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Au trecut cinsprezece ani 
de când, prin luptă, strădanie 
şi osândă a fost deschisă la 
Chişinău prima bibliotecă 
de carte românească, filială 
a Bibliotecilor Municipale 
din Bucureşti şi Chişinău. 
Am făcut parte din echipa 
care a lucrat la acest proiect 
şi am scris atunci articolul “O 
bibliotecă simbolizând Ţara”, 
în care am consemnat despre toate intemperiile şi tracasările pe care 
am avut de înfruntat. Actorii acelei mari Faceri Biblioteconomice erau 
prezenţi recent la Biblioteca “Onisifor Ghibu”, care a organizat un ciclu de 
activităţi sub genericul “Săptămâna uşilor deschise”, consacrat aniversării 
bibliotecii şi celei de-a 125-a aniversări de la naşterea lui Nicolae Titulescu. 
Erau prezenţi şi au ieşit la cuvânt, împletind amintirile despre zilele de 
atunci cu observaţii, concluzii, premoniţii, luări aminte legate de ceea ce 
se întâmplă astăzi la noi. Florin Rotaru, frumosul funcţionar de atunci al 
primăriei Bucureştiului şi actualul director al Bibliotecii Mitropolitane 
a capitalei României (păcat că nu a venit împreună cu Gheorghe Buluţă, 
directorul de atunci al acestei biblioteci şi un nemaiîntâlnit meşter în a 
scrie procese-verbale, protocoale, acorduri cu care în anul acela inaugural 
am intrat pe la mulţi şefi mari şi mici ca să apărăm cauza bibliotecii 
omagiate acum). Apoi, Ion Ungureanu. Venirea acestui om în postul de 
ministru al culturii în acel moment a fost ca o menire de la Dumnezeu. 
Căci el era, în unele zile, un adevărat comandant al nostru în războiul cu 
puterea şi cu opacitatea birocraţiei moldoveneşti. Se arătă a fi, de fapt, şi 
în cazul cuceririi actualului local pentru Biblioteca „O. Ghibu”, şi ulterior, 
când s-a ţinut bătălia aceea politică legată de faimosul ordin nr. 86 al 
său referitor la depolitizarea completării bibliotecilor şi la scoaterea din 
colecţii a exemplarelor superflue ale operei lui Marx, Engels şi Lenin, pe 
lângă postura de regizor de teatru dramatic şi un regizor de teatru de 
război politic. Era un fel de Ştefan cel Mare, care a obţinut cu mijloacele 
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noastre puţine două victorii hotărâtoare pentru evoluţia, 
pentru renaşterea bibliotecilor şi a culturii noastre în general. 
Astăzi se pare că războiul pentru local reîncepe… Mă uitam 
la compoziţia macramé din Biblioteca „O. Ghibu”, compoziţie 
imitaţie a arborelui Eminescu al lui David şi îmi veni subit 
asocierea cu “macrameurile”, cu plasele acelea de apărare 
antiaeriană şi antiartilerică care erau instalate la punctele de 
comandă şi lângă tranşee în timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial… Dacă silueta eminesciană de la „Ghibu”, dacă 
Eminescu este comandantul acelui post de apărare, mi-am 
zis eu, poate vom mai izbândi o dată şi minunata bibliotecă 
va rămâne în continuare în spaţiile mirobolante în care a 
funcţionat atâţia ani, devenind un loc unde se adună lumea 
cea mai frumoasă şi mai cultă de la noi.

Alinierea noastră la metodologiile şi tehnicile biblio-
teconomice europene fu preconizată un pic mai târziu în ordine 
speciale ale ministerului nostru (revenirea la CZU, reaşezarea 
reţelei de biblioteci publice ş.a.). Biblioteca “Onisifor Ghibu”, însă, 
a fost un model viu de cum trebuie să  fie o bibliotecă publică 
întoarsă cu faţa spre Europa. Colegii de la Bucureşti (Primăria, 
Biblioteca Municipală, fraţii Ghibu) au adus de la Bucureşti o 
colecţie exemplară de bibliotecă publică civilizată şi liberă. Tot ei 
au adus mobilierul necesar şi au realizat o aranjare la raft după 
criterii internaţionale. Mai mult, fondul de carte adus de peste 
Prut era deja clasificat şi catalogat, iar cataloagele împlinite îşi 
ocupară un loc aparte în spaţiul noii biblioteci.

Aşa cum a fost ea concepută şi realizată, această bibliotecă 
a fost ca o primă şcoală pentru celelalte biblioteci publice.

