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Acum douăzeci de ani se pro-
ducea, la noi în Basarabia, în bi-
blioteconomie, ceva care în doc-
trina lui Tomas Kuhn se numeşte 
revoluţie ştiinţifică. S-a produs 
o schimbare de paradigmă: mo-
delul biblioteconomic sovietic a 
fost înlocuit cu cel bibliologic ro-
mânesc. Pot să vă spun acum, cu 
mâna pe Biblia lui Cantacuzino şi 
pe Septuaginta lui Anania, că pa-
radigma bibliologică avea (şi mai 
are) valoare de unicat în lume. 
Iminentul şi implacabilul mo-
del global promovat astăzi este 
acelaşi pentru toate colţurile şi 
ungherele lumii, pe când modelul 
bibliologic era numai al români-
lor. Nu s-ar fi putut oare cumva 
să-l modernizăm de o manieră ce ne-
ar fi permis să armonizăm globalul cu 
vernacularul?

În cadrul Academiei de Ştiinţe a 
fost constituit un grup de cercetători 
care, sub conducerea distinsei doam-
ne Elena Prus, doctor habilitat, supu-
ne unui studiu riguros evoluţia rapor-
tului dintre global şi local, iar predica-
bilii la care s-a ajuns sunt, adesea, în 
opoziţie cu declaraţiile optimiste ale 
globaliştilor. Unul din membrii grupu-
lui, doctorul Maria Rada Alexe, scrie 
în disertaţia sa că  „Utopicul sat global 
nu s-a dovedit a fi însă un loc al armo-
niei depline aşa cum s-a visat şi reacţiile 
mai mult sau mai puţin violente nu au 
întârziat să apară. În sec. XXI istoria 
Europei este încă sfâşiată de dihotomii 
cu rădăcini adânci în trecut. Diferenţele 
dintre culturile „mari”, care se impun ca 
modele pentru celelalte culturi şi cultu-
rile „minore”, cum sunt considerate de 

globalul şi localul 
în biblioteconomie

Occident şi cele ale ţărilor balcanice, nu 
au dispărut. Una dintre reacţii a con-
stat în încercarea diferitelor naţiuni de 
a-şi apăra identitatea prin păstrarea a 
tot ceea ce le asigură profilul identitar 
şi chiar prin învierea unor limbi, ce pă-
reau aproape dispărute cum sunt, de 
exemplu, galeza, bretona, romanşa (în 
Elveţia) ş. a., proiecte susţinute finan-
ciar de UE. Acelaşi lucru se întâmplă 
cu zone culturale, considerate în trecut 
inferioare faţă de modelul occidental, 
zone în care organismele europene 
investesc fonduri pentru protejarea 
specificului local şi care în prezent îşi 
afirmă în mod clar specificitatea”. 

Balcanii, afirmă cercetătoarea, 
reprezintă o zonă culturală a că-
rei voce începe să se facă auzită. Şi 
mă gândesc că o astfel de strategie 
seamănă să fie înţeleaptă, or, ea nu 
prefigurează o ruptură cu globalul 
(lucru alogic şi ireal), ci o punere în 
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cumpănă romană, o echilibrare a ponderii localului şi glo-
balului. Dar nu la modul direct, ci prin intermediul regio-
nalului, efectul atenuant al acestuia fiind în acest context 
unul benefic. Îmi amintesc, în această ordine de idei, de 
tentativa României de a înfiinţa o Asociaţie a Bibliotecilor 
şi Bibliotecarilor din Balcani. Evenimentul  se producea  
la începutul secolului, la Sinaia, la castelul Peleş, şi-i avea 
ca protagonişti pe Florin Rotaru (pe atunci şeful Direcţiei 
biblioteci din cadrul Ministerului Culturii), Mircea Reg-
neală, Hermina Anghelescu,  Doina Popa, alţi colegi din 
România şi reprezentanţi ai biblioteconomiei din ţările 
balcanice, inclusiv din Moldova. Cum ne-am despărţit la 
Hanul Sârbului, aşa şi n-am mai avut nicio veste despre 
soarta acelui proiect...

