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În grădina, în faţa memorabilei, sa-
crei, invincibilei zidiri a Bibliotecii Na-
ţionale a Marii Britanii, edificiu realizat 
în formă de corabie oceanică (arcă a 
culturii universale ancorată la Londra), 
se află nu mai puţin celebra sculptură 
reprezentându-l pe unul din creatorii 
ştiinţei moderne, Isaac Newton, aple-
cat asupra unui plan, dus în el cu tot 
gândul. Compasul din mâna sa are un 
colţ înfipt în suportul material, iar la-
tura liberă a lui sugerează o mişcare 
din trecut spre viitor. Latura înfiptă  
este semnificantul cunoaşterii acumu-
late şi depozitate în corabia British 
Library, latura în mişcare, cunoaşterea 
nouă a celor ce vin după noi, ca să mă-
soare (a măsura înseamnă a gândi), să 
descopere cunoştinţe noi şi să le suie 
pe corabie, pentru a le face să ajungă 
la toată lumea.

–  Londra este un pământ al cunoaş-
terii, îi zic doamnei Lynne Brindley, di-
rectorului BL.

–  Londra este Greenwich-ul, origi-
nea cunoaşterii moderne, ţine să pre-
cizeze dumneaei.

Era duminică, zi programată pentru o 
excursie la Observatorul Greenwich, 
situat în conurbaţia londoneză. Mersul 
pe jos, apostolesc, de la corabia British 
Library până la râul Tamisa, unde ne 
aştepta un vaporaş de rută, ne dezlegă 
definitiv limba şi gândul. Engleza vor-
bită la Londra este desluşită şi clară ca 
luna într-un poem de Eminescu.

–  Limba engleză este, spune dna 
Brindley, un depozit de metafore, un 
fagure de poezie. Şi are în ea şi mult 
soare.

Am ajuns la destinaţie, am tras la 
mal şi când ne-am ridicat privirile, am 

MERIDIANUL GREENWICH 
AL BIBLIOTECONOMIEI

văzut înainte, sus, pe culme, obser-
vatorul de faimă universală, locul de 
unde se dă ora exactă pentru toate 
meridianele planetei Pământ. Şi, poa-
te, nu numai.

Multe lucruri memorabile întâlnit-
am acolo, dar câteva dintre ele sunt 
şi vor fi pentru noi, şi pentru cei ce 
vor mai fi după noi, simboluri şi eta-
pe ale cunoaşterii. Vechiul orologiu 
de Greenwich, care dă măsura tim-
pului pentru Univers, mi s-a părut pe 
cât de măreţ, pe atât de familiar. Dar 
asta numai după ce îmi trecură fio-
rii primei întrevederi, ai întrevederii 
începutului şi  eternului. Două şine 
puse alături semnifică meridianul 
zero, meridianul Greenwich, repre-
zentat şi într-o sculptură postmo-
dernă. Muzeul timpului, amplasat în 
acareturile Observatorului Regal, e 
ca o istorie curgătoare, fluidă, ceva 
ca mirosul  de flori de salcâm care, 
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scria Grigore Vieru, putea fi-ntins pe 
pâine şi mâncat. Şi, desigur, de neuitat 
este aflarea la umbra celui mai bătrân 
şi mai falnic copac din acele locuri.

Luăm cale întoarsă. Un glas din mine 
constată că la deal urcam cu întrebări, 
premoniţii şi nelinişti, pe când la vale 
veneam cu răspunsuri, idei, speranţe, 
dar şi cu un fel de teamă, una iscată 
din cunoaştere.

La poalele colinei leg capăt de vorbă 
cu dna Brindley despre dialectica glo-
balului şi localului.

–  Problema legată de acest  raport, 
zice dumneaei, este, în opinia mea, 
oarecum artificială, forţată, în unele 
aspecte, contorsionată. Hai să vă fac 
o destăinuire, să fac o deconspirare. 
Unul din scopurile pentru care am 
programat această excursie a fost 
tocmai să vă ajut să vă limpeziţi gân-
durile legate de interacţiunea globalu-
lui şi localului. Anume interacţiune, nu 
dialectică, căci lupta nu are ce căuta 
în acest subiect. Pentru englezi, dar şi 
pentru celelalte ţări occidentale, mem-
bre ale UE, globalul înseamnă ceea ce 

este unical, inestimabil în 
fiecare ţară, drept care, în 
virtutea acestei unicităţi, 
trebuie să fie păstrat pen-
tru toţi. Lucrurile de acest 
fel au importanţă globală. 
Cel puţin aşa ţi se arată 
ele când le treci prin pris-
ma culturii. Businessmenii, 
magnaţii vor fi având un alt 
unghi de abordare. Şi chiar 
îl au. Dar el nu ţine defel 
de strategiile eternei dăi-
nuiri a umanităţii, de spiri-
tualitatea şi omenia ei.

