp cu multicolore flori, care 
simbolizează pacea, prietenia, colabo-
rarea activă intre oamenii de cultură 
din diferite ţări. Limba română este şi 
limba noastră pe care o iubim foarte 
mult.”

Lilia Snegureac, directorul Birou-
lui de Informare al Consiliului Europei 
în Moldova: “Astăzi am venit să luăm 
carte, precum venim să luăm lumină. 
Nu ştiu dacă mai este un popor care 

să-şi sărbătorească limba, aşa cum săr-
bătorim noi Limba Noastră cea Ro-
mână. Biroul de Informare al Consiliu-
lui Europei în Moldova întotdeauna a 
susţinut şi va susţine această manifes-
tare culturală – Salonul Internaţional 
de Carte. Felicitări tuturor  celor care 
au venit la Salonul de Carte şi la săr-
bătoarea Limba Noastră cea Română. 

Dorin Chirtoacă, primarul gene-
ral al municipiului Chişinău: “La săr-
bătoarea Limba Noastră cea Română 
şi Salonul Internaţional de Carte au 
venit oaspeţi de pe ambele maluri ale 
Prutului, dincolo de Tisa, Dunăre, din 
Bucovina. În anii trecuţi, sărbătorile 
se petreceau în conflict, acum nu mai 
este acel conflict care era declanşat 
de comunişti. Regret faptul că nu mai 

(Continuare în pag. 4)
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sunt cu noi cei ce odih-
nesc de veci în Cimitirul 
armean, care au luptat 
pentru Independenţa, 
Integritatea Republicii şi 
pentru Limba Română. 
Salonul Internaţional de 
Carte este sărbătoarea 
timpurilor noastre. Să 
promovăm aceste lu-
cruri frumoase în casa 
fiecărui om. Să promo-
văm Limba Română, 
începând de la casa pă-
rintească şi până peste 
hotarele ţării noastre.”

În  continuare, domnul 
Alexei Rău a mai anun-

ţat publicul că la salon se vor produce 
evenimente memorabile, remarcând 
şedinţa Ateneului „Moldova”, şedinţa 
Salonului Muzical cu genericul „Emi-
nescu şi muzica”, expoziţiile-eveni-
ment: „Valori eminesciene”, „Maria 
Bieşu”, „Salut! Aici Europa”, „Ei rămân 
vii în conştiinţa neamului". In memori-
am: Anatol Codru, Iurii Grecov, Grigo-
re Vieru, Vasile Vasilache, Andrei Var-
tic, Simion Ghimpu; un şir de lansări 
de carte ale autorilor consacraţi din 
România, Franţa, Macedonia etc. Apoi 
toţi oaspeţii au fost invitaţi să viziteze 
sălile de expoziţii  ale Salonului Inter-
naţional de Carte 2010.

Raisa PLĂIEŞU

Publicaţiile BNRM la SIC

Această nouă ediţie a Catalogului 
Fondului “Pavel şi Clara Balmuş” din 
cadrul colecţiilor speciale ale Biblio-
tecii Naţionale vine să certifice creş-
terea acestei colecţii, lucru pentru 
care BNRM îi este profund recunos-
cătoare familiei Balmuş, dar şi anumite 
schimbări, anumite mutaţii în viziunea 
cunoscutului nostru cărturar asupra 
acestui gen de publicaţii. În domeniul 
descrierii bibliografice s-au produs, pe 
întreg mapamondul biblioteconomic, 
schimbări esenţiale, ba chiar o turnură 
radicală către utilizator, către nespeci-
alistul în bibliografie. Pe parcursul mai 
multor ani şi decenii s-au ţinut, la fo-
rurile internaţionale de specialitate şi 
în ediţiile periodice de profil, dispute 
relative la discordanţa între cum cred 
că trebuie să fie şi cum efectuează bi-
bliotecarii alcătuirea notiţelor biblio-
grafice şi cum ar prefera să fie făcut 
acest lucru utilizatorii, specialiştii din 
alte domenii decât cel bibliotecono-
mic. Disputele acestea au condus la di-
vergenţe, soluţionarea cărora n-a mai 
putut fi amânată. În consecinţă, o echi-

pă specială a FIAB (Federaţiei Interna-
ţionale a Asociaţiilor de Bibliotecari) a 
elaborat aşa-zisele reguli funcţionale 
de descriere bibliografică (FRBR), care 
au prefigurat întoarcerea bibliografiei 
cu faţa spre utilizator, aceasta însem-
nând o descriere pe nou a surselor, 
după criteriile sau după parametrii ce 
ţin de orizontul de aşteptare (şi de că-
utare) al cititorilor, al nebibliografilor. 

Obiecţiile, sugestiile, insatisfacţiile, 
reproşurile, deziluziile, oprobriile lui 
Pavel Balmuş vis-à-vis de cum se alcă-
tuiesc în bibliotecile de la noi biblio-
grafiile, se circumscriu observaţiilor 
utilizatorilor din lume, de la care por-
nind, specialiştii FIAB au şi ajuns la ela-
borarea FRBR-ului. Dacă avea cine să 
le transmită Federaţiei Internaţionale, 
ele şi-ar fi adus mica lor contribuţie 
la schimbarea la faţă a descrierii bibli-
ografice. Pe lângă acestea, dl Balmuş a 
mai produs şi un şir de idei, obiecţii, 
revendicări legate de transliteraţie 
(era şi este un oponent înveterat al 
standardului internaţional de translite-
rare, care, în viziunea sa, prejudiciază, 

atunci când e aplicat la noi, principiile 
fundamentale ale limbii române). Multe 
din doleanţele sale nu şi-au găsit încă 
aplicare în pragmatica bibliografică de 
la noi. 

În cadrul lucrărilor de pregătire a 
ediţiei a doua a acestui catalog, s-a 
manifestat din plin firea, datul onto-
logic al lui Balmuş-cercetătorul, re-
marcat şi de critica şi istoria literară 
de la noi, şi anume „documentarismul 
erudit aplicat minuţios”(Cimpoi M. 
Istoria literaturii române din Basarabia: 
compendiu, Ch., Litera, 2003, p. 423). 
În plus, eruditul cercetător aduce în 
actualitate procedeele şi formule-
le unor bibliografi români de seamă, 
ca N. Hodoş, I. Bianu, D. Simonescu,  
C. Mălinaş. Aşa se face că în această 
ediţie notiţele bibliografice includ, de 
exemplu, autografele. Dl Balmuş acor-
dă o atenţie deosebită chiar şi aspec-
telor de organizare şi de arhitectură a 
paginilor. 

À propos de autografe. Apariţia aces-
tui nou element în notiţele bibliogra-

"CATALOG  AL COLECŢIEI  CLARA ŞI PAVEL BALMUŞ"

(Continuare în pag. 5)
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fice se datorează faptului, că familia 
Balmuş a decis să includă în fondul lor 
inaugurat la BNRM şi cărţile cu auto-
graf oferite dlui Pavel sau dnei Clara 
de către scriitori şi de către alte per-
sonalităţi ale culturii noastre naţio-
nale. Aceste ediţii se constituie într-o 
impunătoare colecţie care reflectă 
mai multe aspecte ale vieţii literare, 
ştiinţifice, culturale : ele redau epoca, 
ele reflectă stările de moment şi de 
spirit ale neamului nostru, ele profi-
lează, dacă vreţi, un tablou sinoptic al 
receptării în timp şi spaţiu a „Balmuşi-

lor”, ca una din pietrele de rezistenţă 
din care se constituie edificiul culturii 
naţionale. 

Şi dacă tot vorbim de cărţi cu auto-
graf, e cazul să ne oprim un pic şi la bi-
bliofilie. Ca preşedinte al Societăţii Bi-
bliophililor „Paul Mihail” din Republi-
ca Moldova, dl Balmuş este, din oficiu, 
şi unul din promotorii de căpetenie ai 
bibliofilismului, cu contribuţii impor-
tante la legiferarea unei tipologii bibli-
ofilice înnoite, una care să integreze, 
valoric, principial şi formal bibliofilia 
particulară şi colecţionarea de valori 
bibliofile în bibliotecile reprezentative 
şi în alte instituţii ale statului. Credinţa 
de nestrămutat a lui este că bibliofi-
lia, lumea cărţii româneşti în general 
a avut mereu şi continuă să aibă un 
rol, un impact crucial asupra condiţiei 
noastre de neam. Universul cărţii, la 
noi, cum afirmasem mai demult într-o 
comunicare la inaugurarea uneia din 

ediţiile simpozionului naţional Valori 
bibliofile, compensează întrucâtva lipsa 
unor monumente de arhitectură şi de 
artă monumentală de vechimea, inte-
gritatea, forţa de impresie şi numărul 
celor din Occident. 

Din chiar primii ani de funcţionare, 
sub egida Bibliotecii Naţionale, Soci-
etatea Bibliophililor (utilizez aici şi în 
alte locuri ortografierea cuvântului 
bibliophilie cu ph, aşa cum a constatat 
că e corect cercetătorul Pavel Balmuş) 
a organizat în incinta BNRM întâlniri 
şi expoziţii de ediţii bibliofile din co-

lecţiile particulare. Încă de pe atunci 
am constatat că dacă în bibliofilia par-
ticulară predomină adesea criteriile 
formale de selectare, fapt ce permi-
te, nu rareori, în funcţie de principiile 
de care se conduce fiecare bibliofil 
în parte, includerea în colecţii a unor 
ediţii insignifiante din punct de vedere 
conţinutal, în instituţiile reprezentati-
ve ale culturii naţionale, instituţii care 
sunt responsabile de conservarea şi 
transmiterea către generaţiile viitoare 
a moştenirii culturale scrise a naţiunii, 
criteriile de selecţie diferă de cele ale 
colecţionarilor privaţi. Ediţiile biblio-
file din aceste colecţii publice sunt în 
primul rând valori de necontestat ale 
patrimoniului naţional scris şi impri-
mat, lucrări incluse în circuitul naţional 
şi în cel internaţional de valori cultu-
rale şi spirituale, opere care au asigu-
rat şi asigură continuitatea culturală şi 
spirituală a neamului nostru. Criteriile 

bibliofile formale, deşi se ţine cont şi 
de ele, răman într-un plan secund, lă-
sând să iasă în prim-plan principiile de 
selectare conţinutale. 

Trebuie să remarc că preşedintele 
Societăţii Bibliophililor, Pavel Balmuş, 
nu doar împărtăşeşte şi promovează 
această tipologie şi căile de integrare a 
celor două moduri de colecţionare, ci 
şi serveşte drept exemplu viu de cum 
poate fi înfăptuită o astfel de integra-
re. Or, criteriile şi principiile pe care 
îşi întemeiază, el şi Clara, dezvoltarea 
colecţiei, a bibliotecii particulare, sunt 
net superioare acelora la care recurg 
bibliofilii de nivel mediu, ba chiar şi unii 
din protipendada unui domeniu de ac-
tivitate sau altul. Conţinutul înseamnă 
pentru Balmuşi un fel de etnos con-
centrat în logos, o expresie sublimată 
a neamului românesc. De unde şi fires-
cul, modul net superior în care fondul 
Balmuş s-a integrat în colecţiile specia-
le ale Bibliotecii Naţionale a ţării. 

Fondul Balmuş, aşa cum arată sta-
tistica mişcării fondurilor BNRM, are 
căutare, este solicitat de utilizatorii 
de diferite profesii, ocupaţii, vârste. 
Este întrebat de studenţi şi de tinerii 
cercetători din diferite instituţii. Fap-
tul acesta mă întăreşte şi mai mult în 
gândul că valorile noastre bibliofile, 
lumea cărţii româneşti a fost şi ră-
mâne încă în mare măsură un factor 
primordial în instruirea, culturalizarea 
şi continuitatea neamului. 