În primul deceniu al secolului nou paradigma bibliolo-
gică este împinsă într-un con de umbră şi este contes-
tată. Pe de o parte, are loc o schimbare a orientărilor şi 
a conţinutului programelor de instruire ale catedrei de 
specialitate de la USM, urmare ralierii acestei instituţii la 
Procesul de la Bologna, pe de alta – implementarea  unor 
elemente ale paradigmei biblioteconomice americane. În 
paralel, nu puţini sunt specialiştii, în special din generaţi-
ile mai vechi, care continuă să gândească şi să acţioneze 
conform paradigmei bibliologice. În ultimul timp, unele 
componente ale orientărilor europeană (bologniană) şi 
americană  ar putea să se integreze graţie pătrunderii în 
corpusul profesoral universitar a unor specialişti din bi-
bliotecile ce urmează celei de a doua orientări. În cadrul 

celei de a treia orientări, bibliologice, chiar dacă există 
elementele alcătuitoare ale unui ansamblu suficient de 
valori şi tehnici (bibliologul Ion Madan la noi, Gheorghe 
Buluţă şi Constantin Mălinaş în România au contribu-
it de o manieră substanţială la revigorarea lui), lipseşte 
o comunitate ştiinţifică adecvată, bibliologii rămaşi fiind 
oarecum dispersaţi.

Prin urmare, pentru moment nu există în câmpul ştiin-
ţei biblioteconomice moldave nicio paradigmă  ştiinţifică 
pe deplin funcţională.

În câmpul pragmaticii biblioteconomice, a fost scăpa-
tă din vedere regula contextului. Metodologii noştri au 
scos în prim-plan promovarea serviciilor de bibliotecă 
produse în baza tehnologiilor web 2.0, lucru în multe 
privinţe pilduitor. În realitate însă, doar vreo 200 de bi-
blioteci publice au un calculator sau câteva. În situaţia 
când toate formele de impact metodologic sunt axate 
pe biblioteca 2.0, circa 1200 de biblioteci publice sunt 
scoase din joc. Şi atunci apar semne de interogaţie rela-
tive la corespunderea deplină a acestei situaţii normelor 
democraţiei. Aşadar, va trebui să ne repliem din mers.

Şi încă un lucru important. Mie mi se pare că metodo-
logii greşesc atunci când scot instrumentele bibliotecii 
2.0 în prim-plan, transformându-le într-un fel de panaceu. 
Biblioteca 2.0 ţine de mijloace, nu de scopuri. Ea nu poa-
te fi un scop în sine.

                         Alexe RĂU, 
doctor în filosofie

Bibliotecile publice ale Repu-
blicii Moldova, ca oricare alte 
instituţii de acest gen din lume, 
reprezintă veriga principală în as-
pectul formării spaţiului informa-
ţional cultural al ţării, precum şi 
în aspectul respectării drepturilor 
constituţionale ale cetăţenilor în 
vederea asigurării accesului la 
informaţie şi la valorile culturale 
mondiale.

În spaţiul biblioteconomic actu-
al s-a acumulat o anumită expe-
rienţă în domeniul computerizării 
proceselor bibliotecare, rapor-
tate la formarea şi catalogarea 
colecţiilor, este creată baza unui 

sistem calitativ nou pentru servi-
rea informaţional-bibliotecară a 
beneficiarilor, dar implementarea 
intensivă a tehnologiilor informaţi-
onal-comunicative, în scopul mo- 
dernizării integrale a activităţii bi-
bliotecilor din Moldova şi creării 
spaţiului informaţional integrat, 
întârzie considerabil din cauza 
insuficienţei bazei tehnico-mate-
riale a instituţiilor bibliotecare.