Să nu uităm în această evocare aniversară de energia 
vulcanică (vorba lui Iulian Filip) a doamnei directoare a 
Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din Chişinău, dna Lidia 
Kulikovski, prima doamnă a biblioteconomiei moldovene, 
care a diriguit lucrările organizatorice legate de ajustarea 
spaţiului bibliotecii şi de pregătirea deschiderii oficiale a  
acestei instituţii.

Să nu uităm şi de agreabila şi culta doamnă Elena Vulpe 
care diriguieşte această bibliotecă, transformând-o într-un loc 
de întreţinere a elitei intelectuale şi de promovare a valorilor 
moderne şi postmoderne în Chişinău. Cei ce se  adună acolo 
vin nu numai de dragul locului, ci şi al omului integru care 
este Elena Vulpe, om de elită în biblioteconomia naţională.

Să le fie de bine la aniversarea a 15-a şi să urmărească cum 
Dumnezeu le va ocroti locul lor de activitate şi de expresie, 
ca să se lungească în veac prinosul de spiritualitate al acestei 
biblioteci. 

                                                    Alexe  Rău

În perioada 21-23 mai  2007, la Erevan, 
Armenia, a avut loc conferinţa “Information 
technologies in education in the 21st century” 
susţinută organizatoric şi financiar de 
Universitatea de Stat din Erevan, Programul 
Uniunii Europene Tempus, Programul “East-
East”, Fundaţia Open Society Institute – 
Armenia, British Council Armenia, USAID.

Participanţii conferinţei au reprezentat 
lumea academică şi lumea bibliotecară din 
Armenia, precum şi  dintr-un şir de ţări din 
CSI, ţările baltice, SUA, Germania, Regatul 
Unit al Marii Britanii, Mongolia, Macedonia 
etc.

Temele principale în jurul cărora s-au 
purtat discuţiile au fost: implementarea 
noilor tehnologii informaţionale în practica 
de bibliotecă; mediul instruirii virtuale; 
managementul resurselor electronice; sisteme 
“open source”; instruirea bibliotecarilor, 
educatorilor şi utilizatorilor finali etc. Toate 
temele prezentate la conferinţă sunt de mare 
actualitate şi pentru comunitatea bibliotecară 
din ţara noastră.

Armenia organizează un seminar cu ase-
menea tematică al doilea an consecutiv, însă o 
manifestare de felul acesta poate fi organizată 
oriunde în lume şi de fiecare dată tematica  va fi 
actuală şi bine-venită – atât de importantă este 
aceasta pentru toate domeniile de activitate, 
inclusiv pentru domeniul bibliotecar.

O mare parte dintre comunicările prezentate 
au pus în dezbatere instruirea de la distanţă, 
temă care a divizat lumea academică în “pro” 
şi “contra” acestui sistem de instruire. Este 
clar că încă nu a fost conturată prea bine 
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corelaţia dintre instruirea electronică 
şi instruirea “face-to-face”. Majoritatea 
au optat pentru centrarea instruirii de 
la distanţă pe cursurile şi materialele 
adiţionale. Foarte mulţi reprezentanţi 
ai lumii academice încă nu sunt gata 
să se despartă de cretă şi tablă. Există şi 
problema trecerii de la cultura reală la 
cultura virtuală. Foarte mulţi mizează pe 
faptul că, odată cu introducerea instruirii 
de la distanţă, proporţiile corupţiei în 
sistemul instruirii, caracteristice pentru 
cele mai multe ţări, vor putea fi diminuate 
puţin, iar folosirea masivă în acest proces 
a tehnologiilor moderne de informare şi 
comunicare va uşura viaţa tinerilor veniţi 
din localităţile rurale îndepărtate. A fost 
exprimată şi temerea că ţările sărace din 
punct de vedere financiar încă nu vor 
putea beneficia de instruirea la distanţă, 
care presupune existenţa unei conexiuni 
Internet rapide, motiv care face acest nou 
sistem de instruire încă foarte costisitor.

Multe dintre ideile expuse în comunicări 
au conţinut şi elemente de noutate, deşi 
situaţia concretă este cunoscută, în mare 
parte, din literatura de specialitate.

A contat foarte mult schimbul de 
experienţă, contactul pe viu cu colegi din 
diferite ţări, dar care sunt preocupaţi de 
aceleaşi probleme, schimbul de adrese, 
promisiunile de a ne ţine pe viitor la 
curent cu toate realizările din domeniile 
de interes.

Organizatorii seminarului au promis 
că în scurt timp materialele prezentate în 
Armenia vor putea fi accesate în Internet. 
Comunicările care, după părerea mea, 
pot interesa lumea bibliotecară din Mol-
dova vor putea fi traduse şi vor apărea 
în publicaţiile de specialitate.  