Cum generozitatea familiei Balmuş 
este ca un izvor nesecat, ei aducând 
în dar Bibliotecii Naţionale noi şi noi 
ediţii, s-ar putea întâmpla ca şi această 
a doua ediţie a catalogului Fondului 
lor să fie depăşită, apărând astfel ne-
cesitatea unei alte ediţii noi. Ferice de 
ei, de BNRM, de cititorii acestei bibli-
oteci dacă acest lucru se va întâmpla. 
Căci asta va fi, cum ar zice Vasile Alec-
sandri, ”cu atât mai bine ţării şi lui cu 
atât mai bine”. 

Gratitudinea şi recunoştinţa noas-
tră au o forţă de expresie insuficientă 
pentru a corespunde măreţiei gestu-
lui şi generozităţii lui Pavel şi a Clarei 
Balmuş. 

 Alexe Rău, 
director general BNRM,  

doctor în filozofie   
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Salonul 
internaţional 
de carte de la 
chişinău

Lansarea Biobibliografiei 
Isaie Cârmu

În cadrul Salonului Internaţiona-
led de Carte 2010, la 2 septem-
brie, în  Sala  de artă a Bibliotecii 
Naţionale a avut loc şedinţa Ateli-
erului de Creaţie dedicat ilustrului 
grafician Isaie Cârmu, personalita-
te de seamă în domeniul graficii 
de carte, pictor cu renume mon-
dial, maestru emerit în arte, mem-
bru al Uniunii Artiştilor Plastici 
din Republica Moldova. În cadrul 
atelierului s-a produs lansarea Bi-

obibliografiei Isaie Cârmu, ela-
borată de Biblioteca Naţională. 
Realizată în baza arhivei personale 
a maestrului, cărţilor ilustrate de 
el, cataloagelor Bibliotecii Naţio-
nale şi fondurilor Muzeului Naţi-
onal de Arte Plastice, această lu-
crare bibliografică face parte  din 
Proiectul editorial „Moldavica”, 
din seria „Plasticienii Moldovei”, 
iniţiat de Biblioteca Naţională şi 

este destinată tuturor 
celor interesaţi. Sco-
pul biobibliografiei a 
fost de a valorifica 
patrimoniul naţional 
de artă  plastică prin 
prezentarea operei lui 
Isaie Cârmu într-un 
volum aparte. 

În  cadrul lansării au 
vorbit: Gheorghe Vra-
bie, artist plastic; Ele-
na Turuta, redactorul 
cărţii, şefa Serviciului 
„Editura”, BNRM; Rai-
sa Cârmu, soţia picto-
rului; Constantin Spâ-
nu, doctor în studiul 
artelor; Simion Zam-

şa, grafician, profesor universitar, 
UPS „I. Creangă”; Elena Caracen-
ţev, grafician, profesor universitar, 
UPS „I. Creangă”; Svetlana Miron, 
şefa Seviciului „Colecţie de artă şi 
hărţi”, BNRM  şi alţii. 

Lucrările ilustrului pictor  au 
fost apreciate la cele mai presti-
gioase expoziţii, concursuri repu-
blicane, unionale şi internaţiona-
le: vestitul Târg Internaţional de 

Carte de la Leipzig,  
Germania; expoziţia 
de carte pentru co-
pii din Bologna, Italia;  
Bienala de afişe din 
Varşovia, Polonia, ex-
poziţii din: Rusia, Ce-
hoslovacia, Elveţia etc. 
La Concursul Unional 
„Arta cărţii” (1985) 
de la Moscova a fost 

decorat cu diploma „I. Fiodorov”. 
De asemenea, a mai fost distins şi 
cu  alte decoraţii: Medalia „Editor 
emerit”; Premiul „Moisei Gam-
burd” (2000); Medalia „Mihai Emi-
nescu” (2000), România;  Ordinul 
„Gloria Muncii” (2000) etc., iar în 
2010 cu Ordinul de Onoare.

Diana ŞVITCHI,  
bibliotecar,  Serviciul 

„Colecţia de artă şi hărţi”

 Salonul Internaţional de Carte de la Bi-
blioteca Naţională din Chişinău este ca o 
Biserică, unde s-au întâlnit poeţi, scriitori, 
editori etc. Invitaţia la Salonul de Carte 
a scriitorilor şi artiştilor din Macedonia 
constituie o părticică din Salonul Inter-
naţional de Carte de la Chişinău. Suntem 
impresionaţi de frumuseţea salonului cu 
participarea a multor case de edituri din 
lume, impresionaţi de mulţi scriitori, de 
întâlnirile prieteneşti şi ingeniozitatea or-
ganizatorilor, care atât de frumos şi la ni-
vel înalt au organizat această importantă 
acţiune. Manifestarea cărţii  e şi pentru 
întâlnirea culturilor lumii.

Felicitări din partea Societăţii Scriitori-
lor şi Artiştilor Aromâni din Macedonia şi 
din numele meu, Vanghea Mihanj Steryu,  
din Macedonia.  Am văzut, am auzit şi am 
participat cu deosebită plăcere la  sărbă-
toarea sufletului din Chişinău. Sunt bucu-
roasă că am fost  o parte de cultură din 
civilizaţia  culturii şi Limbii Române.

Vanghea Mihanj STERYU
31.08.2010     
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Vanghea Mihanj Steryu

Vanghea Mihanj Steryu este scrii-
toare, traducătoare şi pictoriţă aro-
mână. Este preşedinte al Societăţii 
Scriitorilor şi Artiştilor Aromâni din 
Macedonia – Skopje. Scrie poezii din 
1975 şi i-au apărut 45 de cărţi de 
versuri, proză, romane, piese, cânte-
ce pentru copii şi maturi.

   A tradus în aromână peste 22 de 
cărţi din mulţi autori ai lumii, inclusiv 
basarabeni.

    Este redactor la mai multe re-
viste, cum ar fi: Armanj Machidunits, 
Armana Machedona, revistele pen-
tru copii Rândurica, Fenix, colabo-
rează la mai multe reviste şi ziare din 
România, Albania, Serbia ş. a.

   Este laureată a 26 premii naţio-
nale şi internaţionale, fiind recunos-
cută de mai multe asociaţii de cultu-
ră din lume. Este prima aromâncă ce 
a fondat: Societatea Femeilor Aro-
mânce din Macedonia, 1994; Socie-
tatea Scriitorilor şi Artiştilor Aromâni 
din Macedonia, 1999; a iniţiat “Zilele 
Culturii Aromânilor din Macedonia” 
(ediţiile 2000-2005), Skopje, Mace-
donia; a organizat simpozioane de 
literatură şi cultură (2000-2005), 
Macedonia; stă la leagănul Festivalu-
lui Internaţional de Poezie Aromână 
“Constantin Belimace” (2000-2004).  

NEaMUl MEU
(A mea dunjai)

O, tu neam al meu!
Tu negru a somnului întunecat 
   ce devorează,
Murdărit în panteonul timpului
Scăldat în lumina bisericilor,
Te-ai oprit acolo unde erele stau 

pe loc.

O, tu neam al meu!
Împrăştiat în toate colţurile lumii,
Între intervalele timpului care tace,
Privind meteoriţii dorurilor,
Stai tăcut în ecoul pietrelor 

şi suspinelor,
Cu o nelinişte înăbuşită,
Parcă ai fi o stea pierdută.
O, tu neam al meu! Aud chemarea!

Voi deschide setea nimicurilor,
Voi deschide calea aspiraţiilor,
Voi da la o parte lespedea tăcerii,
Voi trezi glasul Aromânilor.

O, tu neam al meu!
Tu primitive dans dintr-o 

fotografie uitată
Priveşte uimit şi tăcut,
Ca un embrion încremenit între ere.

O, cât veselă cânt!
Cânt dorul şi soarta neamului meu.

Şi dorul are un nume
(Shi dorlu ari num`)

Cine cântă acolo cu voce răguşită
Şi-mi fură din nesomnul
Ce parcă adormise sub pleoape?

Să fie vreun cântec sau un oftat?
Cine cântă când zorii nu ţi-au 
deschis încă fereastra?

Viaţa ce ţi-a schimbat aripile,
Plăcerea cu flăcări răzvrătite,
Ochiul ce lăcrimează o melodie,
Bătrânii ce aleargă cu respiraţii obosite
Sau aburul pieptului înfrigurat.

Nu ştim şi vom merge înapoi,
Cu dorinţa să găsim locul,
în care trupul nostru se va întregi.

Cine-i acolo fără nume şi cântă  să scape
şi nu-şi cunoaşte dorul 
Să-l strige pe nume?...

Flori
(lilici)

Omul ce l-am iubit,
Ajunge-va floare în câmp
Vânturi i-or legăna frunza,
Soarele i-o încălzi inima.

Omul ce l-am iubit –
S-o preface în floare
Roşie – în lumină,
Albă – pe întunerec.

Voi culege floarea, 
Florile, să mi le-aştern pe inimă,
Veşnic să rămână proaspete!

Clopotele vor 
bate pentru noi

(C`mb`njli va s-bat` ti noi)
În seara asta în glasul nostru 
Vântul se va iubi cu ploaia.
În seara asta în freamătul nostru 
Frunzele îşi vor găsi rădăcinile.

În seara asta în cântecul nostru, 
Cerul îşi va spăla ochii.
În seara asta în uitata fântână
Apa va sorbi numele nostru.

În seara asta râul nostru fără culoare
Malurile de lut le va crăpa.
În seara asta cuvintele cele mai frumoase 
Vor zdrobi toate gratiile nenorocirii.

Şi-n ochii noştri îndureraţi
Păsări înviate vor zbura 
Şi clopotele toate vor bate,
Iar noi cu Cerul şi Pământul deodată
Vom deveni Iubire.

De trei ori vom învia
şi de trei ori vom muri,
Însă nicicând al nostru orizont
Nu va pieri în umbrele străine.

Ehpozitsie di cartsa shi picture di Vanghea Mihanj Steryu – Macedonia 
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 La ediţia a XIX-a a Salonului Internaţi-
onal de Carte din acest an, familia Gra-
ma a prezentat cartea Rană de stea... Şi 
întrucât la acest salon s-a adunat lume 
de pe lume, dar absolut toţi împătimiţi 
de poezie, de frumos şi de miracol, îl vor 
cinsti pe Marele nostru Poet Naţional Mi-
hai Eminescu. Şi Steliana Grama a venit 
la acest Salon cu impresionante rânduri-
rânduri, scrise încă din clasa a VI-a până 
la vârsta realizărilor ei de vârf – închina-
te Marelui botoşănean, poezii ce poartă 
următoarele titluri: „Luceafărul”, „Vis cu 
Eminescu”, „Marelui Eminescu”, „Lucea-
fărul pe cer aşteaptă...” etc., etc. Pentru 
„Gazeta bibliotecarului” propunem Vis 
cu Eminescu scrisă în anul 1992.

Acel timp va veni, cu siguranţă, într-o „dalbă primăva-
ră” sau într-un anotimp cu „mierle ce cântau, cum n-au 
cântat nici într-o altă vară” la Ţepilova, Soroca, satul 
bunicilor Stelianei Grama, când se vor găsi oameni cu 
dare de mână, editori profesionişti, sponsori iubitori de 
cultură şi de adevăr, dar în primul rând instituţii de-ale 
statului care vor persevera în editarea operei Stelianei 
Grama (04.06.1974 – 11.10.2006), pentru a adăuga şi a 
potoli realizările şi setea de frumos şi de etic – un dar al 
Destinului – , lăsat în urma unei munci epuizante, ado-
rate, din preaplinul sufletului ei gingaş, cuminte, suav, 
cristalizat în Cuvânt: poezie, proză, dramaturgie, publi-
cistică, critică literară şi teatrală, traduceri...