În Republica Moldova, conform 
datelor prezentate de Centrul de 
Statistică şi Sondaje BNRM, ac-
tivează 1385 biblioteci publice, 
inclusiv Biblioteca Naţională a 
Republicii Moldova şi Bibliote-

ca Naţională pentru Copii „Ion 
Creangă”. Din acestea doar 202 
sunt computerizate şi numai 138 
– conectate la Internet. Situa-
ţia este critică, dar şi mai prost 
stau la acest capitol bibliotecile 
rurale, în număr de 1221, dintre 
care numai 116 biblioteci sunt 

Bibliotecile publice şi Sistemul Integrat 
al Bibliotecilor Informatizate 
din Republica Moldova

(Continuare în pag. 3)



Ianuarie 2011

3

dotate cu computere şi 63 – co-
nectate la Internet. Ansamblul de  
împrejurări în care se află astăzi 
bibliotecile publice exclude par-
ticiparea lor eficientă la crearea 
spaţiului informaţional integrat în 
Republica Moldova.

În circumstanţele în care situ-
aţia din domeniul informatizării 
spaţiului biblioteconomic al ţării 
rămâne precară, sunt necesare o 
serie de măsuri, care ar contribui 
la ameliorarea procesului infor-
matizării bibliotecilor publice.

În primul rând, bibliotecile Mol-
dovei au nevoie de transformări 
radicale calitative, strategia că-
rora constă în asigurarea dezvol-
tării inovaţionale constante ale 
bibliotecilor, chemate să con-
tribuie la ridicarea potenţialului 
cultural, educativ şi intelectual 
al ţării, calităţii şi nivelului de trai 
al populaţiei, dezvoltării şi pros-
perării societăţii civile, integrării 
Republicii Moldova în spaţiul in-
formaţional mondial.

Nu mai puţin importantă este 
şi ridicarea prestigiului profesiei 
de bibliotecar, asigurarea biblio-
tecilor cu surse suplimentare fi-
nanciare, ce ţine de competenţa 
organelor superioare de stat.

Rezolvarea problemelor tan-
genţiale dezvoltării inovaţionale 
a bibliotecilor ţine de asigurarea 
bibliotecilor cu personal profesi-
onal calificat, capabil să realize-
ze modernizarea radicală a do-
meniului său de activitate. Atra-
gerea acestor specialişti depinde 
în mare măsură de salarii, care 
continuă să rămână cele mai mici 
pe economie pe parcursul multor 
decenii la rând.

Ratingul profesiunilor de bi-
bliotecar este cel mai scăzut pe 
parcursul multor ani de zile, mă-
rimea salariului mediu al bibliote-
carului constituind actualmente 
1200 lei, cel mediu pe economie 
fiind de 2950 lei. Nivelul scăzut 
de salarizare a bibliotecarilor şi 
lipsa protecţiei sociale a lucră-

torilor de bibliotecă conduce la 
îmbătrânirea cadrelor bibliote-
care; numărul pensionarilor ce 
activează în domeniul respectiv 
majorându-se din an în an. Sa-
larizarea proastă a bibliotecarilor 
provoacă, de asemenea, refluxul 
masiv de specialişti, care plea-
că în alte domenii, unde salariile 
sunt mai mari.

Există şi alţi factori ce influen-
ţează negativ asupra procesului 
creării Spaţiului Informaţional 
Integrat al Bibliotecilor informa-
tizate din Moldova (SIBIMOL) cu 
participarea bibliotecilor publice:

• Dexteritatea cadrelor biblio-
tecare să activeze în mod tradiţi-
onal şi rezistenţa internă la diver-
sele produse informatice; 

• Insuficienţa competenţelor 
manageriale ale persoanelor de 
care depinde remodelarea ac-
tivităţii bibliotecilor în favoarea 
alinierii acestora la tehnologiile 
moderne; 

• Lipsa programelor eficiente 
de instruire a personalului bibli-
otecar; 

• Aprehensiunea faţă de schim- 
bare; 

• Incertitudinea privind strate-
gia şi alegerea soluţiilor adecva-
te în scopul aplicării tehnologiilor 
de performanţă. 