–   Aşadar, global devii 
cu ce ai mai valoros la tine 
acasă. Adică, dobândeşti 
valoare globală.

–  Indubitabil! Cu ceea ce 
e mai valoros al tău, făcut 
de tine, îţi asiguri dăinu-
irea, demnitatea şi zborul 
acela în veşnicie. Nerenun-
ţând însă la mijloacele de 
atins aceste scopuri, care 
sunt o moştenire a tuturor, indiferent 
de locul în care au fost lucrate, acesta 
fiind un precept, o povaţă divină.

–   În această ordine de idei, aş vrea, 
îi zic eu, să vă spun un aforism creat 
de marele poet şi filosof român Lu-
cian Blaga. El a spus aşa: ”Cu penele 
altuia te poţi împodobi, dar... nu poţi 
zbura”.

La urmă se alăturară şi colegii din 
alte ţări la convorbirea noastră şi 
încercarăm să găsim, împreună, niş-
te predicabili care să asocieze rolul, 
misiunea unei Biblioteci Naţionale cu 
acelea  ale Grinwich-ului.

– Biblioteca Naţională este Gre-
enwich-ul biblioteconomiei unei ţări, 

a început dna Brindley.
Alţii au adăugat că BN a unei ţări 

este:
• Începutul începuturilor;
• Ora exactă a biblioteconomiei na-

ţionale;
• Meridianul originii de la care por-

nesc toate fusele orare ale biblioteco-
nomiei naţionale.

Ajuns la Chişinău, am scris cu ochii 
şi cu gândul în aerul natal că Meridi-
anul Greenwich al Biblioteconomiei 
Moldovei trece pe strada 31 August. 
Iar glasul acela din mine a constatat, 
vibrând, că această coincidenţă este 
una augustă.

ALEXE  RĂU,
doctor în filosofie                               

Grigore VIERU – 76

POEŢII ADEVĂRAŢI NU MOR NICIODATĂ

(Continuare în pag. 3)

Pe data de 14 februarie 
2011, la Biblioteca Naţio-
nală a Republicii Moldova a 
avut loc ziua de omagiere a 
marelui Poet Grigore Vieru, 
ziua în care Poetul ar fi îm-
plinit 76 de ani. Cu acest pri-
lej,  la Bibliotecă s-a petrecut 
o suită de acţiuni culturale. 

În hol a fost vernisată Ex-
poziţia-eveniment Taina care 
mă apără, unde pe parcursul 
zilei utilizatorii Bibliotecii au 
audiat cântece pe versurile 
lui Grigore Vieru.

 În Sala de conferinţe a 
avut loc lansarea a 4 cărţi: 
Grigore Vieru Cele mai fru-

moase poezii (Die schonsten 
gedichte), traduse în limba 
germană, de Ion Mărginea-
nu; Grigore Vieru Lumina de 
taină, pagini alese cu CD, Edi-
tura „Cadran”; Grigore Vi-
eru, Ştefan Andronic Roua 
veşniciei, Editura „Pontos”;  
de asemenea, Calendar Naţi-

onal 2011, consacrat Anului 
Grigore Vieru, editat la Bibli-
oteca Naţională. Moderato-
rul manifestării, directorul 
general al BNRM dl Alexe 
Rău, a amintit că Grigore Vi-
eru a fost un bun prieten al 
bibliotecii. Au vorbit cu mult 
regret despre Poet oaspeţii 
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acţiunii: ministrul culturii al 
RM, dl Boris Focşa, ex-vi-
ceprim-ministrul RM, dl Ion 
Negrei, care ne-a comunicat 
că întâlnindu-se cu Ştefan 
Andronic, după moartea Po-
etului, a hotărât să editeze 
neapărat cartea Roua Veş-
niciei.  Guvernul Republicii 
Moldova a alocat  suma ne-
cesară de bani pentru ca ma-
nuscrisul să vadă lumina zilei, 
cu atât mai mult că însuşi Gr. 
Vieru şi-a dorit mult acest 
lucru. „Eu personal, nicăieri în 
mijlocul naturii nu m-am simţit 
mai bine ca în mijlocul muzicii. 
Muzica, numai muzica, numai 
tulburătoarea muzică clasică 
m-a ajutat să găsesc cuvântul 
potrivit, în cazurile când l-am 

găsit”,  spunea Grigore Vieru. 
Această carte voluminoasă, 
de 750 de pagini, conţine 
note muzicale al marilor 
compozitori ai muzicii uni-
versale, cu aranjament pen-
tru corul de copii, pe versu-
rile lui Vieru. Roua Veşniciei a 
aşteptat acest moment 30 
de ani. Cartea a fost editată 
în  2000 de exemplare, pen-
tru a ajunge în biblioteca fie-
cărui doritor. Apoi a luat cu-
vântul şi academicianul Petru 
Soltan, care a povestit că au 
fost foarte buni amici cu po-
etul şi o dată cu trecerea în 
nefiinţă a lui, are de pătimit 
tot neamul românesc. Dom-
nul academician Petru Soltan 
a vorbit, în special, despre 