Deocamdată familia e acel reper care se străduie să 
publice, în zbuciumatul şi îndoliatul deceniu de la ple-
carea ei prematură în eternitate, unele volume la care 
scriitoarea a trudit şi pe care le vedea publicate, cu ti-
tluri sugestive, compartimentate aşa cum îi plăcea ei, 
într-o succesiune doar de ea ştiută şi frumos aranjate 
în pagină, căci le culesese, parţial, la calculator şi care, 
iată, astăzi asigură un anume „desen al personalităţii” 
Steliana Grama.

Dincolo de „aristocratismul existenţial”, Steliana Gra-
ma a dat dovadă de un anume elitism al gustului, ferin-
du-se, dacă era posibil, de prăpastiile gustului comun, 
căutându-şi cărarea sa în literatură, îngemănând aceas-
tă cărare, cu voie sau fără voie, cu Destinul pe care l-a 
hărăzit Cel de Sus.

Fiind conştientă de prezenţa ei ca individualitate dis-
tinctă într-un timp istoric determinat şi de implacabila 
finitudine biologică, din preaplinul sufletului încărcat 
de poezie a susţinut efortul de a se smulge din catego-
riile impersonale, întocmind manuscrisul Rană de stea, 
care în 2009 s-a văzut volum tipărit la Editura din Chi-
şinău „Pontos”, diriguită de scriitoarea Marcela Marda-

re, volum editat într-un tiraj de 500 de 
exemplare.

Volumul include texte pentru cânte-
ce: Dorul, Copilăria, Dragostea, Natu-
ra, Patria, Limba Română, Eternitatea 
– toate tratate în mod liric în formulă 
proprie, trecute prin nemaipomenita ei 
imaginaţie artistică, fapt confirmat de 
critica literară. Misterul cosmic, dorul 
de stea, de alte galaxii de asemenea e 
prezent atât în cântece, cât, mai cu sea-
mă, în foarte multe poezii şi în proze, 
scrise din adolescenţă până mai târ-
ziu... În fine, mesajul lor, par excelente, 
general-uman e, iar Viaţa, în multiplele 
ei ipostaze, e o metaforă la care nu se 
poate renunţa nicidecum. Esenţializat, 

nu-şi pierde umorul şi teatralitatea maliţioasă a realită-
ţii, adresându-se  ascultătorului şi eventualului cititor, 
căci „spectacolul vieţii” era privit de scriitoare cu pro-
fund interes şi... compasiune:

„Salut, voi privitori ai Marelui Spectacol,
Ce credeţi încă-n artă şi într-al ei miracol!
Ce evadaţi din lumea de un cinism aparte,
Refugiindu-vă-n copertele de carte,
Ce par ca nişte ziduri înalte pân’la nori
Şi nu permit minciunii să se strecoare-n zori.
Sau, poate, vă  ascundeţi în săli de cinema,
Gândind că-a şaptea artă mai poate a salva
Un suflet inocent ce nu vrea să cunoască
Ipocrizia lumii – nu vrea să-şi pună mască...”

Titlul volumului Rană de stea nu este întâmplător: 
aşa a dorit autoarea, indicând, în antet, la fiece text, 
titlul cărţii viitoare – Rană de stea – o metaforă pe cât 
de durută, pe atât de uluitoare! Textele sunt comparti-
mentate în şase cicluri: „Fulgerul iubirii”, „Citadela Dra-
gostei”, „Miracolul suprem – Iubirea”, „Apartament ste-
lar”, „Viaţă de artist” şi ultimul compartiment, în limba 
rusă – „Утерянный Рай”, care include zece texte. După 
titlul fiecărui cântec, dacă acesta a fost interpretat, este 
indicat în mod obligatoriu compozitorul şi interpretul. 
La finele fiecărui text este indicată data scrierii cântecu-
lui. Pentru a facilita cititorilor consultarea şi studierea 
textelor, la sfârşitul volumului am inclus două indexuri 
auxiliare: „Index alfabetic de nume (compozitori, inter-
preţi) şi „Index alfabetic de titluri” (sunt 250 de texte). 

Volumul mai cuprinde un compartiment – „Referinţe 
critice” – , semnat de poeta Galina Furdui, de compozi-
torul Vlad Mircos, de interpreta Stela Mitriuc şi de criti-
cul literar şi scriitorul Tudor Palladi.

Dr.  Claudia  SlUTU-GRaMa  

STELIANA GRAMA:  Va veni timpul...

(Continuare în pag. 9)
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     Steliana Grama

Vis  cu  EminEscu

În seara asta-avui un vis ciudat
Pe care tot acum vi-l povestescu:
În somn, dar parc-aievea, s-a-ntâmplat
Că mă-ntâlnii cu Domnul Eminescu.

Era înalt, frumos, cu plete lungi – 
Un jun ferice, colindând prin stele
Şi mai scriind pe cer, cu o cometă,
Noi poezii dramatice, rebele.

A spus că scrie numai pentru noi, 
Că ar da totul – numai să ne vadă.
Dar încă nu i-i vremea de-a renaşte…
Şi totuşi, a luptat pe baricadă.

Revoluţionar, în Bucureşti,
Într-un decembrie plin de eroare,
El arăta mulţimii studenţeşti
Cum luptă şi învinge, şi nu moare.

Iar înainte de aceasta, domn,
Ca voievod, în parc, la Chişinău
El recita, înflăcărat din versuri
Ca să ne scoată, în sfârşit, din hău.

Şi la un miting nesancţionat,
În fruntea lui, căzu sub un baston…
Abia l-au scos, că mai veneau şi tancuri
Ca să nu piardă-un ultim bastion.

Acum şi-a revenit şi iar colindă
Eternitatea cea dumnezeiască
Şi-l caută pe Creator să-l roage
Să-I deie voie – acuma să renască!

Iar dacă nu, incognito, fireşte,
Precum i-o cer tabu-urile şi firea
El va reînvia ca un Christos
Şi în sfârşit va săvârşi Unirea.

Iar de nu credeţi, să ieşiţi deseară,
Citiţi-l iar printre astrale ploi,
Că Eminescu este pretutindeni
Şi-n fiecare clipă e cu noi!

“Nu degeaba cartea se numeşte - 
Născut în zodia Caragiale, a subliniat 
autoarea, menţionând că I. L. Caragi-
ale, Sandu Grecu şi mai mult de ju-
mătate de trupă a Teatrului “Satiri-
cus” s-a născut în aceeaşi perioadă – 
“adică în aceeaşi zodie”, a accentuat 
Dina Ghimpu. 

Potrivit dnei Ghimpu, importanţa 
acestei cărţi derivă din faptul că “este 
un pas înainte pentru că la noi, în ge-
neral, sunt foarte puţini critici de tea-

tru, respectiv se scrie foarte puţin şi 
orice apariţie pentru actori, regizori, 
scenografi, designeri de costume, 
compozitorii care fac muzică pentru 
teatru este o bucurie”, a conchis ea.

“Această carte este foarte bineve-
nită pentru noi. Veţi găsi o serie de 
dialoguri în această carte, destul de 
incitante pentru că sunt nişte dia-
loguri directe cu o parte din actorii 
noştri, despre care puţin s-a spus, 
dar care astăzi sunt cap de afiş, pen-
tru toate spectacolele noastre. Actori 

foarte valoroşi şi care meritau să fie 
observaţi şi acest lucru l-a făcut dis-
tinsul critic şi cronicar de teatru – 
Dina Ghimpu”, a spus Sandu Grecu, 
directorul artistic şi prim-regizorul 
Teatrului Municipal „Satiricus I. L. Ca-
ragiale”.  Totodată, criticul şi cronica-
rul teatral, Dina Ghimpu a menţionat 
că imboldul de  a scrie această carte 
a venit din partea lui Sandu Grecu. 
”Scriu şi public de 20 de ani, dar pen-
tru prima dată mi-am editat o carte. 
Ideea a fost că trebuie să omagiem 
această instituţie, acest Teatru «Ion 
Luca Caragiale», care are un jubileu 
de 20 de ani. Şi pentru că eu am scris 
despre toate teatrele, inclusiv despre 
«Satiricus», dl director a spus că ar fi 
bine să facem o carte, iar cum artico-
lele le-am adunat pe parcursul a mai 
mulţi ani, am mai lucrat puţin şi iată 
cartea”, a mai spus Dina Ghimpu.

La evenimentul de lansare a cărţii 

nu a putut lipsi nici soţul autoarei – 
Mihai Ghimpu, preşedintele Parla-
mentului Republicii Moldova, preşe-
dinte interimar al Republicii Moldova, 
care a spus că se mândreşte cu soţia 
sa. “Ea toată viaţa ei a scris, numai că 
nu a publicat o carte. Sunt mândru 
de ea, cu atât mai mult că lucrul cu 
peniţa nu-i atât de uşor”, a accentuat 
Mihai Ghimpu.                     

http://unimedia.md 
/?mod=news&id=24356

Născut îN zodia caragiale – 
carte de debut a criticului şi cronicarului 
de teatru, Dina Ghimpu 

Criticul de teatru Dina Haşcu-Ghimpu şi-a publicat prima carte de cronică 
teatrală. “Să fii născut în zodia Caragiale înseamnă să fii spiritual, să ai umor, 
să te poţi uita detaşat la lucruri şi să priveşti viaţa un pic în zeflemea”. Decla-
raţia aparţine autoarei acestei recenzii teatrale, Dinei Ghimpu.
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  Joi, 9 septembrie 2010, la Bibliote-
ca Naţională, în sala de artă a Servi-
ciului “Colecţie de artă şi hărţi”, a fost 
inaugurată expoziţia personală a gra-
ficianului şi designerului Valeriu Herţa, 
născut în anul 1960 la Bardar, Ialoveni. 
Vernisarea a fost prilejuită de cea de 
a 50-a aniversare, pe care a serbat-o 
împreună cu prietenii şi discipolii săi.

Moderatorul evenimentului a fost 
Ana Simac, doctor în studiul artelor, 
conferenţiar universitar. Au luat cu-
vânt numeroşi colegi de breaslă, apro-
piaţi spiritual, printre care preşedinte-
le UAP Ghenadie Jalbă şi profesorul 

universitar Simion Zamşa. 
Artistul grafician debutează cu sem-

nul de carte (ex-libris) la Expoziţia 
Republicană din anul 1981. Din 1989, 
devine membru al Asociaţiei Tinerilor 
Pictori, iar în anul 1995 – membru ti-
tular al Uniunii Artiştilor Plastici din 
Republica Moldova. Interesul şi dra-
gostea faţă de gravura de dimensiuni 
mici i-au fost implementate de arhi-
tectul şi graficianul Grigore Bosenco. 
Pasiunea pentru acest gen de grafică 
i-a adus succes şi în anul 1999, când 
numele lui Valeriu Herţa a fost înscris 
în bogata Enciclopedie bibliografică 
portugheză a creatorilor moderni de 
ex-libris.  A avut numeroase expozi-
ţii personale: “Ex-libris” la Muzeul “M. 
Eminescu” din Iaşi (1991); “Grafică” – 
Biblioteca de carte românească “Gh. 

Asachi“ din Chişinău (1996); "Grafică. 
Pictură” – Biblioteca Naţională din 
Chişinău (1996, 2004, 2007);  “Pictu-
ră” – Centrul Expoziţional “C. Brân-
cuşi” din Chişinău (2007).