Pentru redresarea situaţiei în 
bibliotecile publice şi pentru cre-
area premiselor de informatizare 
eficientă în scopul creării spaţiu-
lui informaţional integrat al bibli-
otecilor Moldovei, de importan-
ţă majoră în acest context este 
ameliorarea aspectelor juridice 
ale activităţii bibliotecilor, revizu-
irea Legii cu privire la biblioteci, 
elaborarea unei concepţii viabile 
de dezvoltare a bibliotecilor în 
contextul informatizării masive 
a societăţii. Scopurile strategi-
ce prioritare ale proiectului unei 
asemenea concepţii trebuie să 
fie: 

• Crearea unui sistem biblio-
tecar-bibliografic informativ de 

servire a populaţiei, care să pro-
tejeze drepturile constituţionale 
ale cetăţenilor, ce ţin de accesul 
liber la orice tip de informaţie, 
la valorile culturale naţionale şi 
mondiale, la cunoştinţele practi-
ce şi fundamentale;

• Salvgardarea moştenirii cul-
turale naţionale, conservate de 
orice bibliotecă publică, în speci-
al a valorilor culturale locale;

• Accelerarea vitezei de infor-
matizare a bibliotecilor publice 
din Moldova;

• Asigurarea completării siste-
matice a bibliotecilor publice cu 
literatură nouă pe diferite supor-
turi de informaţie;

• Asigurarea securităţii şi in-
tegrităţii colecţiilor bibliotecilor 
publice;

• Dezvoltarea bazei tehnico-
materiale a bibliotecilor publice;

• Lichidarea inegalităţii de dez-
voltare a bibliotecilor publice de 
diferite niveluri;

• Asigurarea bibliotecilor publi-
ce cu personal calificat;

• Ridicarea nivelului de salari-
zare a muncii bibliotecarilor din 
bibliotecile publice.

Actualmente crearea societă-
ţii informaţionale este o prioritate 
primordială în toate ţările lumii. 
Tărăgănarea acestui proces duce 
la pierderea competivităţii pe pie-
ţele mondiale, cu toate consecin-
ţele res-pective pentru cultură,  
ştiinţă, pentru economia noastră, 
domeniul social şi învăţământ. 
Bibliotecile publice ale Moldovei, 
ca verigă importantă în procesul 
creării societăţii informaţionale, au 
doar o singură cale - calea spre 
integrare, în SIBIMOL, care trebu-
ie urmată cu insistenţă şi perseve-
renţă, chiar dacă pe parcurs este 
necesar de efectuat eforturi con-
siderabile de aliniere la practicile 
mondiale în acest domeniu.

 Alla PANICI, 
director adjunct
SIBIMOL, BNRM
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Mihai EMINESCU – 161

EMINESCU UNEşTE MALURILE PRUTULUI
Poetul fiecăruia şi al tuturor, Mihai Emi-

nescu uneşte oamenii de cultură de pe 
ambele maluri ale Prutului. Manifestarea 
comemorativă a avut loc la Biblioteca 
Naţională din Chişinău. Invitaţi speciali 
ai evenimentului au fost profesorii: Ma-
ria Şleahtiţchi de la Universitatea de Stat 
„Alecu Ruso” din Bălţi şi Iulian Costache, 
doctor conferenţiar al Universităţii din 
Bucureşti.

Manifestarea a cuprins şi inaugurarea 
expoziţiei cu lucrări de artă plastică, rea-
lizate de Valentina Brâncoveanu.

Acţiunea  a fost organizată de Biblioteca Naţională din Chişinău, în colaborare cu Insti-
tutul Cultural Român şi Uniunea Scriitorilor.

                             http://www.jurnaltv.md/ro/news/eminescu-uneste-malurile-prutului-218949/# 

ÎN zilele lunii ianuarie, românii de 
pretutindeni îl omagiază pe cel 

care a fost şi rămâne a fi MIHAI EMI-
NESCU...

A devenit deja o tradiţie ca anual,  
în perioada 14-16 ianuarie, cei îndră-
gostiţi de versul eminescian – elevi, 
studenţi, profesori, bibliotecari etc. 
să fie găzduiţi de cele 54 de biblioteci 
publice din raionul Făleşti la diverse şi 
interesante manifestări culturale dedi-
cate poetului.  