Calendarul Naţional, care se 
editează deja timp de 20 de 
ani  la Biblioteca Naţională 
a R. Moldova. Vladimir Beş-
leagă, un bun cunoscător al 
limbii germane, a recitat po-
ezii scrise de Grigore Vieru 
în acea limbă „creată pentru 
a scrie poezii”, vorba scri-
itorului. A mai luat cuvânt 
directorul Editurii „Pontos”, 
dna Marcela Mardare, dl Mi-
hai Sava, căruia îi aparţine 

prezentarea grafică a cărţii 
Lumina de taină, pagini alese 
cu CD.

Publicul a fost profund 
emoţionat privind înregis-

trările video unde Grigore 
Vieru a citit poezia Scrisoare 
din Basarabia şi a cântat pen-
tru ultima dată cu interpre-
tul Fuego la Cahul, de unde 
întorcându-se spre casă a 
fost grav rănit în tragicul ac-
cident.

Sperăm ca prin interme-
diul acestor manifestări să 
păstrăm amintirea vie a celui 
ce ne-a lăsat drept moşte-
nire poeziile sale în care a 

cântat copilăria, dragostea 
de ţară, dragostea de mamă 
şi de limba română.

Viorica CAZACU 

(Continuare în pag. 4)

Un sUflEt cE a aRs pEntRU nEam
                         Cel căruia destinul i-a vorbit răspicat 
      are şi el dreptul să vorbească răspicat destinului.
                         Fr. Holderlin

În memoria poetului Grigore Vieru

Aceste minunate rânduri atât de 
mult se potrivesc vieţii şi activităţii 
zbuciumate a marelui Poet Grigore 
Vieru. Fiecare popor are personalităţi 
remarcabile cu care se poate mândri. 
Pentru noi, cei de azi, e o mândrie şi o 
necesitate să frunzărim Cartea vieţii lui 
M. Eminescu, I. Creangă, B. P. Hasdeu,  A. 
Mateevici ş.a. Şi la aceste cărţi nemuri-
toare, cu care cresc noi şi noi generaţii 
de copii, s-a adăugat şi cea a lui Grigore 
Vieru. Ei au rămas ca un tezaur fără de 
preţ, trecând prin ani şi îmbogăţindu-ne 
spiritual. 

Grigore Vieru reprezintă o epocă. 

Făcând cunoştinţă cu viaţa şi opera lui, 
în imaginaţie se perindă o perioadă din 
istoria neamului nostru.  Viaţa zbuciu-
mată a poetului a fost reflectată în po-
ezia sa. 

Gr. Vieru vede lumina zilei la 14 fe-
bruarie, anul 1935. Aceste date ne spun 
multe: război, foamete..., apoi depor-
tări. Timpuri cu oameni desculţi şi flă-
mânzi.  "Poezia mea porneşte din copilă-
rie", mărturisea Poetul. El a zămislit cele 
mai frumoase versuri pentru copii din 
toată poezia românească, ce-l face să 
devină cel mai îndrăgit poet al copiilor. 
Poezia lui Gr.  Vieru este o poezie dura-

bilă, ea ne-a implantat în inimi credinţa 
că avem numai o Limbă, numai o Patrie, 
numai un Neam, numai o Mamă... E unul 
din cei mai receptivi poeţi la zbuciumul 
timpului.  Adrian Păunescu zicea: ,,Poe-
zia lui  Gr. Vieru a făcut mai mult pentru 
unitatea naţională a tuturor românilor de-
cât toţi politicienii şi decât toate armatele 
la un loc. Şi pentru că unitatea naţională 
nu este pe de-a-ntregul realizată,  Vieru e 
o rană, iar poezia lui e o dramă...”.

Fiind poetul epocii noastre, el de-
vine cel mai mare Poet Naţional al 
Neamului. Odată cu plecarea poetului 
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în eternitate, întreg neamul românesc 
îl comemorează, iar cartea Măriei Sale 
este mult mai solicitată.