                
                                       Vera Osoianu

HEINONLINE  –  O SURSĂ 
EXCEPŢIONALĂ PENTRU STUDIILE 
UNIVERSITARE ŞI CERCETĂRILE 
ŞTIINŢIFICE

Luni, 21 mai 2007, la Biblioteca 
Publică de Drept a avut loc 

lansarea proiectului “In focus – le-
gal research” în cadrul căruia a fost 
prezentată baza de date juridică HeinOnline. Acest proiect a 
fost realizat prin intermediul Consorţiului eIFL Direct Mol-
dova, cu suportul financiar al Ambasadei SUA în Republica 
Moldova şi al Fundaţiei Soros-Moldova.

Această bază de date oferă acces full-text la peste 1200 
reviste academice americane (de ex. Harvard Journal of Law, 
Criminal Justice Review etc.) şi europene (de ex. Cambridge 
Law Journal, Acta Universitatis “Lucian Blaga” etc.).

Baza de date HeinOnline include următoarele module:
• Law Journal Library oferă acces la revistele publicate 

de universităţile americane şi europene, inclusiv cele ale 
barourilor de avocaţi;

• European Center for Minority Issues include monografii, 
studii, reviste, rapoarte etc.;

• Legal Classics Library cuprinde peste 550 texte clasice din 
domeniul jurisprudenţei.

Această bază de date este disponibilă utilizatorilor din 
cadrul Bibliotecii Publice de Drept. Această instituţie 
organizează lecţii individuale şi de grup privind strategiile 
de accesare şi căutare în baza de date HeinOnline. Este 
posibilă aderarea a mai multor biblioteci mari din Republica 
Moldova care consideră necesară această bază de date pentru 
utilizatorii săi. 

 POLONIA CULTURALĂ 
ASTĂZI
La 3 mai Polonia sărbătoreşte Ziua 
Constituţiei devenită Ziua Naţională. În 
1791 pe 3 mai, Seimul a adoptat prima 
constituţie modernă a Europei şi a doua 
în lume după Constituţia americană. Cu 
ajutorul Institutului Cultural Polonez în Bucureşti, care tocmai a 
aniversat cinci ani de existenţă, oferim cititorilor noştri o serie de 
perspective asupra culturii contemporane semnate de prestigioşi 
autori polonezi.
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Camera Naţională a Cărţii ...  
Titulatură ce include în sine numele 
de carte. Cartea,  care a fost mereu 
tangenţa între cultură, civilizaţie 
şi năzuinţele omului de a se înălţa 
prin cunoaştere, experienţă, analiză, 
fapte, dar şi o preocupare tot mai 
intensă de dezvoltare a culturii scrise, 
deoarece acestea sunt cu adevărat 
unica resursă în care se înscriu 
valorile spiritualităţii neamului. 

Camera Naţională a Cărţii a or-
ganizat în prima decadă a lunii 
iunie 2007, la sediul Filarmonicii 
Naţionale, festivitatea prilejuită de 
aniversarea a 50 de ani de la fondare. 
Evenimentul s-a desfăşurat în Sala 
mare, cu participarea personalităţilor 
marcante ale vieţii politice şi culturale 
moldoveneşti.

Printre participanţi au fost: 
ministrul culturii şi turismului, 
domnul Artur Cozma, consilierul 
preşedintelui Parlamentului, dom-
nul Andrei Dragancea, rectorul 
Academiei de Administrare Pu-
blică, domnul Alexandru Roman, 
scriitori, conducători ai instituţiilor 
editoriale şi bibliotecare, membri 
şi reprezentanţi ai altor instituţii, 
care au susţinut activitatea bi-
bliografică, înaltul profesionalism şi 
responsabilitatea Camerei Naţionale 
a Cărţii din Republica Moldova 
(CNC).

Programul manifestării a inclus 
prezentarea evoluţiei CNC din 1957 
până în prezent, precum şi etapele 

devenirii instituţiei de-a lungul 
acestei perioade. 

 Înfiinţarea CNC în vara anului 
1957, a constituit o parte esenţială 
a reformei bibliografiei şi biblio-
teconomiei moldoveneşti, elaborată 
de Ministerul Culturii şi aprobată de 
Guvernul Moldovei, s-a pus politica 
statului în domeniul exemplarului 
obligatoriu (depozitul legal) de 
publicaţii, ca sursă de bază pentru 
completarea fondului naţional de 
tipărituri şi de dezvoltare a siste-
mului bibliografiei naţionale. Anul 
1957 a fost anul de referinţă în 
istoria bibliografiei moldoveneşti.