Cele 35 de lucrări vernisate la ac-
tuala expoziţie sunt uimitoare prin  
caligrafia şi grafica manuală. Literele, 
realizate cu îndemânare, formează or-
namente neordinare, care, prin fine-
ţea şi eleganţa liniilor, se aseamănă cu 
scrierea Tankey, un vechi gen de poe-
zie japoneză apărut în sec. VIII. În aces-
te zile, Biblioteca Naţională şi echipa 
Bibliotecii de Arte „Tudor Arghezi” 

se alătură tuturor felicitărilor primi-
te de omagiat şi îi urează succese în 
lansarea expoziţiei personale care va 
urma în cadrul Saloanelor Moldovei 
de la Centrul Expoziţional „C. Brân-
cuşi” din Chişinău. Valeriu Herţa este 
un neobosit activist în spaţiul bibliote-
car, realizează mai multe sarcini prin-
tre care ar fi executarea designului şi 
graficii copertei „Bibliopolis”, revistă 
de biblioteconomie şi ştiinţe ale in-
formării, editată de BM „B.P. Hasdeu”, 
conduce master-class Work Shop – 
caligrafie pentru studenţi cu scopul 
cultivării dragostei faţă de valorile 
culturale naţionale în rândul tinerilor, 
unde este pusă baza studierii caligrafi-
ei tradiţionale.

Sub bagheta magică a maestrului 
Valeriu Herţa, la Biblioteca de Arte 

„Tudor Arghezi”, activează Cenaclul 
de grafică şi arhitectură „Viaţa for-
melor”. Plasticianul a fost prezent 
în expoziţii de grup în Rusia (1988); 
Lituania (1989, 1996, 1997); România 
(1991,1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 
1998, 1999, 2000, 2003); Franţa (1992, 
1994, 1996, 1997); Belgia (1995, 1997); 
Italia (1995, 1998); SUA (1995); Ar-
gentina (1996); Danemarca (1996); 
Japonia (1997); Croaţia (1997); Spania 
(1997, 1998); Portugalia (1998); Cana-
da (1998); Republica Dominicană – Pa-
nama (1999) şi în tabere de creaţie din 
or. Câmpulung Moldovenesc, România 
(1993); Tabăra de pictură, com. Parco-
va, Republica Moldova (2003, 2004, 
2007); Tabăra de artă plastică, com. 
Bârnova, Iaşi, România (2004); Tabăra 
de pictură, Universitatea “I. Creangă”, 
Chişinău (2006);  Work Shop de gra-
fică contemporană, CSAC, Chişinău 
(2006); Tabăra de pictură, com. Slo-
bozia-Duşca (2008); Tabăra de artă 
plastică, Plopeni şi Tabăra de pictură, 
com. Bălcescu din România (2009). 
     Valeriu Herţa este iniţiatorul Con-
cursului de Caligrafie “Crinii Latini”. 
Graficianul a obţinut pe parcursul ani-
lor nenumărate premii importante: 
Premiul I la Concursul de ex-libris, 
Oradea (1991); Premiul II la Concur-
sul de ex-libris, Bacău (1992); Premiu 
special la Concursul de ex-libris, Vul-
can, România (1994); Premiul pentru 
grafică – “Saloanele Moldovei” (1995); 
Menţiune pentru pictură la expoziţia 
“Dumnezeu, omul, natura” (1996); 
Certificat de merit, Expoziţia “Masca”, 
Veneţia, Italia (1998). Este laureat al 
Concursului închis de grafică, Onta-
rio, Canada (1999). A obţinut Diplo-
ma pentru merite deosebite în pro-
movarea artei grafice (2005). A fost 
prenominalizat de Juriul Ministerului 
Culturii şi UAP RM pentru lucrarea 
“Peisaj-1” (2005). Deţine Premiul I 
pentru concepţia oraşului vinului, 
Chişinău (2005) şi Premiul I în cadrul 
concursului de amplasare a monu-
mentului “Mircea cel Bătrân” din sec-
torul Ciocana, Chişinău (2006).

Diana Şvitchi

uN PoeT aL IMaGINII CaLIGRaFICe
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Liga Bibliotecarilor 
din Republica Moldova

 După modelul multor state europene, bibliotecile 
naţionale îşi pot crea propria asociaţie care ar co-
respunde nivelului său de activitate. În acest context, 
salariaţii Bibliotecii Naţionale anunţă constituirea 
unei noi organizaţii – Liga Bibliotecarilor din Republi-
ca Moldova (LBRM). Aceasta va permite o abordare 
a problemelor profesionale într-o nouă perspectivă.  
Vor apărea mai multe posibilităţi de a-şi promova 
propriile interese şi aspiraţii. LBRM are drept scop 
reprezentarea şi apărarea intereselor profesionale 
ale membrilor săi şi acţionează întru susţinerea sta-
tutului bibliotecarilor şi a celorlalte profesii conexe, 
recunoaşterea importanţei sociale a acestora, a acti-
vităţii şi rolului Bibliotecii Naţionale a Republicii Mol-
dova. Liga îşi propune următoarele obiective:

a) Determinarea direcţiilor principale ale cercetării 
în domeniile bibliologiei, informării, documentării, is-
toriei cărţii şi a tiparului şi promovarea rezultatelor 
acestor cercetări la nivelul bibliotecilor;

b) Protejarea libertăţii intelectuale şi a liberei circu-
laţii a informaţiei şi ideilor;

c) Promovarea formării specialiştilor în domeniul 
bibliologiei şi în celelalte domenii legate de activita-

tea bibliotecii prin:
- iniţierea şi organizarea de cursuri de profil;
- iniţierea acţiunilor de promovare a tehnicilor noi 

în activitatea de bibliotecă;
d)  Acordarea de sprijin în definirea criteriilor şi 

tehnicilor pentru evaluarea rentabilităţii bibliotecii;
e)  Implicarea în studierea cerinţelor beneficiari-

lor lecturii şi informării şi iniţierea acestora pentru o 
bună folosire a serviciilor noastre;

f)  Elaborarea de principii privind constituirea, or-
ganizarea şi valorificarea colecţiilor, conform standar-
delor internaţionale;

g)  Participarea la elaborarea de norme şi instru-
mente de lucru privind activităţile specifice bibliotecii.

La adunarea generală a colectivului din 22 septem-
brie a fost adoptat statutul asociaţiei. Textul acestuia 
poate fi găsit pe www.bnrm.wordpress.com. În pre-
zent sunt depuse actele pentru înregistrare la Minis-
terul Justiţiei.

 Maria BRÂNZAN, 
preşedintele LBRM 

Aliona MANDEA,
secretar al LBRM

Asociaţia Bibliotecarilor din Rusia, Asambleea Biblio-
tecară din Eurasia, Biblioteca Naţională Rusă, Biblioteca 
Centrală de Stat din Rusia, Camera Cărţii din Rusia, Bibli-
oteca Academiei de Ştiinţe din Rusia şi Biblioteca Pre-
zidenţială “B. N. Elţin” anunţă petrecerea Congresului 
Bibliografic Internaţional, pe 21-23 septembrie 2010, în 
oraşul Sankt Petersburg, în Biblioteca Naţională din Rusia.  
Obiectivele prioritare ale Congresului: schimbul de infor-
maţii, discutarea problemelor, stabilirea şi dezvoltarea con-
tactelor profesionale.

Principalele probleme ce urmează a fi discutate:
● Bibliografia ca fenomen sociocultural: situaţia actuală, 

perspective de dezvoltare, prognoze;
● Bibliografia, învăţământul şi dezvoltarea liberă a per-

sonalităţii;
● Procesele inovaţionale în activitatea bibliografică;
● Bibliografia ca ştiinţă: obiectul, subiectul, metodologia, 

obiectivele cercetărilor ştiinţifice. Concepţiile teoretico-
metodologice actuale;
● Istoria şi periodizarea bibliografiei. Bibliografi renu-

miţi;
● Unificarea terminologiei bibliografice şi standardizarea 

proceselor bibliografice;
● Activitatea bibliografică la etapa actuală. Baza tehnico-

materială a activităţii bibliografice;

● Bibliografia în mediul electronic;
● Serviciile bibliografice în instituţiile informaţional-bibli-

otecare: forme reale şi virtuale;
● Resursele bibliografice: comprehensiune, tipuri, pro-

blemele formării şi utilizării lor;
● Bibliografia naţională (actuală şi retrospectivă): tendin-

ţele internaţionale şi experienţa naţională;
● Asigurarea bibliografică în domeniul ştiinţei. Bibliogra-

fia disciplinelor individuale (istorie, literatură, etc.);
● Activitatea bibliografică locală la etapa actuală;
● Resursele bibliografice şi arheografice în biblioteci, ar-

hive, muzee;
● Dezvăluirea fondurilor în instituţiile informaţional-bibli-

otecare prin intermediul metodelor bibliografice;
● Bibliografia şi cultura informaţională a personalităţii;
● Predarea disciplinelor bibliografice. Tendinţele actua-

le;
● Asigurarea informaţională a activităţii bibliografice. Pu-

blicaţiile bibliografice profesionale;
● Relaţia bibliografiei cu alte ştiinţe.
În elucidarea problemelor  se vor organiza 2 şedinţe ple-

nare cu tema “Bibliografia azi şi mâine: discuţii şi progno-
ze”, 10 şedinţe secţionare şi o masă rotundă. Tematica şe-
dinţelor secţionare:

Congresul Bibliografic Internaţional 2010

(Continuare în pag. 12)
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● Bibliografia ca ştiinţă. Întrebări teoretico-meto-
dologice în domeniul bibliografic;
● Bibliografia naţională;
● Bibliografia – suport în cercetările ştiinţifice. 

Cercetările bibliografice în domeniul ştiinţelor uma-
niste;
● Bibliografia locală;
● Resursele bibliografice;
● Activitatea bibliografică: teorie şi tehnologii. 

Formarea resurselor bibliografice;
● Serviciul bibliografic;
● Aspectele bibliografice ale studierii culturii căr-

ţii;
● Istoria bibliografiei;
● Cadrele şi învăţământul.
În cadrul Congresului Bibliografic Internaţional se 

va desfăşura întâlnirea de lucru, care va avea în vizor 
tema: “Serviciul virtual de informaţii al Corporaţiei 
bibliotecilor ştiinţifice universale: probleme şi per-
spective de dezvoltare”. Problemele care urmează a 
fi discutate ţin de următoarele aspecte:
● Recomandările metodice în satisfacerea cereri-

lor utilizatorilor: necesitate şi prioritate;
● Crearea şi utilizarea sintezelor tematice: impor-

tanţa lor pentru utilizator;
● Cazuri dificile de descriere bibliografică în crea-

rea listelor literaturii şi specificul dezvoltării resurse-
lor electronice;
● Resursele pentru satisfacerea cererilor: prezen-

tarea noutăţilor;
● Perspectivele de relaţionare a bibliotecilor par-

ticipante la Congres;
● Blogul “Bibliograf”: posibilităţi şi dezvoltare con-

tinuă.
În incinta Bibliotecii Prezidenţiale “B.N. Elţin”, în 

cadrul Congresului Bibliografic Internaţional,  va 
avea loc masa rotundă cu  tema “Tehnologiile in-
formaţionale noi şi activitatea bibliografică”. La fi-
nele mesei rotunde se preconizează o excursie prin 
bibliotecă. La Biblioteca Teatrală de Stat din Sankt 
Petersburg, se va desfăşura masa rotundă  cu gene-
ricul “Publicaţiile periodice în domeniul artei – as-
pecte practice în bibliotecile moderne cu profil de 
specialitate respectiv”. În cadrul mesei rotunde se 
planifică abordarea diverselor aspecte ale activităţii 
ştiinţifico-practice:
● Revistele internaţionale şi din Rusia – astăzi şi 

mâine;
● Problemele bibliografico-informaţionale din do-

meniul teatral prin exemplificarea periodicii teatrale 
din Moscova şi Sankt Petersburg;
● Importanţa repertoriului teatral în mediul infor-

maţional.
La finele mesei rotunde participanţii vor avea po-

sibilitatea să viziteze Secţia de carte rară, să se fa-
miliarizeze cu materialele iconografice şi arhivistice 
ale Bibliotecii Teatrale de Stat din Sankt Petersburg. 
La Congres sunt invitaţi bibliografii din toate ţările 
lumii.

www. amlib.info

Biblioteci şcolare

Implicându-se tot mai consecvent în schimbările dictate de 
cerinţele actuale faţă de biblioteci, bibliotecarii şcolari s-au 
întrunit la un atelier profesional cu tema „Biblioteca şcolară – 
mediu prietenos copilului”, care a avut loc la Liceul „A. Cante-
mir”. Moderatorii acestei întruniri profesionale au fost L. Arion, 
specialist principal, metodist la DGETS, şi E. Bejan, director ad-
junct la Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”.