Organizatorii acestor manifestări 
au constatat faptul că fiind la cea de-a 
XXIII-a ediţie, Zilele Eminescu adună 
tot mai mult şi mai mult public, căci 
astăzi orizonturile eminesciene s-au 
deschis publicului foarte mult, datorită 
tipăririi tot mai ample a creaţiei sale, 
a operelor sale traduse în mai mult de 
70 de limbi ale lumii. Pe Mihai Emi-
nescu l-am citit, îl citim şi îl vom citi 
din generaţie în generaţie. Eminescu 
merită, acum ca oricând, să fie citit şi 
trebuie să fie promovată toată opera 
sa, fiindcă a avut ce spune şi a spus 
adevărul vieţii, în limbajul cel mai ex-
presiv, în care fiecare cuvânt, încărcat 
de înţelesuri, vorbeşte adânc minţii şi 
inimii omeneşti.

Programul Zilelor Eminescu a înce-

put cu o depunere de flori la monu-
mentul poetului (inaugurat la Făleşti 
în ziua de 31 august 1992 – în ziua 
Sărbătorii Naţionale „Limba Noas-
tră cea Română”, sculptori Dumitru 
Gorşcovschi din Cernăuţi, Ucraina  
şi Victor Drebot, Chişinău) de către 
conducerea raionului, a Primăriei Fă-
leşti şi de către  toţi cei împătimiţi de 
opera Poetului. Un omagiu adus aici, 
în faţa chipului Luceafărului poeziei 
noastre, cu prilejul aniversării a 161 
de ani de la naştere a fost prezentat 
de vicepreşedintele raionului, dna Irai-

da Bînzari şi profesoara de limbă ro-
mână dna Silvia Mătasî. Apoi cei pre-
zenţi au fost invitaţi în incinta Biblio-
tecii Publice Raionale „M. Eminescu”, 
la o oră comemorativă Eminescu – cel 
mai ales poet al neamului, organizată 
de către colaboratorii acestei institu-
ţii, în parteneriat cu elevii şi profesorii 
Liceului Teoretic „M. Eminescu” din 
localitate. Timp de aproape două ore, 
participanţii au dat citire versurilor lui  
M. Eminescu, iar cântecele pe versu-
rile poetului au fost interpretate de 
eleva clasei a VII-a Maria Codreanu. 

Zilele Mihai Eminescu la Făleşti

(Continuare în pag.5)
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O trecere în revistă a publicaţiilor 
vernisate la expoziţia Eminescu – 
împăratul poeziei şi al limbii noastre, 
cu cele 48 de surse bibliografice ce 
includ  volume  despre viaţa şi ope-
ra poetului, critică literară, articole, 
cugetări etc., a fost  prezentată de 
către bibliotecara  Margareta Gli-
gor. Directorul Bibliotecii Publice 
Raionale „M. Eminescu” dna Nina 
Onciu i-a îndemnat pe cei prezenţi 
să citească mereu opera poetului, 
căci păşind pragul bibliotecii, îndată 
eşti cuprins de privirile cărţilor lui 
Mihai Eminescu ce te cheamă ne-
contenit să te înfrupţi din lumina 
lor, ochii coperţilor ce aşteaptă să 
fie admirate, rugându-te parcă  să 
le răsfoieşti, să citeşti din conţinu-
tul lor. Moderatorii acestei mani-
festări, elevii Veronica Bobu, cl. X, 
Eugen Mindrigan, cl. XII şi Ariadna 
Cenuşă, cl. X, au făcut o incursiune 
în biografia şi activitatea poetului,  
au vorbit despre valoarea operei 
eminesciene în literatura română, 
iar toţi cei care au luat cuvântul  
mai apoi  au demonstrat o bună 
cunoaştere a operei şi vieţii lui 
Eminescu.