Camera Naţională a Cărţii are 
misiunea de a colecţiona, depozita, 
prezerva şi de a promova producţia 
editorială tipărită şi resursele elec-
tronice din Republica Moldova 
prin: efectuarea controlului biblio-
grafic naţional şi elaborarea reper-
toriului bibliografiei naţionale; aco-
perirea statistică şi informaţional-
bibliografică a procesului editorial; 
asigurarea prezenţei Republicii 
Moldova în sistemul informaţional-
editorial-statistic internaţional. 

CNC este o parte integrală a 
istoriei Moldovei, de aceea necesită 
de remarcat rolul pe care l-a jucat 
CNC în promovarea patrimoniului 
cultural scris, precum şi cel pe care-l 
joacă în implementarea noilor valori 
în circuitul informaţional naţional şi 
internaţional. 

Dincolo de semnificaţia sa cul-
turală, jubileul CNC a oferit ocazia 
celebrării unei moşteniri comune, 
cea patrimonială. CNC a devenit o 
punte ce facilitează comunicarea 
dintre beneficiarii potenţiali şi întă-
reşte sentimentul apartenenţei la un 
spaţiu dominat de valorile culturale 
naţionale. 

De 50 de ani CNC face parte 
din realitatea cotidiană a ţării 
noastre, aducându-şi contribuţia 
la promovarea imaginii culturale 
a ei, fiind o sursă exhaustivă a tot 
ce s-a tipărit de la 1924 încoace, 
incluzând societatea moldovenească 
într-o comunitate de valori şi afinităţi 
internaţionale. Timp de 50 de ani 
de la înfiinţarea instituţiei, CNC a 
contribuit la stabilitatea şi sporirea 
calităţii informaţiei în Republica 
Moldova.

În dezvoltarea sistemului bi-
blioteconomic-bibliografic CNC îi 
revine rolul-cheie. CNC reprezintă 
mai mult decât stăpânirea unui 
instrument informaţional, ea re-
prezintă împărtăşirea valorilor, prin-
cipiilor şi idealurilor comune. Are 
rolul deosebit de important – de a 
menţine, de a păstra în tara noastră 
cel mai valoros produs – cuvântul 
scris. Datele statistice dovedesc 
că este un element fundamental 
în formarea culturală în arealul 
moldovenesc. 

CNC mai este apreciată şi ca o 
prelungire a  unei  vocaţii biblio-
grafice de prestigiu. Colaborarea 
biblioteconomică decurge din 
asumarea unor responsabilităţi 
specifice unei agenţii bibliografice 
naţionale. 

În ultimii ani, prezenţa CNC a de-
venit  mai   puternică,  mai dinamică, 
mai coerentă,    transformându-se într-
un pilon al sistemului informaţional 
multilateral, amplificând, totodată, 
dimensiunea culturală a acestei 
structuri  în  favoarea informaţiei.

 Valentina Chitoroagă 

CNC-50Camera 
Naţională 

a Cărţii - 50 de ani 
în viaţa bibliologică 

moldovenească
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La 3 mai, în ajunul împlinirii a 7 ani de la adoptarea Legii privind accesul la informaţie (11 mai 2000), lege 
care urmează să creeze condiţii favorabile pentru realizarea dreptului constituţional al persoanei la informaţie, 
Centrul „Acces-info” a lansat studiul Aplicarea Legii privind accesul la informaţie. Raport de monitorizare. 
Studiul a fost sprijinit de Fundaţia „Soros-Moldova” şi Open Society Institute (Budapesta).

Materialul prezent este structurat în 7 compartimente: 
În cadrul monitorizării au fost chestionaţi 

şi intervievaţi mai mulţi reprezentanţi 
ai autorităţilor şi instituţiilor publice, 
organizaţiilor nonguvernamentale, mass-mediei, 
au fost organizate un şir de discuţii focalizate 
în grup. Raportul de monitorizare include 
aprecieri, concluzii, propuneri, recomandări, 
acumulate atât la această etapă, cât şi în cadrul 
diverselor conferinţe, seminare, traininguri, 
un şir de anexe, inclusiv documente relevante, 
mostre de răspunsuri formale, o cronică a 
evenimentelor principale ce ţin de accesul la 
informaţie.