Pentru început dna Iu. Franţuz, specialist principal la DGETS, 
adresând un cuvânt de salut, a dat explicaţii la esenţa noţiunii 
de Bibliotecă Prietenoasă Copilului (BPC).

Pentru captarea atenţiei participanţilor, am prezentat tuturor 
o piatră:

Omul violent a spart cu ea un geam;
Întreprinzătorul a pus-o la temelia unei case;
Ţăranul s-a aşezat pe ea să se odihnească;
Copilul s-a jucat cu ea;
Pentru soţul meu este o amintire de la baştină;
Michelangelo a făcut din ea cea mai frumoasă sculptură.
Deci, piatra este aceeaşi, dar atitudinea omului faţă de ea 

este diferită. Dacă vorbim despre copil, el este privit diferit de 
fiecare dintre noi, după cum şi cititorii bibliotecii sunt priviţi 
diferit de bibliotecar. De aici a fost definit principiul major al 
Bibliotecii Prietenoase Copilului (BPC) – centrarea pe copil. BPC 
convinge bibliotecarul că procesul este tot atât de important ca 
şi rezultatul. Este important orice proces de comunicare cu co-
pilul prin faptul că a început şi în centrul atenţiei este copilul, iar 
bibliotecarul vrea să se apropie de el ca un prieten. Alt principiu 
al BPC este incluziunea. Toţi copiii pot fi cititori, trebuie doar să 
găsim modalitatea de a-i face să simtă „dulceaţa” lecturii. Să le 
citim, să le povestim, mai ales celor care citesc greu sau nu vin 
la bibliotecă, poate unora din ei nimeni nu le-a povestit sau nu 
le-a citit o poveste în viaţa lor. Contează să-l facem important 
pentru noi, bibliotecarii, pe fiecare copil, arătându-i acest lucru. 
Am putea să-i rugăm să ne ajute la organizarea unei expoziţii, 
să le permitem aranjarea publicaţiilor aşa cum vor ei. Biblioteca 
este nu pentru toţi copii, ci pentru fiecare copil.

Participarea democratică este un alt principiu al BPC, care în-
curajează participarea părinţilor, copiilor şi cadrelor didactice în 
activitatea bibliotecii. În acest aspect este lăudabilă experienţa 
bibliotecii Liceului Teoretic „Spiru Haret”, care a recrutat în ac-
tivitatea de voluntariat copii ai căror părinţi sunt peste hotare, 
oferindu-le spaţiu de comunicare, creativitate şi creştere inte-
lectuală.

Doamna T. Palamarciuc, bibliotecar-şef la Liceul Teoretic  
„M. Viteazul”, a vorbit despre umanism ca dimensiune a BPC. 
Bibliotecarul trebuie să fie un model de omenie pentru fiecare 
copil, dar şi să promoveze valorile general umane, să găsească 
lumina din sufletul copilului, pentru a o ocroti şi a o dezvolta. 
Ca argument a adus pilda pictorului care pictând portretul a 
doi copii urâcioşi, a realizat chipurile a doi copilaşi drăgălaşi, 
ce semănau cu originalul. Secretul maestrului a fost prinderea 
şi fixarea luminiţei din sufletul copiilor. Dna T. Palamarciuc a 

(Continuare în pag. 13)
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chemat toţi bibliotecarii să caute şi să 
aducă lumină în inima fiecărui copil.

Comunicarea doamnei C. Hartea, bi-
bliotecară la Gimnaziul nr. 17, despre 
crearea condiţiilor de liberă dezvoltare 
a copiilor în bibliotecă a provocat bibli-
otecarii la discuţii şi argumentări. S-a 
apelat la ultimele dezbateri de pe pagi-
nile revistei „Школьная библиотека” 
privitor la pedagogia de bibliotecă, la 
schimbarea stereotipurilor de ame-
najare a bibliotecii şi accesului liber 
la raft. S-au adus exemple din Daniel 
Penac, scriitor francez, care ne sfătuie 
cum să-i ajutăm pe copiii de azi să în-
drăgească cititul.

Doamna A. Bomaistriuc, biblioteca-
ră la Şcoala nr. 5, ne-a dovedit că to-
leranţa este cheia spre recunoaşterea 
irepetabilităţii şi integrităţii persona-
lităţii copilului, dimensiuni importan-
te pentru BPC. Realizarea principiului 
biblic de iubire a aproapelui este cea 
mai reuşită definiţie a toleranţei. Să-i 
iubim pe copii, să-i primim aşa cum 
sunt ei, să contribuim la dezvoltarea 
eu-lui fiecărui copil, să-i ajutăm să 
rămână unici ca chip, comportament, 
nivel intelectual şi să fie toleranţi faţă 
de cei ce se deosebesc de ei. Exem-
plele literare Răţuşca cea urâtă de H. 
Andersen, Pantalonii cu petici etc..., 
viaţa lui E. Karuzo şi C. Dickens au fost 
completate cu exemple din experi-
enţa bibliotecarilor şcolari. Pentru a 
promova toleranţa, a fi toleranţi, e 
nevoie să ne punem noi în situaţia 
altuia, ceea ce astăzi numim empatie 
şi ne lipseşte mult tuturor. Biblioteca-
rul poate contribui la formarea unei 
personalităţi integre, utilizând textele 
literare şi formând la copii o cultură 
generală: informaţională, rutieră, ci-
vică, patrimonială, etică, ecologică, 
spirituală.

Dna E. Bejan ne-a adus exemple din 
activitatea bibliotecilor de peste hota-
re la acest subiect şi din nou a pus ac-
cent pe textul scris, pe care biblioteca-
rii trebuie să-l cunoască, să-l selecteze 
şi să-l pună la dispoziţia beneficiarilor. 
Cartea este instrumentul care apro-
pie copilul de bibliotecă, bibliotecarul 
fiind prietenul care-l poartă uşor în 
minunata lume a miraculosului, cap-
tivantului şi cunoaşterii. S-a remarcat 
necesitatea cunoştinţelor pedagogice 
şi psihologice pentru un bibliotecar la 
care vin copii cu probleme şi nevoi.

Am generalizat cele auzite, che-
mând bibliotecarii să facă din biblio-

tecă un spaţiu prietenos copiilor:
 Creaţi condiţii în care copilul să 

se simtă confortabil: local suficient de 
luminos, culori atrăgătoare, mobilier 
comod, ghiveciuri cu flori, aerisirea 
permanentă a încăperii şi a colecţiilor;
 Daţi dovadă de amabilitate faţă 

de beneficiar, zâmbetul şi vocea blân- 
dă să-l atragă şi să-l convingă că el 
este bine-venit în bibliotecă;
 Discutaţi despre preferinţele be-

neficiarului, orientaţi gândirea lui fără 
a vă impune propria părere;
 Oferiţi copiilor posibilitatea de a 

se plimba printre rafturi, să-şi aleagă 
singuri publicaţiile;
 Răspundeţi la orice întrebare, 

creaţi o atmosferă în care copilul să 
poată să vă adreseze întrebări;
 Orientaţi cititorii spre literatura 

de valoare, care educă calităţile mo-
ral-umane;
 Creaţi din bibliotecă un spaţiu al 

toleranţei;
 Prin mesaje scrise daţi de înţe-

les că în bibliotecă toţi cititorii sunt 
egali;
 Cunoscând elevii cu probleme 

de comunicare în familie, vă străduiţi 
să-i atrageţi în activitatea de volunta-
riat pentru a educa încrederea lor în 
forţele proprii;
 Lăudaţi orice reuşită, pornire fru-

moasă sau comportare civilizată şi 
veţi fi omul care a motivat copilul în 
urcuşul spre stele;
 Încurajarea naşte eroi;
 Cititorul are dreptul să nu vor-

bească despre sentimentele provo-
cate de lectura textului, în acest caz 
mărturisiţi-i ce s-a întâmplat cu dvs., 
când aţi citit prima dată. Astfel veţi 
ajuta copilul să aibă încredere în oa-

meni, să nu se teamă, veţi creşte un 
doritor de a citi.

Am ţinut cont de sfatul lui Daniel 
Penac şi am citit, în final, textul „Şu-
rubul cel mic” (W. Foster Cartea vie-
ţii, Bucureşti, Editura Librăriei SOCEC 
& Co Societate anonimă). Un şurub 
mic de tot într-un vapor enorm, lega 
împreună cu alte şuruburi două table 
mari de oţel. Pe la mijlocul Oceanu-
lui Indian, îi veni şurubului să cadă. 
Şuruburile vecine îi ziseră că de cade 
el, o şterg şi ele. Şi alte şuruburi din 
jur voiră să se întindă puţin la odihnă. 
Când cele două table mari au auzit, 
începură să-l roage pe şurub să stea 
pe loc. Vestea se duse pe întregul 
vapor. Toate părţile lui erau pline de 
groază şi hotărâră să trimită o solie la 
şurubul neascultător. Acesta, văzând 
atâta atenţie şi importanţă, mândru 
hotărî să rămână la locul lui.

Acest şurub credea că dacă se dă 
la o parte e treaba lui şi nu priveşte 
pe nimeni. Dar a trebuit să bage de 
seamă că de pilda lui depindea soar-
ta vaporului. Ceea ce făcea el era de 
mare însemnătate pentru toate părţi-
le vaporului. Dacă un şurub slăbeşte, 
toate celelalte scapătă şi pot duce la 
scufundarea vaporului, la jertfe, la fa-
limentul companiei.

Aşa e şi în cazul nostru. Biblioteca 
este un mic şurubaş în procesul edu-
caţional, de care depinde mult efici-
enţa acestuia. Trebuie să conştienti-
zăm lucrul acesta şi prin munca noas-
tră să nu lăsăm ca tânăra generaţie să 
se scufunde în oceanul amoralităţii, 
indiferenţei şi necunoaşterii.

   Liuba aRioN,
 specialist principal, 

metodist DGETS
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Conţinutul şi tonalitatea reuniunii 
metodice a bibliotecarilor şcolari din 
24 august 2010 au fost determinate în 
mare parte de apariţia Manifestului bi-
bliotecilor multiculturale IFLA/UNES-
CO Biblioteca multiculturală – o poartă 
spre o societate culturală diversificată în 
dialog, care este pentru bibliotecarii 
din Republica Moldova un document 
deosebit de important. 

La această întrunire profesională a 
bibliotecarilor şcolari a fost expus me-
moriumul de activitate a bibliotecilor 
în anul de studii 2009-2010, s-au tra-
sat obiectivele de bază în noul an de 
studii, bibliotecarii au fost familiarizaţi 
cu situaţia la compartimentul asigură-
rii didactice. Oaspetele reuniunii, dna 
Natalia Ghimpu, a definit noţiunea de 
multiculturalism, a stabilit obiectivele, 
principiile şi formele de activitate în 
vederea promovării şi susţinerii multi-
culturalismului în biblioteci, inclusiv şi 
în cele şcolare. Fiecare participant a 
primit un set de materiale pentru stu-
diu şi aplicare practică. 