În vederea înveşnicirii memoriei po-
etului Grigore Vieru, anul 2011 a  fost  
desemnat Anul Grigore Vieru. Biblioteca 
Publică  Raională ,,M. Eminescu”, Făleşti, 
a organizat în  acest  context un şir de 
activităţi consacrate memoriei  poetu-
lui: matineu literar cu clasele I-IV cu ge-
nericul Scriitorul care a legănat copilăria, 
ore de poezie, expoziţii de publicaţii 
pentru elevi de diverse vârste, Gr.  Vie-
ru – scriitorul copiilor, Cununa de rouă ş.a. 
Şirul activităţilor s-a încheiat cu ora co-
memorativă:  O lumânare pentru Grigore 
Vieru, la care au participat iubitori ai 
versului vierean, elevii liceelor din oraş,  
elevii de  la Şcoala de Muzică, profesori, 
bibliotecari etc. 

Elevii cl. a II-a a Liceului Teoretic ,,M. 
Eminescu” S. Harea, I. Bulhac,  L. Stoian,  
P. Vozniuc, C. Tabaran, M. Cervaniuc, I. 
Antoci ş. a., au pus în scenă mai multe 
fragmente din  versurile  lui Gr. Vieru, 
aducându-i  pe spectatori într-o ţară de 
poveste – Copilăria, redată în versurile  
şi cântecele  scrise de poet.

Veronica Bobu şi Dorin Bujor (cl. XI) 
ne-au relatat informaţii interesante şi 
utile din viaţa şi opera poetului, moti-
vele-cheie abordate în poezia lui Gri-
gore Vieru: Mamă, Patrie, Neam, Limbă, 
Iubire. Au fost recitate poeziile îndrăgi-
te: Testament, A. Ursachi;  Legământ, D. 
Baltag;  În limba ta,  A. Neculescu, elevi 
din cl. VII; Nu am moarte cu tine nimic L. 
Spatarel, cl. XI.  Au fost recitate versuri  
dedicate poetului  În loc de legământ, N. 
Burduja, cl. XI, Când mi-a fost dorul de el, 

D. Jitari  cl.  VII.
Eleva Şcolii de Muzică  din oraş, de 

care ne leagă o fructuoasă colaborare, 
Maria Codreanu, a interpretat cântece-
le  Fuga, fuga,  M. Eminescu, Răsai,  La noi. 
La manifestare a mai participat ansam-
blul claselor mici ,,Bună dimineaţa” ş.a.

Poezia lui Gr. Vieru nu are hotare, ea 
este punctul de întrunire a tuturor vâr-
stelor. Să nu trecem nicicând indiferenţi 
pe lângă poezia  poetului. Să citim şi re-
citim   mereu din opera nemuritoare a 
iubitului poet.  

Ina DODON
bibliotecar superior,

Serviciul specializat de carte ro-
mânească ,, Botoşani”,  Biblioteca 
Publică Raională ,,M. Eminescu”, 

Făleşti

 O carte de Grigore Vieru – pentru fiecare 
copil din municipiul Chişinău. În câteva luni, 
Direcţia Cultură a Primăriei va edita o anto-
logie de versuri ale poetului. Acest lucru va fi 
realizat în cadrul programului O carte pentru 
fiecare copil, lansat de administraţia capitalei, 
acum un an.

Conceptul viitoarei culegeri de poezii, îngrijită de 
scriitorul Spiridon Vangheli, a fost prezentat de pri-
etenul de suflet al lui Grigore Vieru. Tatăl lui Guguţă, 
care l-a cunoscut pe Grigore Vieru timp de peste 50 
de ani, a spus că poetul a făcut revoluţie în literatura 
noastră pentru copii. „El este atât de simplu, de firesc, 
că poezia sa intră singură în suflet. El ghiceşte de ce avem 
noi nevoie”, a menţionat Spiridon Vangheli. 

Cartea, care va ajunge în fiecare familie cu copii din 
municipiul Chişinău, va fi compusă din 5 capitole, cu 
circa 50 de poezii – versuri despre mamă, grai, patrie, 
dragoste şi neam. În paginile viitoarei culegeri se vor 
regăsi şi circa 40 de aforisme din cele peste 1700  
scrise de Grigore Vieru pe parcursul vieţii.

La rândul său, edilul capitalei i-a mulţumit maestrului 
Spiridon Vangheli pentru munca depusă, că „la anii lui, 
cu ochelarii şi cu lupa, a pregătit un asemenea concept 

de carte”. Dorin Chirtoacă şi-a exprimat dorinţa ca şi 
tânăra generaţie, să fie tot atât de interesată de opera 
lui Grigore Vieru. „Ne dorim să oferim o antologie prin 
care să fortificăm «temelia» fiecăruia dintre copiii pe care 
îi avem astăzi în municipiul Chişinău”, a mai menţionat 
primarul de Chişinău. 