Cauzele principale care împiedică aplicarea 
Legii privind accesul la informaţie ţin de mentalitatea, reticenţa şi 
chiar frica unor funcţionari publici, managementul nesatisfăcător 
în cadrul instituţiilor. Un factor negativ îl constituie gradul scăzut 
de cunoaştere a legii de către cetăţeni şi, implicit, dezinteresul 
acestora faţă de realizarea propriului drept la informaţie, pasivitatea 
şi neimplicarea publicului în procesul de elaborare a deciziilor. 
După cum a subliniat Marian Lupu, preşedintele Parlamentului, la 

conferinţa „Liberul acces la informaţie: legislaţie, practică, perspective” din 26 septembrie 2006, în Republica 
Moldova continuă să fie atestat „un deficit de cultură a accesului la informaţie, atât la nivelul autorităţilor 
publice, cât şi al cetăţenilor de rând, şi această inconvenienţă trebuie eliminată prin deschiderea autorităţilor 
publice şi cultivarea cetăţeanului responsabil” – concluzie generală, confirmată totalmente de rezultatele 
monitorizării efectuate de Centrul „Acces-info”, rezultate care constituie o sursă de informaţii, un prilej de 
meditaţie şi un stimulent pentru acţiuni practice concrete în asigurarea de facto a liberului acces la informaţiile 
oficiale şi a unei transparenţe reale în activitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.                      Vera Osoianu

De Ziua  Internaţională a Presei

1. Cadrul juridic privind accesul la 
informaţie; 
2. Operativitatea cu care autorităţile 
şi instituţiile publice centrale, de rang 
municipal, raional, teritorial şi local 
au reacţionat la cereri de informaţii 
elementare;
3. Operativitatea cu care autorităţile 
şi instituţiile de nivel central au 
răspuns la cereri cu un grad diferit 
de complexitate. Disponibilitatea 
acestora de a furniza informaţii 
oficiale în corespundere cu 
prevederile Legii privind accesul la 
informaţie;
4. Capacitatea autorităţilor şi 
instituţiilor de a asigura liberul acces la 
informaţie al solicitanţilor;
5. Litigii în domeniul accesului la 
informaţie;
6. Aprecieri. Concluzii. Propuneri. 
Recomandări;
7. Accesul la informaţie. Cronică – 2006.

La 27 iunie Biblioteca Publică Raională “Mihail Sadoveanu”  din Străşeni a găzduit un Atelier Profesional cu genericul 
“Formarea continuă a bibliotecarilor”, la care au fost invitaţi să participe bibliotecari din bibliotecile amplasate în 
localităţile Străşenilor precum şi cei din raioanele din apropiere (Călăraşi, Criuleni, Nisporeni, Anenii Noi). De asemenea, 
au participat specialiştii principali responsabili de activitatea bibliotecilor publice şi şcolare de la Secţia raională 
cultură Străşeni, dna Diana Vedraşco, şi de la Direcţia Generală de Învăţământ, Tineret şi Sport Străşeni, dna Anghelina 
Draguţan, precum şi specialiştii Bibliotecii Naţionale. Întrunirea s-a axat pe mai multe aspecte ale instruirii continue 
a bibliotecarilor. Dnele Nadejda Pădure, directorul Bibliotecii din Străşeni, şi Parascovia Pascal, şef Serviciu “Asistenţă 
de specialitate” la aceeaşi instituţie, au vorbit despre rolul instruirii continue în activitatea profesioniştilor, condiţiile şi 
strategiile de dezvoltare, formele şi metodele utilizate în reţeaua bibliotecilor publice din raion în scopul perfecţionării 
profesionale a slujitorilor cărţii. Oaspeţii veniţi din alte localităţi şi reţele de biblioteci au făcut un schimb de experienţă 
în acest domeniu al activităţii bibliotecare. Toţi cei prezenţi la activitate şi-au expus unanim părerea vizavi de necesitatea 
asigurării angajaţilor bibliotecilor cu literatură de specialitate în tiraje suficiente, în special cu publicaţii periodice ca 
“Magazin bibliologic”, “Gazeta bibliotecarului”, “Biblio Polis” ş. a. precum şi a existenţei unui centru naţional de instruire a 
personalului din biblioteci, importanţa acestuia fiind dictată îndeosebi de cerinţele actuale la adresa bibliotecarilor care 
sunt impuşi să facă faţă provocărilor timpului.

Larisa Gologan

biblioteci publice
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Scriitori junimişti, 
cartea de suflet a lui 
Dan Mănucă

Cărţile şi lectura lor m-au preo-
cupat de totdeauna. Îmi aduc 
bine aminte şi acum ziua când am 
păşit pentru prima oară pragul 
bibliotecii din satul Todireşti, sat în 
care m-am născut şi am copilărit. 
Era o zi geroasă şi frumoasă de 
iarnă. Maică-mea (Dumnezeu s-o 
odihnească în pace), ţinându-mă de 
mânuţă, m-a dus la bibliotecă, aşa 
cum mă ducea la biserică. Trecând 
pragul, am rămas copleşită, fas-
cinată de rânduiala dreaptă a 
cărţilor de pe rafturi, adunate la 
un loc – cărţi pentru adulţi şi copii. 
Liniştea (aparentă) din bibliotecă, 
dar şi cărţile ce păreau că vorbesc 
între ele m-au atras în lumea lor 
pentru toată viaţa.