La încheiere, toţi participanţii 
şi vizitatorii bibliotecii au luat cu-
noştinţă cu tezaurul eminescian 
al expoziţiei, informându-se cu 
diferite cărţi la următoarele com-
partimente: „Viaţa şi opera lui M. 
Eminescu”, „Eminescu în orizontul 
criticii”, „Eminescu văzut de con-

temporani”.
Şi în localităţile din mediul 

rural s-au desfăşurat diverse 
şi interesante acţiuni cultu-
rale: discuţii, ore de poezie, 
serate tematice, victorine şi 
concursuri literare, expoziţii 
de carte etc. Astfel, în satul 
Izvoare, bibliotecarii celor 
două biblioteci, Lucia Rotari 
şi Eugenia Scutaru, au orga-
nizat pentru cititori o discu-
ţie cu genericul: Vreme trece, 
vreme vine... şi o expoziţie 
de carte Trăiesc cu dor de 
Eminescu, în cadrul Clubului 
pe interese „Izvoreanca”; 
ore de poezie Am crescut cu 
cartea lui, noi, copiii neamului 
s-au  derulat în localităţile: 

Hânceşti, şefa bibliotecii Mariana 
Pascari, Năvârneţ, şefa bibliotecii 
Zinaida Zaharia, Pruteni, şefa bi-
bliotecii Maria Martâniuc, Scumpia, 
şefa bibliotecii  Valentina Finciuc, 
Taxobeni, şefa bibliotecii Ecateri-
na Puţuntica, Albineţul Vechi, şefa 
bibliotecii Lidia Roznovan, Călu-
găr, şefa bibliotecii  Tatiana Gruşca, 
Mărăndeni, şefa bibliotecii  Vasilisa 
Cazacu ş. a.; ceai literar Preludiul 
florilor de tei desfăşurat în bibliote-
cile publice din localităţile Obreja 
Veche, şefa bibliotecii Raisa Janu 
pentru un auditoriu de 230 elevi 
şi profesori ai Gimnaziului „Sergiu 
Moraru” din teritoriu, Horeşti, şefa 
bibliotecii  Elena Chiruţă, cu parti-
ciparea a 65 de utilizatori, Ilenuţa, 
şefa bibliotecii  Tatiana Moroi, or-
ganizat în coordonare cu elevii şi 
profesorii gimnaziului din localitate 
ş. a.

Omagiul adus poetului la Făleşti, 
încă o dată ne vorbeşte despre 
faptul că lumina cărţii eminescie-
ne mereu va licări în ochii oame-
nilor, căci  Eminescu este veşnic, 
cum veşnic este timpul... Aceasta 
a fost concluzia tuturor celor care 
au fost prezenţi la acţiunile cultu-
rale organizate  şi desfăşurate de 
bibliotecile publice din  Făleşti, în 
cadrul Zilelor Eminescu.

Natalia VRABIE,
specialist principal Secţia 
Raională Cultură, Făleşti

unirea din 
1859 şi con-
stituirea 
româniei 
moderne 
La 24 ianuarie, a avut loc masa rotundă 

Unirea din 1859 şi constituirea României 
Moderne. Evenimentul a fost organizat 
de Asociaţia Istoricilor din RM, Institutul 
Cultural Român „Mihai Eminescu”, Chi-
şinău, Institutul de Istorie, Stat şi Drept 
al AŞM şi Biblioteca Naţională. 

Cu mesaje de salut au venit:  vicemi-
nistrul culturii dr. hab. Gheorghe Posti-
că, directorul ICR, Petre Guran, director 
IISD, Gheorghe Cojocaru. 

În cadrul dezbaterilor au partici-
pat: Alexandru Moşanu, dr. hab. în isto-
rie, prof. univ., membru de onoare al AŞ, 
Demir Dragnev, membru corespondent, 
AŞM, Ion Varta, dr. în istorie, conf. univ., 
USM, Gheorghe Palade, dr. în istorie, 
conf. univ., USM, Ion Negrei, istoric, re-
dactor-şef al revistei de istorie şi cul-
tură Cugetul, Vladimir Beşleagă, scriitor, 
Maria Danilov, dr. în istorie, cercetător 
ştiinţific, MNAIM, Pavel Parasca, dr. hab. 
în istorie, prof. univ., ULIM. Apoi au fost 
prezentate cărţile:

1. Nuţă Roşca, Basarabia şi ministrul 
întregitor Daniel Ciugureanu. Ch.; Prut In-
ternaţional, 2010;

2. Ion Constantin, Gherman Pântea în-
tre mit şi realitate, B., 2010;

3. Valeriu Popovschi, Biroul de organi-
zare a Sfatului Ţării. Ch.: Pontos, 2010;

4. Revista Destin Românesc, serie nouă, 
2010, nr. 3-4.

Biblioteca Naţională a organizat o ex-
poziţie de carte şi documente cu generi-
cul De un Neam / De un sânge / De o simţire.  
   Moderator a fost Gheorghe Negru, 
preşedinte interimar al Asociaţiei Isto-
ricilor din RM.