Din cele mai vechi timpuri, ţara 
noastră a fost populată de diferite et-
nii, care au convieţuit în pace şi bună 
înţelegere.  Alexandru cel Bun este un 
model de domnitor tolerant care a 
oferit refugiu oamenilor de alte etnii 
şi religii. Pe de altă parte, în cultura 
noastră avem o mulţime de personali-
tăţi marcante, care ne-au dus faima în 
lume şi ne-au făcut părtaşi ai culturii 
universale: Dimitrie Cantemir, Bogdan 
Petriceicu Hasdeu, Mihai Eminescu, 
Nicolae Iorga, Mircea Eliade, Eugen Io-
nescu, Ion Druţă, Grigore Vieru.

Bibliotecile sunt păstrătoare şi pro-
motoare de valori, fiind locul de în-
tâlnire a culturilor şi a popoarelor. În 
lume există trei modele de servire în 
biblioteci a populaţiei multietnice:
● Organizarea deservirii populaţiei 

de diferite etnii în sistema de deser-
vire deja existentă (SUA, Anglia, Ca-
nada).
● Crearea bibliotecilor speciale 

pentru anumite categorii de populaţie 
(ţările scandinave).
● Tendinţa de a oglindi diversitatea 

etniilor şi culturilor ţării prin crearea 
direcţiilor, secţiilor în bibliotecile naţi-
onale şi alte biblioteci mari din ţară.

Dacă în SUA populaţia era constitu-
ită din diferite etnii, ţările scandinave 
n-au avut tradiţii multiculturale, fiind 
considerate ţări cu populaţie omoge-
nă. În ultimele decenii, în aceste ţări 
au apărut reprezentanţi ai mai multor 
grupuri etnice. La început aceştia erau 
muncitori din străinătate veniţi să lu-
creze. Stabilindu-se, ei au adus famili-
ile şi au început să se numească emi-
granţi. În prezent, în aceste ţări sunt 
refugiaţi ai diferitor etnii.

La începutul anilor '60, în bibliote-
cile publice din Danemarca au apărut 
„colecţii pentru cei veniţi”. Mai apoi a 
fost deschisă  Biblioteca pentru emi-
granţi  ca parte componentă a Bibli-
otecii de Stat şi celei universitare din 
oraşul Orhus, ce dispune de publicaţii 
din 30 de ţări.

Conform concepţiei consiliului bi-
blioteconomic din Danemarca, emi-
granţii trebuie să aibă posibilitate să 
primească cea mai bună literatură în 
limba maternă şi susţinerea necesară 
pentru integrarea în societatea daneză. 
Această problemă s-a văzut realizată 
prin sistema de biblioteci şi Internet.

În Norvegia, funcţia de centru de 
servire a populaţiei multiculturale îi 
revine bibliotecii multilingvistice de 
pe lângă Deichman Library din Oslo, 
care, încă din 1983, oferă emigranţilor 
posibilitatea să cunoască evenimentele 
ce au loc în ţara lor din ediţiile perio-
dice în limba maternă, să aibă acces la 
lectură, să cunoască despre societatea 
norvegiană totul ce i-ar permite inte-
grarea cât mai eficientă.

În anul 1995, Ministerul Educaţiei 
din Finlanda a pus în sarcina Bibliote-
cii Municipale din Helsinki funcţia de 
„bibliotecă multilingvistică din ţară”, care 
trebuia să lărgească aria posibilităţilor 

de deservire a emigranţilor  prin achi-
ziţionarea publicaţiilor în „limbi rare”. 
Aceste publicaţii pot fi utilizate de 
emigranţi prin intermediul abonamen-
tului interbibliotecar. În mai multe ţări, 
în bibliotecile  naţionale există colecţii 
multilingvistice şi multiculturale.  

Biblioteca Naţională din Republica 
Moldova, prin intermediul Serviciului 
„Literaturile lumii”, pune la dispozi-
ţia   publicului interesat  ediţii în mai 
multe limbi. Biblioteca Naţională pen-
tru Copii „Ion Creangă” dispune de 
secţia „Carte străină”. Biblioteca Mu-
nicipală „B. P. Hasdeu” a deschis filiale 
care au devenit centre de informare, 
cultură şi studiu ale etniilor: poloneză 
(„Adam Mickiewicz”), evreiască („Iţic 
Mangher”), rusă  („Mihail Lomono-
sov”), ucraineană („Lesea Ukrainka”), 
bulgară („Hristo Botev”), iar în oficiul 
central este deschis Centrul de Car-
te Germană.  Aceste instituţii servesc 
exemplu de multilingvism şi multicul-
turalism prin oferirea serviciilor de 
studiu al limbilor, obiceiurilor şi tra-
diţiilor minorităţilor lingvistice şi cul-
turale.

Bibliotecile din instituţiile de învă-
ţământ preuniversitar au în colecţiile 
lor literatură în limbile română, rusă, 
mai puţin în franceză şi engleză. Dar, 
graţie faptului că avem o gamă largă 
de licee pentru reprezentanţii mino-
rităţilor naţionale, în bibliotecile din 
aceste instituţii sunt colecţii de carte 
în limbile: bulgară, ucraineană, germa-
nă, engleză, franceză. Parteneriatul cu 
cadrele didactice şi filialele Bibliotecii 
Municipale „B. P. Hasdeu” oferă bibli-
otecilor din aceste licee posibilitatea 
de a încadra eficient elevii în arealul 
cultural al minorităţilor lingvistice. Şi 
nu numai atât, în aceste licee se studi-
ază  limba română, una sau două limbi 
moderne. De asemenea, se organizea-
ză manifestări ce ţin de obiceiurile, 
tradiţiile românilor, ruşilor. 

Dar în bibliotecile din instituţiile na-
ţionale şi cele alolingve, se cere lărgi-

BiBliotecile şcolare – spaţiu 
deschis pentru multiculturalism

Diversitatea culturală şi lingvistică este moştenirea comună  
a omenirii şi ar trebui să fie preţuită şi conservată spre beneficiul tuturor.

 Manifestul bibliotecilor multiculturale IFLA/UNESCO 

(Continuare în pag. 15)
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rea ariei de activităţi pentru promova-
rea diversităţii lingvistice şi culturale, 
susţinerea dialogului intercultural şi 
activismului civic. Bibliotecile şcola-
re trebuie nu numai să se încadreze 
în activităţile multiculturale din insti-
tuţie, ci să devină centre de educare 
multiculturală. Ele pot organiza variate 
manifestări şi activităţi cum ar fi:

Expoziţii de carte:
● Moldova – ţară multiculturală;
● Prietenie de popoare – prietenie 

de literaturi;
● Din cultura popoarelor lumii;
● Toleranţa – un mod de viaţă într-o 

lume multiculturală;
● Arta nu are graniţe.
Mese rotunde, dezbateri pentru elevii 

claselor mari:
● Biblioteca – locul de întâlnire a 

culturilor;
● Biblioteca – spaţiu multicultural;
● Multiculturalismul în lume;
● Bogăţia diversităţii – valori care 

ne unesc;

● Toleranţa şi intoleranţa în dialogul 
intercultural;
● Romii: trecut şi prezent.
Prezentări de carte:
● Cele mai bune romane de dragos-

te;
● Scriitori celebri;
● Întâlniri de popoare în biblioteca 

familiei mele;
● Scriitori moldoveni în limbile lumii;
● Scriitorii străini – copiilor;
● Obiceiuri şi tradiţii ale popoare-

lor lumii.
Editare de pliante:
● Cunoaşte alte popoare;
● Învaţă multiculturalismul;
● Sfaturi pentru cei ce pleacă peste 

hotare;
● Anul Nou pe glob;
● Salutul la diferite popoare;
● Bibliotecile te ajută să înveţi o lim-

bă străină.
Ateliere  literar-culinare:
● Arta culinară – cartea de vizită a 

unui popor;

● Cartoful – pâinea popoarelor;
● Haideţi la plăcinte;
● Invitaţie la sarmale.
Convorbiri:
● Vreau să povestesc despre priete-

nul meu;
● Eu am vizitat...;
● Ei ne-au dus faima în lume;
● China a dat lumii...
De asemenea, pot fi organizate lec-

turi artistice cu invitaţia reprezentan-
ţilor minorităţilor naţionale, zile ale 
relaţiilor interculturale cu atragerea 
părinţilor, dramatizări din poveştile po-
poarelor lumii, excursii la filialele Bibli-
otecii Municipale „B.P. Hasdeu”.

Important este ca toţi copiii şi ado-
lescenţii să cunoască cultura popo-
rului ai cărui reprezentanţi sunt şi să 
accepte existenţa altor culturi, care se 
încadrează în societatea noastră.  

Liuba ARION, specialist 
principal, metodist  DGETS  

Eugenia ROŞCA, bibliotecar 
la Liceul Teoretic Durleşti

Bibliogames este programul ce prezintă tipologia jo-
curilor în bibliotecă, diversitatea formelor de joc dedicat 
copiilor, tinerilor, prin care sunt formate relaţiile de socia-
lizare prin intermediul lecturii, bibliotecii şi cărţilor. 

Utilizat în cadrul bibliotecilor publice din SUA, Canada, 
Spania, bibliogames cuprinde şi jocurile electronice, iar 
vizitând linkurile: www.balcaodebiblioteca.blogspot.
com, www.bibliogames.foroactivo.net, www.wl.blog.
br/archives/461, sunt observate elementele bibliogames, 
care trebuie adoptate şi în bibliotecile Republicii Moldova, 
printr-un program  ce va include diversitatea jocurilor pen-
tru copii şi tineri, cât şi pentru adulţi. În SUA, se utilizează 
termenul de gamming sau games, programe ce se petrec 
în cadrul bibliotecilor publice, jocuri de imagini,  scenete, 
lectura în lanţ, cubul literar etc. 

Atunci când jocul este utilizat în procesul de învăţământ, 
el dobândeşte funcţii psihopedagogice semnificative, asigu-
rând participarea activă a elevului la lecţii, sporind intere-
sul de cunoaştere faţă de conţinutul lecţiilor. La bibliotecă 
jocul intervine prin procesul de socializare a copiilor şi 
tinerilor. În programul zilnic al elevului, odată cu venirea la 
şcoală, intervin schimbări impuse de ponderea pe care o 
are acum şcoala, schimbări care nu diminuează însă dorinţa 
lui de joc, jocul ramânând o problemă majoră în timpul 
întregii copilării. În aceste condiţii, se impune o exigenţă 
sporită în ceea ce priveşte dozarea ritmică a volumului de 
cunoştinţe ce trebuie asimilate de elevi şi, în mod deose-

bit, necesitatea ca zi de zi cunoştinţele să fie completate 
sau intercalate cu jocuri diverse: puzzle, domino, şah, dame, 
integrame, jocuri interactive, de studiere a unor materiale, 
jocuri de socializare etc. 

A învăţa copiii să citească şi să scrie este un proces com-
plex şi de lungă durată. A citi înseamnă a descifra mesaje, 
transpunând structuri grafice în structuri sonore şi mintale, 
purtătoare de sensuri. Scrierea înseamnă descifrarea unui 
mesaj, adică reprezentarea gândurilor, ideilor prin semne 
grafice. Însuşirea citirii-scrierii până la nivel de deprinde-
re se realizează prin exersarea riguroasă  şi sistematică 
a componentelor ce stau la baza constituirii lor. În activi-
tatea de fiecare zi a copilului, jocul ocupă locul preferat. 
Aşa cum adultul se simte împlinit prin munca sa, copilul se 
simte mare prin succesele  sale ludice. A ne întreba de ce 
pentru copil aproape orice activitate este joc, înseamnă a 
ne întreba, de ce este copil. Tinerii, prin diversele jocuri, se 
relaxează, uitând de grijile cotidiene. Cunoscând locul pe 
care îl ocupă jocul în viaţa copiilor şi a tinerilor, este uşor 
de înţeles eficienţa folosirii lui în procesul instructiv-edu-
cativ, informativ şi de socializare. În continuare, aş vrea să 
mă refer la importanţa jocurilor în cadrul bibliotecii.