Cu voia bunului Dumnezeu, 
destinul mi-a hărăzit să fiu un 
slujitor  al cărţii, viaţa să-mi fie legată 
de cărţi. Acestea mă ademenesc, mă 
intrigă să le răsfoiesc pe unele, altele 
– să le citesc cu sufletul la gură. De 
curând am avut o achiziţie nouă de 
carte. Dintre sute de cărţi, una mi-a 
atras atenţia. Titlul cărţii Scriitori 
junimişti m-a intrigat.

Cartea scrisă de Dan Mănucă, 
ediţia a 2-a, revăzută, este publicată 

la Editura „Princeps Edit” din Iaşi 
în anul 2005, în colecţia „Critică şi 
istorie literară”.

Dan Mănucă este filolog şi istoric 
literar, profesor universitar. Studiile 
primare le-a făcut la Liceul-internat 
“C. Negruzzi”, terminându-le în 
1955. Studiile superioare le-a urmat 
la Facultatea de Filologie din Iaşi, 
Secţia de limbă română,  absolvind 
în 1960. S-a impus ca cercetător 
ştiinţific fiind încă student. Debutul 
literar a fost în Iaşul literar (1959) 
cu articole critice. După absolvire, 
un timp a lucrat la Arhivele Statului 
şi la Biblioteca “Gh. Asachi” din 
Iaşi. Din 1963, în urma unui concurs, 
activează ca cercetător ştiinţific 
la Institutul de Filologie Română 
„Alexandru Philippide” al Academiei 
Române cu sediul la Iaşi. În 1990 
devine director al aceluiaşi institut, 
conducător ştiinţific de doctorate.  
Din 1994 lucrează profesor univer-
sitar la Catedra de literatură română 
şi comparată a Facultăţii de Litere  a 
Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. 

Filologul şi criticul literar Dan 
Mănucă este membru al Uniunii 
Scriitorilor din 1974.

Consemnăm cu mândrie că Dan 
Mănucă este autorul a treisprezece 
volume ştiinţifice: Scriitori junimişti 
(1971), Critică literară junimistă 
(1975), Argumente de istorie literară 
(1978),  Pe urmele lui Mihail Sadoveanu 
(1982), Lectură şi interpretare: un 
model epic (1988), Analogii cons-
tante ale istoriei literare româneşti 
(1995), Liviu Rebreanu sau lumea 
prezumtivului (1995), Introducere în 
opera lui I. Al.  Brătescu-Voineşti (1997), 
Perspective critice (1998), Pelerinaj 
spre fiinţe. Eseu asupra imaginarului 
poetic eminescian (1999), Principiile 
criticii literare junimiste (2000), Opinii 
literare (2001), Literatură şi ideologie 
(2005).

Dan Mănucă, în postura de cer-
cetător ştiinţific, a colaborat ca 

autor la realizarea fundamentală 
colectivă a Academiei Române, lu-
crarea prioritară: Dicţionarul litera-
turii române de la origini până la 1900, 
publicată de Editura Academiei 
Române în 1971 la Bucureşti. Ediţia 
a doua a lucrării a fost publicată la 
Editura Academiei Române din 
Bucureşti şi Editura „Gunivas” din 
Chişinău în 2002. La elaborarea 
acestei lucrări de importanţă ma-
joră, cercetătorul Mănucă a avut 
misiunea de coordonare şi revizie a 
textului.

Apariţia lucrării a fost de mare 
anvergură, fiind salutată de specialişti 
şi cititori. A fost înalt apreciată de 
către Academia Română, care i-a 
atribuit premiul „Timotei Cipariu” 
pentru anul 1979. Ediţia a doua a 
apărut într-un alt format al cărţii, 
datorită unor cerinţe tehnice. Cerce-
tătorul ştiinţific Dan Mănucă este 
îngrijitor al ediţiilor critice: Scrisori 
către G. Ibrăileanu, Bucureşti, 1966; 
Documente literare junimiste, Iaşi, 
1973;  Iacob Negruzzi. Jurnal, Cluj, 
1980, în colaborare cu Horst Fassel, 
care este şi traducătorul ediţiei; 
Memorii de Constantin Sporea, Tim-
pul, 2001, în aceeaşi colaborare.

Renumitul filolog a semnat 
multe articole în revistele din 
ţară şi din străinătate. A scris pre-
feţe şi postfeţe la cărţi editate la 
Iaşi, Chişinău. A încercat să facă 
şi traduceri (cartea lui Kennedy 
Stetson Operaţiunea lui anti-Ku Klux 
Klan, Iaşi, 1992).