Din bugetul municipal vor fi alocaţi 2 milioane de 
lei.

Sursa: UNIMEDIA

O carte de Grigore Vieru – pentru 
fiecare copil din municipiul Chişinău
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La mulţi ani, doamnă Eli-
zaveta Tîmbur! Şi încă mul-
te avem de adăugat acestei 
doamne, care a muncit şi 
continuă s-o facă cu multă 
străduinţă timp de 45 de 
ani. Anii de muncă în biblio-
tecă, împliniţi anul acesta au 
fost legaţi de bibliotecă, caci 
i-a devenit a doua casă, iar 
cartea – călăuză în viaţă şi 
activitate. Doamna Elizave-
ta Tîmbur consideră, că cel 

mai important în activitatea 
bibliotecii este calitatea co-
lecţiilor,  cu utilizatorii, pres-
tanţa personalului, relaţiile 
de colaborare şi parteneriat 
şi susţinerea morală, şi ma-
terială din partea organelor 
ierarhice superioare. Pe 
parcursul activităţii nume-
roase au fost propunerile, 
documentele elaborate în 
vederea îmbunătăţirii acti-
vităţii bibliotecare şi satis-
facerii necesităţilor utiliza-
torilor.  A învăţat să ţină la 
profesia ei, s-o accepte, s-o 
apere cu demnitate şi mân-
drie, să ceară acest lucru şi 
de la colegii săi. S-a străduit 
mereu să-i ajute, să-i susţi-
nă, să-i promoveze, vizitând 
toate bibliotecile din raion 
şi acordându-le  asistenţă 
profesională multor gene-

raţii de bibliotecari. 
Prin cartea sa Finanţele 

bibliotecii a urmărit scopul 
de a prezenta modul de 
fundamentare şi finanţare a 
unei instituţii bibliotecare. 
Doamna Tîmbur este con-
vinsă, că: „Biblioteca a fost şi 
va fi în continuare destinată 
să joace rolul predominant 
în asigurarea accesului la cu-
noaştere şi informaţie. Dato-
rită importanţei bibliotecii în 
viaţa societăţii, este necesară 
intervenţia prin mijloace fi-
nanciare a statului, astfel încât, 
activitatea ei să se desfăşoare 
în condiţii optime.” Printre 
succesele obţinute a fost 
menţionată cu Diploma de 
onoare pentru cel mai bun 
indicator de performanţă la 
achizţia de publicaţii; Diplo-
mă pentru participare activă 

la Concursul „Biblioteca–par-
tener în promovarea propri-
etăţii intelectuale” (ediţiile: a 
I-a, a II-a şi a III-a) şi altele.

Cu prilejul frumoasei ani-
versări îi adresăm sincere 
felicitări şi urări de sănăta-
te, noi realizări în plan pro-
fesional şi personal.

Viorica ANTONOV

MEDALION PROFESIONAL

Eliazaveta Tîmbur:”Biblioteca - rolul predominant 
în asigurarea accesului la cunoaştere şi informaţie...”

Lansarea  Dicţionarului universal  ilustrat  
al limbii  române  în  12  voLume

Marţi, 15 februarie 2011,  în Sala Azurie a Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.1) a 
avut loc masa rotundă „Realizări recente în lexicografia 
explicativă română” şi lansarea Dicţionarului universal 
ilustrat al limbii române în 12 volume, eveniment organi-
zat de către Institutul de Filologie al AŞM şi grupul edito-
rial “Litera”. Moderatori au fost: dr.hab. Vasile Bahnaru, 
directorul Institutului de Filologie al AŞM şi Anatol 
Vidraşcu, director general al grupului editorial “Litera”. 
La eveniment au participat profesori universitari, cadre di-
dactice, studenţi de la Universitatea Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova, Universi-
tatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă", Universitatea de 
Stat "Alecu Russo" din Bălţi.

Intervenţii la temă au fost susţinute de către: dr. Ana 
Vulpe, responsabil Sectorul lexicologie şi lexicografie, 
Institutul de Filologie al AŞM; Anatol Vidraşcu, director 
general, grupul editorial “Litera”;  dr. Maria Onofraş, re-
dactorul lucrării, Institutul de Filologie al AŞM;  dr. Vera 
Păcuraru, Institutul de Filologie al AŞM; dr. hab. Elena 

Constantinovici, Institutul de Filologie al AŞM; dr. Ion 
Bărbuţă, Institutul de Filologie al AŞM; dr. Petru Derescu, 
Institutul de Filologie al AŞM; Tamara Pahomi, cercetător 
ştiinţific, Institutul de Filologie al AŞM. La eveniment au 
fost prezenţi reprezentanţii mass-media.