Biblioteca este spaţiul ideal de interferenţă a activităţilor 
obligatorii cu cele de recreere şi petrecere a timpului liber, 
ce tinde spre construirea unui mediu social, educaţional-

Bibliogames – mijloc de socializare 
a copiilor şi tinerilor la bibliotecă

(Continuare în pag. 16)
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informativ  favorabil apropierii copiilor şi tinerilor de cu-
vântul scris, de bibliotecă. 

Obiective:
• Biblioteca – spaţiu de socializare pentru copii şi tineri;
• Dezvoltarea intereselor elevilor şi preşcolarilor;
• Lărgirea orizontului cultural şi social;
• Descoperirea frumosului prin joc;
• Îmbinarea jocului cu lectura şi cartea;
• Găsirea noilor prieteni, comunicarea cu semenii.
Argument: jocul este o modalitate de socializare şi 

formare a copilului şi tânărului. Utilizarea jocurilor va fi 
utilă pentru descărcarea de tensiune şi disciplină, pentru 
dezvoltarea de comportamente sociale favorabile şi, în 
acelaşi timp, pentru identificarea de comportamente nega-
tive (individualismul, vedetismul, înşelăciunea, jignirea sau 
ridiculizarea adversarului, egoismul, făţărnicia etc.) care 
trebuie îndreptate.  

Tipologia jocurilor ce pot fi prezentate la bibli-
otecă:

• Jocuri literare: 
* Jocuri de imagini – „Ghiceşte imaginea”. Care poveste 

este prezentată în imaginea dată? Copiii participă la aceas-
tă activitate, sunt alese un şir de poveşti ce sunt lecturate 
împreună cu copiii, după care ei trebuie să ghicească din ce 
poveste face parte imaginea; 

„Ghiceşte fragmentul” – lectura din operele alese de 
copii, unde ei trebuie să cunoască foarte bine textul po-
veştilor lecturate, pentru ca jocul să fie eficient;

„Cine este eroul?”;
„Ce a greşit autorul?”.
•  Jocuri de masă: 
* Tangram;
* Decuparea imaginilor din reviste;
* Jetoane cu scriitori;
* Integrame cu eroi şi titluri de poveste; 
* Tabla de scris.

Copiii se joacă cu tabla de scris.

•  Jocuri bibliografice:
* Pomul cu poveşti;
* Pomul cu poveştile lumii;
* Pomul cu scriitorii lumii;
* Domino bibliografic (selectarea scriitorilor după epo-

că şi ţară).

• Jocuri de inteligenţă:
* Integrame la diverse obiecte
•  Jocuri distractive:
* Mingea călătoare;
* Găseşte-ţi pantoful;
* Cuibul de cartofi (cuvinte).
• Jocuri educative:
* Universul cunoştinţelor;
* În lumea poveştilor.
• Jocuri interactive pentru tineri
* Statuia dragostei – interpretarea unui simbol în oraşul 

dragostei

 
Pe lângă obiectivele cognitive specifice unor activităţi, 

jocul de rol contribuie la realizarea unor obiective atitudi-
nal-valorice.  Astfel, jocul de rol: 
 Facilitează socializarea elevilor; 
 Îi familiarizează cu modul de gândire, trăire şi acţiune 

specific anumitor statusuri profesionale, culturale, ştiinţi-
fice etc.; 
 Le dezvoltă capacitatea de a rezolva situaţii problema-

tice dificile, capacitatea empatică şi de înţelegere a opinii-
lor, trăirilor şi aspiraţiilor celor din jur. 

 Jocurile cu rol pot fi:
• Cu subiecte din viaţa cotidiană: la  bibliotecă, la libră-

rie;         
• Cu subiecte din poveşti: de-a Scufiţa Roşie, de-a Capra 

cu trei iezi etc.;
• Dramatizările: Foişorul, Greierul şi furnica, Fata babei şi 

fata moşneagului, Cenuşăreasa,Turtiţa, Ridichea ş. a.
Poveşti ce reprezintă categorii sociale prin intermediul 

personajelor:
• Persoane cu dizabilităţi – Bobocelul cel urât – H. Ch. 

Andersen; 
• Degeţica – H. Ch.  Andersen; 
• Copii abandonaţi – Hansel şi Gretel, fraţii Grimm;
• Copii prigoniţi de părinţii lor – Fetiţa cu chibrite, H. 

Ch.  Andersen; Cenuşăreasa – Ch. Perrault. 
• Copii amabili – Scufiţa Roşie, Ch. Perrault

(Continuare în pag. 17)
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În ultimul timp, jocul a devenit o componentă semnifica-
tivă a vieţii cotidiene. Pentru omul modern, tot mai şcolit, 
în lumea virtuală ce utilizează noile tehnologii, jocul este un 
teren de antrenament şi obiect de aplicare a priceperii de a 
raţiona. Folosirea jocului poate ameliora mult toate meto-
dele de învăţare şcolară, contribuie la iniţierea lecturii, so-
cializarea, crearea spaţiului de studiere şi destindere pentru 

copii şi tineri în cadrul bibliotecii. Ideea de a folosi jocul în 
scopuri educative nu este nouă. Şi Platon recomanda: „Faceţi 
în aşa fel încât copiii să se instruiască jucându-se; veţi avea astfel 
prilejul de a cunoaşte înclinaţiile fiecăruia”.

Cristina CATEREV, 
directorul Bibliotecii Publice 

„Ştefan cel Mare”

CLuBuRI de LeCTuRă 
La BIBLIoTeCa “TÂRGoVIŞTe” 

Pentru desfăşurarea eficientă a 
Programului Lecturile verii 2010, am 
recurs la metoda calificativă de stu-
diu – observaţia, în urma căreia am 
sesizat că cel mai solicitat domeniu 
este literatura de referinţă. De ace-
ea au fost organizate două cluburi 
de lectură ce promovează  ediţiile de 
referinţă.  Volumul „Micii europeni” 
– cartea de referinţă a clubului cu 
acelaşi nume – e un ghid de călătorie 
diferit de altele. E o lume explorată 
prin viziunea copilului asemeni unei 
cutii cu jucării, în mii de culori, obice-
iuri şi poveşti, ce alcătuiesc o cultură 
a copilăriei, care, la rândul ei, repre-
zintă, mai mult decât orice altceva, 
identitatea şi farmecul fiecărei ţări. Şi 
tocmai acest din urmă aspect al volu-
mului a făcut din el o idee – iniţierea 
clubului de lectură „Micii Europeni”. 
Clubul de lectură „Micii Europeni” a 
fost organizat pornind de la ideea des-
coperirii bogăţiilor spirituale ale celor-
laţi şi apropierii de Europa. Şedinţele 
clubului au servit ca o pistă de deschi-
dere care a ajutat să descopere savoa-
rea copilăriei în ţările U.E.: ce bomboa-
ne le plac, ce-i înspăimântă şi ce-i face 
să râdă, nume de monştri şi sperietori 
din fiecare ţară, bucatele preferate, ce 
obiceiuri au de Crăciun şi de Paşte, ce 
fac atunci când le cade un dinte etc. 
În agenda de călatorie a „micilor eu-
ropeni” au fost trecute ţările baltice, 
Polonia, Suedia, Finlanda, Germania, 
Marea Britanie, Franţa, Italia, Portuga-
lia, Spania. Participanţii au făcut cunoş-
tinţă, în linii mari, cu istoria, cultura, 
arta ţărilor date. Fiece călătorie se 
finisa cu vizualizarea prin desen a in-
formaţiei acumulate, creionul şi hârtia 

erau pe post de aparat de fotografiat.  
Copiii au aflat lucruri interesante, bu-
năoară, drapelul cărei ţări este inspi-
rat din culorile rândunicii (Estonia), 
care e ţara fetiţelor extravagante (Su-
edia), cât de frumoasă e sărbătoarea 
Sfintei Lucia (Suedia), care e ţara unde 
copiii citesc cel mai mult, unde iarna 
durează cât trei anotimpuri (Finlanda), 
ce s-a întâmplat cu statuia preferată 
a danezilor – Mica Sirenă, în ce con-
stă jocul „Bătutul pisicii” care place 

atât de mult copiilor danezi, care e 
splendoarea bisericii cu două turnuri 
din Germania, de ce Parisul este nu-
mit oraşul-lumină, unde se află orolo-
giul uriaş Big Ben, care e ţara lalelelor 
(Olanda), în ce ţară copiii se culcă foar-
te târziu (Spania), unde găsim cele mai 
multe sortimente de brânză ş.a.m.d. 
Membrii clubului de lectură „Micii 

Europeni” au însuşit cu mult zel dra-
pelele şi capitalele ţărilor vizate.  Au 
reţinut multe lucruri deosebite: inven-
ţii şi inventatori, personalităţi notorii, 
reţete culinare, au comparat cele mai 
uzuale cuvinte din limba română cu 
cele din vocabularul ţărilor vizitate. 
La ultima şedinţă, fiecare participant 
a prezentat coechipierilor săi câte o 
ţară din Europa, pe unde n-am trecut 
în această călătorie imaginară. 

Întrunirile clubului s-au axat pe lec-

tură, dialog interactiv, jocuri de cre-
ativitate (Unde aş dori să călătoresc, 
Agenţia mea de turism). 

Minunata expediţie a clubului „Micii 
Europeni” a fost o îmbinare de excep-
ţie dintre utilitate, noutate şi distrac-
ţie, „lectura în lănţişor” fiind elemen-
tul esenţial în activitatea clubului. Co-

(Continuare în pag. 18)
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piii au descoperit lucruri noi, au aflat 
cum se trăieşte în Europa, s-au amuzat 
prin joc şi pictură.

Cele acumulate în cadrul clubului 
şi-au găsit utilitate la şcoală şi vor fi o 
călăuză, de ce nu, în cazul unor even-
tuale călătorii prin ţările date. Clubul 
„Curioşii”, preconizat pentru utiliza-
torii cu vârsta de 10-12 ani, a venit 
să potolească setea de cunoaştere şi 
curiozitatea lor, promovând astfel şi 
fondul de referinţă în anul culturii in-
formaţionale. Membrii clubului au par-
curs file din istoria omenirii, însuşind 
mai bine cele 7 minuni ale lumii; s-au 
confruntat cu unele ipoteze, desco-
periri – cine a descoperit America, va 
cădea turnul din Pisa ş.a. Lectura s-a 

făcut cu perseverenţă, deoarece par-
ticipanţii clubului ştiau că în curând 
vor purcede la partea distractivă a 
şedinţei – frământări de limbă, joc de 
mimică, ochi ager ş.a., îşi vor încerca 
puterile la capitolul "Ştiaţi că...?". Iar 
creativitatea şi imaginaţia copiilor a 
prins grai pe coala de hârtie. Lucrurile 
însuşite în cadrul clubului de lectură 
„Curioşii” i-au făcut şi mai curioşi, 
i-au pus pe gânduri şi, în esenţă, le va 
fi de folos la unele materii de  geo-
grafie, botanică etc. Ultima şedinţă a 
cluburilor a avut un program mai spe-
cial: tombola, concursul “Cel mai bun 
ghid turistic” şi “Spune o curiozitate”. 
Membrii cluburilor de lectură s-au în-
vrednicit cu diplome de participare, 

cei mai ingenioşi, creativi – cu diplo-
me de menţiune, toţi au primit cărţi şi 
reţete din bucătăria ţărilor europene. 