Pentru munca prodigioasă de 
savant, Dan Mănucă s-a învrednicit 
de  două premii  literare  (1975, 
1979), Premiul revistei Ateneu 
pentru critică şi istorie literară 
(1993). Scriitori junimişti (1971) 
este o suită de studii despre 12 
autori junimişti aproape necunos-
cuţi azi, pe care cercetătorul îi 
prezintă în sinteze monografice, 
evidenţiind adevărate rezervoare de 
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capodopere” – astfel preţuia cartea 
respectivă Marian Popa, în Dicţionar 
de literatură ro-mână contemporană  
(1977).

Ediţia a doua a cărţii, revăzută, 
conţine aceleaşi studii despre 12 
autori junimişti. Cu mult interes 
şi pasiune am citit studiul: Un 
dezorientat: Samson Bodnărescu, 
despre cel care a deţinut postul de 
director al Bibliotecii Centrale din 
Iaşi (între anii 1870 şi 1874) până 
când preda postul la 24 aug. 1874 
lui M. Eminescu, deoarece Titu 
Maiorescu obţinuse o altă funcţie 
pentru el. Din acel moment ambii 
au legat o prietenie frumoasă.

Studiul Către un mit al femeii: 
Dmitrie Petrino... relevă informaţii 

despre acel D. Petrino care, prin 
complotul lui cu Andrei Vizanti, 
împins de dorinţa, cât şi de pri-
lejul de-a se răzbuna pe tânărul 
Eminescu, care în 1870 publicase o 
recenzie la cartea sa Puţine cuvinte, 
ce nu era pe placul lui, contribuie la 
destituirea din post a lui M. Emi-
nescu (1 iulie 1875) ocupând funcţia 
de director. Mai mult decât atât, el 
îl acuză pe M. Eminescu de lipsuri 
de cărţi în bibliotecă şi îl dă în 
judecată, iar mai târziu din lipsă de 
dovezi, Eminescu este achitat.

Nu mai puţin captivante sunt 
studiile: Apologia dorului: Iancu 
Alexandri, Un moralist in petto: 
Vasile Pogor, cât şi celelalte.

Cartea Scriitori junimişti merită 
citită, pentru a-i cunoaşte pe îna-
intaşii noştri, cultura acelei epoci 
frumoase din istoria neamului 
nostru. Predecesorii noştri studiau 
în străinătate, la universităţile din 
Viena, Berlin, Paris şi alte oraşe 
din Europa, apoi cu mândrie se 
întorceau în ţară, acasă, pentru a 
sluji poporului său.

Îi îndemn pe toţi cei interesaţi de 
istoria personalităţilor marcante 
să nu treacă cu vederea o astfel de 
carte frumoasă, să o studieze şi să 
cugete asupra conţinutului ei.

 Maria Brînzan

În atenţia comunităţii bibliotecare
Departamentul Informaţional Biblioteconomic 

al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, 
consemnând în anul 2007, 15 ani de la fondare, Vă 
invită să participaţi la ciclul de activităţi jubiliare 
(lansări de noi publicaţii DIB, integrale profesionale 
etc.), organizate în perioada 11-18 octombrie 2007. 
Detalii concrete asupra activităţilor organizate vor 
fi puse la dispoziţia dvs. prin intermediul site-ului 
DIB ULIM (www.library.ulim.md ), după 1 septem-
brie 2007.

Vă informăm că suita de activităţi ştiinţifico-pro-
fesionale include două reuniuni profesionale:

– secţiunea „Biblioteconomie. Informare. Docu-
mentare”, Symposia Professorum ULIM, lucrările 
căreia vor fi ţinute la 13 octombrie 2007; genericul 
secţiunii: „Departamentul Informaţional Biblioteco-
nomic ULIM: 15 ani de ascensiune”; Reuniunea are 
scopul de a pune în valoare, a promova experienţele 
şi activităţile DIB în sprijinul comunităţii universi-
tare, a reliefa orientările şi priorităţile profesionale;

– conferinţa internaţională „Dimensiuni 
manageriale în activitatea instituţiei info-biblio-
tecare: concepte, experienţe, orientări”, care îşi va 
ţine lucrările la 17 octombrie 2007. La lucrările 
Conferinţei vor participa specialişti din Suedia, 
România, SUA, Republica Moldova. Ne propunem 
să abordăm în cadrul Conferinţei subiecte gen:
•  managementul – cerinţă inerentă a funcţionării 
eficiente a instituţiei info-bibliotecare (IIB);
• politici, concepte şi viziuni privind managementul IIB;
• dimensiuni ale managementului cunoaşterii;
• politici manageriale versus personalul IIB;
• managementul organizaţional: concepte şi aplicaţii în 
IIB;
• managementul proiectului: concepte şi experienţe 
reprezentative;
• cultura managerială: de ce, pentru cine şi cum ?
• cultura organizaţională în bibliotecă;
• alte aspecte de importanţă majoră.