Eugenia TOFAN                                                
Centrul Media al AŞM

http://www.asm.md/?go=noutati_
detalii&n=3866&new_language=0
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AlternAtive biblioteconomice : SemnAl editoriAl

Introducere în managementul servIcIIlor 
de bIblIotecă  de lIlIana moldovan

Fără a tulbura climatul profesional specific meseriei de 
bibliotecar, Liliana Moldovan scoate la iveală, în volumul 
Introducere în managementul serviciilor de bibliotecă, ideea că 
universul managementului structurilor info-documentare 
este variat şi complex. În acest ghid de biblioteconomie, 
autoarea reuşeşte să traseze liniile generale ale muncii în-
tr-o bibliotecă şi  îşi propune să identifice şi să rezolve o 
serie de probleme legate de: strategiile esenţiale de perfec-
ţionare a serviciilor de bibliotecă tradiţionale şi distribui-
rea unor noi servicii, care schimbă natura relaţiilor dintre 
bibliotecă şi beneficiari.

„Numai prin atitudine inovatoare putem aduce, pe piaţa ser-
viciilor culturale, oferte atractive şi utile, avem posibilitatea să 
elaborăm proiecte şi activităţii care pun accentul pe soluţionarea 
problemelor sociale, culturale şi educaţionale cu care se confrun-
tă comunitatea”- scrie Liliana Moldovan.

Cartea  aduce o schimbare a perspectivei din teoria şi 
practica biblioteconomică şi  îi orientează pe cititori  spre  
teme de specialitate referitoare la:

•Proiectarea unor strategii performante de conducere, 
organizare şi dezvoltare  a instituţiilor bibliotecare;

•Implicarea personalului din biblioteci în sisteme de per-
fecţionare  profesională permanentă;

• Implementarea principiilor managementului calităţii şi 
receptarea beneficiarilor drept clienţi ai organizaţiilor info-
documentare;

• Organizarea unor campanii şi activităţi de interes co-
munitar.

Pe scurt, cele 4 capitole ale cărţii  se referă la serviciile 
de dezvoltare şi comunicare a colecţiilor, dar şi la serviciile 
comunitare ale bibliotecii şi sunt structurate în jurul ideii 
că biblioteca publică poate acţiona  eficient în spaţiul co-
munitar prin construirea unui sistem complex de servicii 
conforme cu nivelul expectanţelor info-documentare, edu-
caţionale, sociale şi culturale exprimate de beneficiari.

„O bibliotecă modernă – scrie Liliana Moldovan- trebuie să 
ţină seama de dorinţa de socializare a utilizatorilor, de nevoia de 
interacţiune socială şi culturală a membrilor comunităţii deservite. În 
aceste condiţii, bibliotecile devin de două ori răspunzătoare. În primul 
rând, răspund de calitatea informaţiilor şi cunoştinţelor furnizate ce-
tăţenilor şi au un rol decisiv în gestionarea resurselor informaţionale, 
cu scopul facilitării schimbului naţional şi internaţional de idei. În al 
doilea rând, instituţiile bibliotecare sunt nevoite să se antreneze în or-
ganizarea unor evenimente, proiecte, campanii legate de îndeplinirea 
unor obiective specifice, de interes comunitar. “

Nu este o noutate faptul că trăim într-o societate de 
consum, în care informaţia îndeplineşte rolul unui produs 
economic. Ghidul de management al serviciilor de bibliote-
că, apărut la Editura “Dacia”, în februarie 2011, atrage 
atenţia asupra necesităţii ca aceste instituţii culturale să 
funcţioneze după normele şi principiile managementului 
public european.

Parcurgând cea de a  doua carte de biblioteconomie, 
scrisă de Liliana Moldovan - este şi director  onorific al 
Bibliotecii „Ion Minulescu” din Nürnberg, Germania–ajun-
gem la concluzia că organizaţiile info-documentare trebuie 
să tragă foloase de pe urma schimbărilor intervenite în 
mediul social, cultural, educaţional şi tehnologic din ultime-
le decenii. Ele trebuie să funcţioneze ca centre de informa-
re şi consiliere comunitară şi sunt nevoite să proiecteze şi 
să dezvolte funcţii sociale şi civilizatoare.

Iată ce menţionează Ionela van Rees– Zota, pe coperta a 
IV-a a acestui volum: „Cartea de faţă este rezultatul muncii 
atente întreprinsă de autoare, ca bibliotecar, iar subiectul volu-
mului nu este unul din cele mai uşoare. Această carte reflectă 
saltul Lilianei Moldovan de la experienţa practică la cea teore-
tică, iar „Introducere în managementul serviciilor de bibliotecă” 
face  legătura cu primul volum al Lilianei Indiscreţii în bibliote-
că şi completează ceeea ce lipsea din prima sa carte”.