                                       http://
bnrm.md/programe/

manifestari/2011/manifestari_ifm.
php
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Dar De cărţi De la Paris 
Scriitoarea Silvia Celac este stabilită 

de câţiva ani buni în Franţa, a reuşit să 
se integreze acolo şi chiar să editeze 
la Paris vreo zece cărţi. Trimiţându-ne 
câte două exemplare din fiecare, ca să 
ajungă în colecţia de moldavistică, ea 
îşi exprimă recunoştinţa faţă de Bibli-
oteca Naţională pentru faptul de a fi 
avut un rol decisiv în formarea şi afir-
marea dumneaei.

http://www.lulu.com/product/paperback/orizontul-doar-
un-fir-albastru/1362407

http://www.lulu.com/product/file-donwload/ado-
60/10265983

http://www.lulu.com/product/ebouc/fericirea-unui-
invidios/6505960
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“Alexei Mateevici este pentru Basarabia cine este Mihai Eminescu pentru toţi vorbitorii de limbă 
română”. declaraţia aparţine europarlamentarului român elena băsescu şi a fost lansată în 
cadrul unei expoziţii organizate în Parlamentul european şi dedicate poetului mateevici.

Elena Băsescu: 

“Acest eveniment reiterează valorile prin care ne identificăm: 
limba, cultura, tradiţia şi originea latină comună”, a spus Elena 
Băsescu.  Aceasta a ţinut să mulţumească cetăţenilor Repu-
blicii Moldova, prezenţi la eveniment, pentru acţiunile lor 
de promovare a identităţii limbii române dincolo de Prut. 
“Vă asigur că România va susţine obiectivul RM de a se integra 
în UE”, a adăugat eurodeputatul român. 

Secretarul de Stat pentru românii de pretutindeni, Eu-
gen Tomac, a amintit în discursul său despre vizita sa şi a 
Elenei Băsescu din noiembrie 2010, când s-au întâlnit la 
Chişinău şi Căuşeni cu scriitori, jurnalişti şi profesori de 
limbă română. Amintim că atunci, Guvernul României a fă-
cut o donaţie de carte pentru instituţiile şcolare din RM. 
Tomac susţine că acea vizită a şi născut ideea organizării în 
Parlamentul European a expoziţiei dedicate lui Alexei Ma-
teevici. “Prin unitate, reuşim să ne păstrăm identitatea”, a mai 

adăugat Secretarul de Stat pentru românii de pretutindeni, 
asigurând că Guvernul României va sprijini RM în atingerea 
ţelului său de a se integra în familia europeană. 

Unimedia menţionează că expoziţia dedicată scriitorului 
Alexei Mateevici, autorul imnului Republicii Moldova - Lim-
ba noastră, a avut loc la ideea şi iniţiativa eurodeputatului 
român Elena Băsescu. La invitaţia acesteia, la eveniment au 
participat circa 40 de cetăţeni ai Republicii Moldova şi Ro-
mâniei. Cu această ocazie, invitaţii Elenei Băsescu au vizitat 
sediul Parlamentului European şi sala în care a avut loc 
plenul Legislativului Uniunii Europene. Cetăţenii au avut 
ocazia să comunice cu persoanele direct responsabile de 
relaţiile UE cu ţările respective.

 http://unimedia.md/?mod= news&id=29224

„Mateevici este pentru basarabeni aşa 
cum este Eminescu pentru toţi românii…”

manifestul 
de indignare

Cognoscere

  O carte de doar 29 de 
pagini, un pamflet social 
scris de un autor nonagenar, 
a devenit un adevărat feno-
men în Franţa, vânzându-se 
în peste 500.000 de exem-
plare în câteva săptămâni.