La şedinţa clubului au fost prezenţi 
şi câţiva părinţi care din start au apre-
ciat aceste  forme de activitate ale bi-
bliotecii. Clubul de lectură este forma 
cea mai adecvată pentru a scoate în 
lumină cărţi interesante, pentru a găsi 
subiecte noi, pentru a explora fondul 
de referinţă. Lectura colectivă, discu-
ţiile sunt cele mai optime strategii în 
promovarea cărţii şi lecturii.

Aceste modalităţi de lectură încura-
jează utilizatorul să devină participant 
activ în comunitatea de cititori pe 
care biblioteca tinde să o formeze. 

Liliana JUC

Trecute prin vălătucul tranziţiei, bibliotecile totuşi 
au supravieţuit. Mai mult, au reuşit să depăşească 

tot felul de vicisitudini şi, graţie unui bun manage-
ment, să devină centre de cultură şi spiritualitate în 
comunităţile unde sunt amplasate.

Modernizându-se, bibliotecile continuă să rămână o 
“Casă Mare a cărţii”, cum s-a exprimat recent scrii-
toarea Raisa Plăieşu în cadrul unei întâlniri cu cititorii 
la biblioteca “Târgovişte” din capitală. “De la aceas-
tă Casă se deschid toate drumurile în viaţă. Sorbim 
din carte cele mai frumoase gânduri şi poveţe”, a mai 
spus scriitoarea. 

Se scrie şi se vorbeşte foarte mult despre serviciile, 
activităţile, programele promovate de biblioteci. Sunt 
multe şi importante, căci toate se fac în folosul şi spre 
binele cititorului. Sau a utilizatorului, ca să folosesc un 
termen mai nou. Biblioteca de azi nu poate fi com-
parată cu cea de ieri, cum nici munca bibliotecarilor 
nu mai este ceea ce a fost în trecut. Atât de multe 
trebuie să ştie şi să cunoască un bibliotecar pentru 
a face faţă provocărilor, încât se creează  impresia că 
studiile de la facultate nu îi sunt îndeajuns. Profesia 
de bibliotecar poate fi asemuită acum şi cu cea de 
misionar.

Există însă o problemă care ar putea da bătaie 
de cap pe viitor. Parafrazând spusele unui clasic al 
literaturii române, în învălmăşeala creată s-ar putea 
să pierdem ceva de mare preţ. Iar într-o bibliotecă, 
în opinia mea, de mare preţ este albinuţa harnică şi 
muncitoare – bibliotecara ce dă viaţă acestei instituţii 
şi care nu este apreciată la justa ei valoare: începând 

de la salariul mizerabil care i se plăteşte, nemaivor-
bind de faptul că nimeni din ierarhia superioară nu-i 
adresează măcar o felicitare sau un cuvânt de mulţu-
mire pentru munca sa.

În prezent, biblioteca se află pe primul loc.  Adică 
instituţia şi nu bibliotecara. Lucru care trezeşte une-
ori confuzie şi creează disconfort în mintea şi inimi-
le celor care-şi fac slujba, cu entuziasm şi dăruire, în 
această instituţie, a cărei valoare creşte, pe an ce tre-
ce, din ce în ce mai mult. Chiar în municipiul Chişinău, 
de exemplu, nu în toate zonele oraşului sunt teatre, 
muzee, galerii de artă, săli de concerte, unde ar putea 
să meargă copiii, adolescenţii, părinţii şi acest gol spi-
ritual, informaţional îl completează bibliotecile, care 
lansează nu doar noi apariţii editoriale, ci şi expoziţii 
de pictură, tineri interpreţi sau talente în devenire, 
invită colective teatrale, organizează diverse alte ma-
nifestări culturale şi artistice. Cerinţele înaintate faţă 
de un bibliotecar sunt atât de mari, încât “să mori 
la lucru şi tot e puţin”, cum îmi spunea cu lacrimi în 
ochi o colaboratoare a unei prestigioase biblioteci 
din capitală.

Indici, indici, indici… Cifre, cifre, cifre… Sunt foar-
te importante. A fost creat, în cadrul sistemului, un 
fel de întrecere nesănătoasă. Un stahanovism “care îl 
stoarce şi-l vlăguieşte pe bibliotecar”, cum recunoş-
tea aceeaşi colaboratoare, fără să-l motiveze, fără să-i 
fie creat acel confort sufletesc care să îndemne, cum 
spuneau latinii, “să zbori până la aştri”. 

Larisa UNGUREANU

ŞI LACRIMILE 
SE AŞTERN PE CĂRŢI...
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 Comisia Europeană a lansat Biblioteca Virtuală 
Europeană, care, în 2010, urmează să 
întreacă, după numărul de opere, Go-
ogle Book Search. Prototipul Biblio-
tecii Europene va putea fi accesat la 
adresa de internet www.europeana.ro. 
Comisia Europeană îşi propune ca Bi-
blioteca Virtuală să devină, astfel, cea 
mai mare de acest fel din lume, cu pes-
te 10 milioane de cărţi, înregistrări şi 
imagini, relatează AFP. Pentru început, 
în biblioteca online a Comisiei Euro-
pene vor fi aproximativ două milioane 
de opere, printre care Divina comedie 
a lui Dante, picturi de Vermeer, Magna 
Carta britanică, înregistrări şi manus-
crise de Beethoven, Mozart sau Cho-
pin şi imagini de la căderea Zidului 
Berlinului. Deocamdată, biblioteca va 
fi dotată numai cu opere publice, cele mai recente 

fiind, încă, sub incidenţa legii drepturilor de autor. 
Biblioteca Virtuală va fi complet ope-
raţională peste doi ani, când va cu-
prinde peste 10 milioane de opere. 
Prin comparaţie, numai în biblioteci-
le naţionale europene sunt aproxi-
mativ 2,5 miliarde de cărţi. Modelul 
pe care l-a avut Europeana este bibli-
oteca “Google Book Search”, lansată 
în 2004, care include, în prezent, şap-
te milioane de volume. 

Cea mai mare problemă care tre-
buie rezolvată pentru a duce la bun 
sfârşit acest proiect este trecerea 
documentelor în format electronic. 
Iar asta pentru că doar 1% dintre 
cărţile bibliotecilor naţionale sunt 
disponibile în format digital.

http: //www.ziare.com / articole 
/ carti + lansate+2010

Cea mai mare bibliotecă 
virtuală din lume va cuprinde 
peste 10 milioane de cărţi

COGNOSCERE

BiBliotecarul în societate
Bibliotecarul e o per-

soană plină de har, e un 
generator permanent de 
energie benefică, e un în-
drumător al discipolilor 
spre marile realizări de 
frumos şi nobil. El aduce 
un cod spiritual în aura şi 
charisma acestei noţiuni. 

Bibliotecarul poartă cu 
sine acea lumină a Cărţii, 
pe care ne-o aduce în dar 
cu multă dragoste. 

Fiind un profesor, un 
educator şi un terapeut 
al sufletelor însetate de 
cunoştinţe şi cunoaştere, 
asemenea albinei culege 
nectarul de pe floarea 
înţelepciunii şi cu mare 
grijă o implementează 
în marea operă de edu-
caţie spirituală a valori-

lor autentice. Mereu e la 
straja patrimoniului ţării 
şi a tututor începuturi-
lor. Întotdeauna receptiv, 
conştient, harnic, plin de 
răspundere şi dăruire de 
sine, îndeamnă tânăra ge-
neraţie, care este viitorul 
ţării, să-şi facă din carte 
cel mai bun prieten.

Cât trăieşti tot să 
înveţi.

• Un bun specialist tre-
buie să posede următoa-
rele calităţi:

• Abilitate de bibliograf;
• Perspicacitate de so-

ciolog;
• Obiectivitate de cri-

tic;
• Pricepere de comer-

ciant.
Aceste  abilităţi îi sti-

mulează activitatea, co-
ordonând procesele de 
lucru în ordinea necesa-
ră.

Capacităţile creative îl 
ajută în activitate zi de zi. 
Simţul frumosului îl do-
mină atunci când e vor-
ba de crearea aspectului 
plăcut al localului.

Bibliotecarul este o că-
lăuză spirituală şi morală 
al beneficiarului – iniţiator 
al unor realizări spirituale.

Aspectul psihologic,  ni - 
velul profesional, cunoş-
tinţe profunde în dome- 
niu îl ajută să creeze at-
mosfera şi  condiţiile în 
care beneficiarul savu-
rează plăcerea lecturii.

Aspectul cognitiv şi cel 
comunicativ, analizele so-

licitărilor îi fac activitatea 
plină de succes, ceea ce 
este destul de important.

În pofida timpurilor di-
ficile în care trăim, inimile 
noastre au fost şi  sunt pe 
culmile înălţimii pline de 
iubire pentru nobila lucrare 
spirituală la care suntem 
angajaţi.

Bibliotecarul e cel care 
vede în bibliotecă nu 
doar o instituţie cultura-
lă, ci un templu al valo-
rilor şi al lumii spirituale, 
iar prezenţa lui aici e o 
cinste.

Agafia MOTROI,
bibliotecară,  

Colegiul de Muzică
 „Ştefan Neaga”
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 Gadgeturile unice captează atenţia rapid. Ce ziceţi de acest ceas-telefon 
mobil Penthouse, care este atât un ceas digital, cât şi un telefon mobil? Sigur 
este ceva ce merită văzut.

Conceptul de ceas- 
telefon mobil Pentho-
use nu este ceva chiar 
atât de nou. Există, de 
asemenea, alte dispo-
zitive anterioare care 
au fost lansate, dar se 
pare că acestea nu au 
captat atât de multă 
atenţie. Tehnologia uti- 
lizată atunci este di-
ferită de cea actua-
lă. Poate de această 

dată, caracteristicile ceasului-telefon mobil Penthouse sunt mai atrăgătoare. 
  Unele dintre caracteristicile acestui ceas-telefon mobil sunt într-adevar uni-
ce. Ar putea chiar să fie considerat cel mai mic te-
lefon mobil din lume datorită dimensiunilor reduse. 
Ceasul-telefon mobil Penthouse beneficiază de tou-
chscreen 1.5 inch,  Quad band support, dual SIM şi 
o faţă detaşabilă care poate transforma acest ceas 
de mână într-un minimobil. De asemenea, conţine un 
card microSD 1GB şi alte caracteristici specifice te-
lefoanelor mobile: camera digitală, radio FM, player 
video, player audio, funcţie pentru înregistrare şi mul-
te altele. Acest ceas de mână cu telefon mobil este disponibil la Chinavasion 
pentru $113.

http://www.techzone.ro/stiri/telefoane-mobile/cel-mai-mic-telefon-mobil-din-lume-
e-un-ceas-de-mana-penthouse.html
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Cel mai mic telefon mobil din lume 
e un ceas de mână - Penthouse

Premiul Nobel  
pentru literatură           
          2010
Academia Suedeză a acordat anul 

acesta Premiul Nobel pentru literatură 
scriitorului din Peru Mario Vargas Llosa. 
După o activitate de peste o jumătate 
de secol, scriitorul s-a învrednicit de cel 
mai mare premiu în acest domeniu, completându-şi astfel „colecţia” sa 
de trofee. Autorul a cunoscut succesul de la primul său roman Oraşul şi 
câinii, după care a urmat altele nu mai puţin reuşite. Mario Vargas Llosa a 
încercat să se implice şi în politică, candidând la funcţia de preşedinte al 
ţării, dar nu i-a reuşit. În schimb a avut posibilitatea să cunoască viaţa din 
culisele scenei politice, pe care le-a reflectat apoi în scrierile sale. A fost 
apreciat pentru modul în care a surprins structurile puterii şi a descris 
lumea interioară a individului. Colecţia Bibliotecii Naţionale deţine o 
serie de romane ale acestui autor printre care: Peştele în apă, Povestaşul, 
Elogiul mamei vitrege, Istoria lui Mayta, Războiul sfârşitului lumii ş. a.

Aliona mAndEA