În paginile ghidului Introducere în managmentul serviciilor 
de bibliotecă, autoarea reuşeşte să deconspire unele secre-
te ale succesului strategiilor de dezvoltare şi inovare  for-
mulate pentru bibliotecile publice şi pune accentul pe ide-
ea că performanţa este rezultatul menţinerii unui echilibru 
perfect între tradiţional şi modern, între funcţiile de bază 
ale bibliotecii şi noile servicii solicitate de cetăţeni.

Sper că această carte va reuşi să furnizeze celor care o 
lecturează nu numai informaţii edificatoare, ci şi un mod 
de iniţiere în tainele managementului de bibliotecă, o cale 
de perfecţionare în meseria de bibliotecar. Cartea aceasta 
poate fi un dar. Un dar pe care îl puteţi deschide iar şi iar, 
aşa cum şi autoarea, Liliana Moldovan se lasă „răsfoită” de 
cei care îi sunt dragi.

http://www.asiiromani.com/exclusiv/7710-alternati-
ve-biblioteconomice-semnal-editorial.html
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Dragobete este o sărbătoare românească cele-
brată pe 24 februarie. Sărbătoarea de Dragobete 
este considerată echivalentul românesc al sărbăto-
rii Valentine's Day sau ziua „Sfântului Valentin”, săr-
bătoare a iubirii. Tradiţii se păstrează cu precădere 
în sudul şi sud-vestul României.

Dragobete, numit şi Cap de Primăvară este fiul Ba-
bei Dochia şi reprezintă simbolic, în opoziţie cu aceas-
ta, principiul masculin, pozitiv. Dragobetele, purtătorul 
dragostei şi al bunei dispoziţii, are atribuţii care cores-
pund cu cele ale zeului dragostei la romani, Cupidon.  
24 februarie este ziua lui Dragobete, zeu al tinereţii în Pan-
teonul autohton, patron al dragostei şi al bunei dispoziţii. 
El este sărbătorit în ziua împerecherii păsărilor care se 
strâng în stoluri, ciripesc şi încep să-şi construiască cuibu-
rile. Asemănător păsărilor, fetele şi băieţii trebuiau să se 
întâlnească pentru a fi îndrăgostiţi pe parcursul întregului 
an. Pretutindeni se auzea zicala: “Dragobetele sărută fete-
le!” Dacă timpul era favorabil, fetele şi feciorii se adunau în 
cete şi ieşeau la pădure hăulind şi chiuind pentru a culege 
primele flori ale primăverii. Din zăpada netopită până la 
Dragobete fetele şi nevestele tinere îşi faceau rezerve de 
apă cu care se spălau în anumite zile ale anului, pentru 
păstrarea frumuseţii. După tradiţie, de ziua lui s-ar întoar-
ce păsările migratoare, li s-ar deschide ciocul şi ar începe 
a cânta. Peste două săptămâni, la Dragobete, se strâng în 

stoluri, ciripesc, se împerechează şi încep să-şi constru-
iască cuiburile în care îşi vor creşte puii. De frică să nu 
ciripească ca păsările, nimeni nu lucra în ziua de Dragobe-
te. Din păcate, această frumoasă zi a dragostei, născută în 
timpuri imemoriale pe pământ românesc, încă vie în satele 
olteneşti, intim legată de ritmurile naturii (înfloritul flori-
lor de primăvară, împerecherea păsărilor) se încearcă a fi 
înlocuită de sărbătoarea  “Sf.Valentin”, apărută de câţiva 
ani pe trotuarele şi în pieţele publice ale oraşelor şi foarte 
intens mediatizată.

Sursa: UNIMEDIA

Dragobete, sărbătoarea dragostei
cognoscere

 Frumuseţea şi inteligenţa 
merg mână în mână, afirmă sa-
vanţii britanici şi americani, care 
au ajuns la această concluzie în 
urma unui studiu recent, potrivit 
caruia persoanele atrăgatoare au 
un coeficient de inteligenţă mai 
mare decât media populaţiei. 
Studiul contrazice astfel "mitul" 
blondelor stupide şi al bărbaţilor 
sexy care nu prea strălucesc din 
punct de vedere al inteligenţei.