Volumul-manifest Indig-
naţi-vă, semnat de Stéphane 
Hessel, în vârstă de 93 de 
ani, a ocupat timp de cinci 
săptămâni locul 1 în topul 
vânzărilor de carte din He-
xagon, detronându-l pe sta-
rul literaturii franceze, Mi-
chel Houellebecq, cu al său 
ultim roman Harta şi terito-
riul. În timp ce presa încearcă 
să explice popularitatea ne-
aşteptată a lui Hessel, cartea 
stârneşte vii dezbateri între 
intelectualii francezi.

*  *  *
 „Este un fenomen sur-

prinzător”, constată şi Yan-
nick Lerible, reprezentant al 

unei mari librării pariziene. 
„Cartea se vinde ca pâinea 
caldă. Reţeta succesului ţine, 
fără îndoială, de mai multe 
ingrediente: un titlu pro-
vocator, un preţ seducător 
(doar 3 euro) şi o semnătu-
ră convingătoare. Stéphane 
Hessel are aura unui bătrân 
înţelept, capabil să trans-
ceadă clivajele politice din 
această perioadă de criză”, 
analizează librarul.

cartea va apărea nu 
numai în state, dar şi în 

coreea de sud
Succesul lui Stéphane 

Hessel a depăşit încă de la 
lansare graniţele Franţei. Ce-
rerile de editare ale manifes-
tului vin din întreaga Europă, 
dar şi din Statele Unite sau 
din Coreea de Sud, potrivit 
editorului său, Sylvie Cro-
smman. „Pregătim cel de-al 
II-lea tiraj.  Va fi de 800.000 

de exemplare”, declară Sylvie 
Crossman, reprezentanta 
micii edituri Indigene din su-
dul Franţei, care a pariat pe 
mâna lui Hessel.

cine este stéphane 
Hessel

  Evreu, născut la Berlin 
în 1917, Stéphane Hessel a 
devenit cetăţean francez în 
1937, s-a angajat în mişcarea 

de Rezistenţă în anii ocupa-
ţiei naziste, a scăpat cu viaţă 
din lagărele de concentrare 
de la Buchenwald şi Dora, a 
fost diplomat, iar în 1948 a 
fost unul dintre intelectualii 
care au redactat Declaraţia 
Universală a Drepturilor 
Omului.

Sursa: Romania Libera  
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IT

Centrul de Guvernare Electronică, creat de Guvernul Republicii Moldo-
va, a lansat pagina web egov.md pentru promovarea iniţiativelor şi serviciilor 
de e-Guvernare în Moldova. Pagina egov.md prezintă proiectele realizate de 
Centrul de Guvernare Electronică şi serviciile pe care Guvernul le va oferi 
pentru a extinde accesul cetăţenilor la serviciile publice digitalizate. Egov.md 
asigură, de asemenea, acces la date guvernamentale cu caracter public şi va 
urmări realizarea agendei de e-Transformare. Guvernul Republicii Moldova a 
creat, în luna august 2010, Centrul de Guvernare Electronică pentru a oferi 
cetăţenilor acces la informaţii şi servicii publice în regim non-stop şi pentru a 
susţine autorităţile în asigurarea transparenţei actului de guvernare. Centrul 
de Guvernare Electronică este responsabil de elaborarea şi realizarea agendei 
de e-Guvernare, care asigură o dezvoltare durabilă a ţării. Prin aplicarea pe 
larg a tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii, Centrul de Guvernare 
Electronică contribuie la reformarea sectorului public, la sporirea performan-
ţei autorităţilor şi transparenţei instituţiilor statului, la extinderea accesului 
la informaţie şi la promovarea serviciilor digitalizate (e-Servicii). În rezultat, 
procedurile administrative obişnuite vor fi simplificate, costurile administraţi-
ei publice, birocraţia şi corupţia se vor reduce simţitor, iar actul de guvernare 
se va îmbunătăţi. Centrul de Guvernare Electronică activează în conformitate 
cu cele mai bune practici internaţionale, în parteneriat cu Banca Mondială,  
Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), Programul Naţiu-
nilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), sectorul privat, societatea civilă şi 
funcţionarii publici din Republica  Moldova.                        

http://itmoldova.com/