Specialiştii din Marea Britanie şi 
din Statele Unite ale Americii au 
descoperit faptul, că persoanele 
atrăgătoare înregistrează în cadrul 
testelor de inteligenţă scoruri mai 
mari cu 14 puncte peste medie. Se 
pare că persoanele considerate fru-
moase atrag parteneri, care nu doar 
că arată bine la rândul lor, ci sunt şi 
inteligenţi, afirmă cercetătorii de la 
London School of Economics din 

Marea Britanie. Copiii acestor cu-
pluri tind să moştenească ambele 
calităţi, alcătuind astfel o "legătură 
genetică" între acestea. "Frumuse-
ţea fizică este puternic asociată cu 
inteligenţa generală, indiferent de 
clasa socială, mărimea fizică şi sta-
rea de sănătate a indivizilor. Asoci-
erea dintre atractivitate şi inteligen-
ţa generală este mai puternică în 
rândul bărbaţilor decât în rândul fe-
meilor", a declarat Satoshi Kanaza-
wa, coordonatorul studiului. Studiul 
cercetătorilor britanici de la London 

School of Economics a avut la bază 
un studiu naţional privind dezvolta-
rea copilului (National Child Deve-
lopment Study), în cadrul caruia au 
fost monitorizate 17.419 persoane 
născute într-o anumită săptămână 
din martie 1958. De-a lungul copi-
lăriei şi până la începutul vieţii de 
adult, aceste persoane au susţinut 
numeroase teste de inteligenţă şi 
au fost totodata atent monitorizate 
în legătura cu felul în care fizicul lor 
a evoluat.

Versiunea americană a aceluiaşi 
studiu a avut la bază concluziile 
formulate în cadrul studiului intitulat 
National Longitudinal Study of Ado-
lescent Health, la care au participat 
peste 35.000 de tineri americani. 
Studiul a fost publicat în revista de 
ştiinţă Intelligence. 

Sursa: 9am.ro

Persoanele atrăgătoare sunt mai deştepte
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Un nou proiect de 
digitizare a conţinu-
tului cultural, ştiinţi-

fic şi educaţional
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Recent mai multe agenţii au publicat un comunicat de presă http://
www.arrow-net.eu/news/signature-framework-agreement-di-
gitization-and-online-exploitation-out-print-french-books-20th 
- despre  Semnarea acordului-cadru privind digitizarea şi exploa-
tarea online a  cărţilor franceze ale secolului 20 indisponibile.

Acordul a fost semnat la  Paris, 1 februarie 2011 de Frédéric Mit-
terrand, ministrul Culturii şi Comunicării, René Ricol, comisarul ge-
neral al investiţiilor pe lângă prim-ministru, Bruno Racine, preşedin-
tele  Bibliotecii Naţionale a Franţei, Antoine Gallimard, preşedinte al 
Asociaţiei Editorilor francezi ( Syndicat national de l’Edition, SNE), 
Jean-Claude Bologna, preşedinte al Societăţii Oamenilor de Litere 
(Société des Gens de Lettres, SGDL). Acordul-cadru  reflectă voinţa 
de a da o nouă viaţă, prin digitizare, cărţilor secolului XX, aflate  sub 
protecţie cpyright. Scopul este de a digitiza şi a face disponibil pen-
tru vânzare online, un corpus de 500 000 de cărţi în termen de cinci 
ani.

Acordul este rezultatul mai multor ani de  reflecţii şi consultări şi 
poate reprezenta o nouă etapă în dezvoltarea  procesului de digiti-
zare. (Primul proiect experimental în acest sens a fost lansat la 14 
martie 2008 cu ocazia Târgului de Carte de la Paris şi s-a derulat pe 
parcursul unui http://87.248.191.115/bnrm/publicatii/files/1/sym-
posion_12_2008.pdf). În lunile următoare va fi efectuat un  studiu 
de fezabilitate detaliat. Se prevede, ca editorii şi autorii vor avea par-
te de o remunerare echitabilă, cu respectarea strictă a drepturilor de 
proprietate intelectuală. În consecinţă va fi modificată legea copyri-
ght. Digitizarea cărţilor se va face în baza depozitului  legal păstrat 
la Biblioteca Naţională a Franţei. Biblioteca va păstra o copie digitală 
pentru uz propriu. Site-ul Gallica (http://gallica.bnf.fr/) va prezenta 
descrierea bibliografică completă şi va redirecţiona utilizatorii spre 
site-urile comerciale pentru achiziţionarea copiilor digitale.

Sprijinul financiar din partea statului va fi oferit în cadrul progra-
mului “Dezvoltarea economiei digitale.” Acest program  de  4.5 mili-
arde euro este o componentă majoră a programului guvernamental 
“Investiţii pentru viitor” de 35 miliarde de euro. Acesta include şi 750 
milioane de euro destinate pentru dezvoltarea unor noi forme  de di-
gitizare şi de promovare a conţinutului cultural, ştiinţific şi educaţio-
nal. V.O.

http://clubbib.wordpress.com/2011/02/