Vă invităm să vă înscrieţi pentru participare la 
lucrările reuniunilor profesionale (cu ori fără co-
municare) până la 15 septembrie 2007.

Consemnarea a 15 
ani de la fondarea 

DIB - ULIM 
11-18 octombrie 2007

Pentru informaţii / contact: 
biblioteca@ulim.md, 
zsochirca@ulim.md, 

lcorghenci@mail.ulim.md, 
tel. 21 24 18; 24 45 49
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Schimbări de ultimă oră 
în activitatea de dirijare a 
bibliotecilor şcolare

Bibliotecile şcolare sunt parte integrată a 
instituţiilor de învăţământ preuniversitar. Ele 
influenţează benefic procesul educaţional din 
şcoală, aducându-şi aportul la opera de formare 
a personalităţii elevului prin acţiuni specifice 
bibliotecii. 

Situaţia din instituţiile de învăţământ se răsfrânge 
asupra activităţii bibliotecii determinând noi 
schimbări şi obiective. În prezent întreaga activitate 
a bibliotecilor şcolare este orientată spre prestarea 
serviciilor de calitate. În acest scop majoritatea 
bibliotecilor au făcut schimbări în spaţiile proprii, 
trecând în încăperi noi, mai confortabile, cu 
mobilier nou. Este vorba despre liceele: “M. Vitea-
zul”, “N. Dadiani”, M. Kogălniceanu”, “M. Basa-
rab”, “A. Cantemir”, “Ginta Latină” şi şcoala nr. 55. 
Metodistului responsabil de asigurarea didactică 
şi activitatea bibliotecilor şcolare îi revine rolul de 
manager, care coordonează următoarele aspecte:

 În Chişinău activează 175 de instituţii 
de învăţământ preuniversitar, care se află în 
subordinea Ministerului Educaţiei şi Tineretului, 
Ministerului Culturii şi Turismului, Direcţiei 
generale educaţie, tineret şi sport (DGETS), 
direcţiilor educaţie, tineret şi sport din sectoarele 
capitalei. 

Indiferent de subordinea în care se află 
instituţiile, ele beneficiază de serviciile metodistului 
din sector. Până la 01.04.07 în municipiul Chişinău 
activau 6 metodişti, 5 dintre ei – amplasaţi în 
sectoare şi la DGETS. 

În ultimii 5 ani în municipiul Chişinău numărul 
elevilor a fost în descreştere cu aproximativ 4500-
5000, fapt ce a dus la reducerea numărului de cadre 
didactice cu 200-300 persoane anual. Conform 
Regulamentului de funcţionare a Centrului 
metodic municipal, la 300 de cadre didactice 
revine o unitate de metodist la disciplinele de 
studiu. Odată cu reducerea numărului lor s-a 
redus şi numărul de metodişti, inclusiv şi a celor 
responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare, 
de la 6 la 3 persoane, numărul de biblioteci 
şcolare rămânând acelaşi. Astfel în prezent 
fiecărui metodist îi revin peste 60 de biblioteci 
şcolare, volumul de muncă a crescut de 2 ori. Din 
numărul total de 202 bibliotecari, 137 (67,8%) nu 
au studii de specialitate şi au nevoie de asistenţă 
metodologică individuală permanentă. Activitatea 
bibliotecii şcolare este specifică şi bibliotecarul 
şcolar nu poate beneficia de ajutorul directorului 
adjunct responsabil de activitatea metodică. 
Asistenţa metodologică rămâne prerogativa 
metodistului specialist al DGETS. Dirijarea şi 
controlul activităţii bibliotecilor şcolare va depinde 
în mare măsură de responsabilitatea, eficienţa 
muncii şi dăruirea metodiştilor, care rămân să 
activeze pe viitor.

L. Arion, specialist principal, 
metodist DGETS, mun. Chişinău

biblioteci şcolare

• gestionarea fondurilor bibliotecilor;
• administrarea schemei de închiriere a 

manualelor în scopul asigurării didactice a 
elevilor şi profesorilor;

• angajarea personalului de bibliotecari;
• formarea continuă şi evaluarea activităţii 

bibliotecarilor;
• susţinerea metodologică a bibliotecarilor şi 

managerilor şcolari în dirijarea şi controlul 
activităţii bibliotecii;

• furnizarea datelor despre activitatea 
bibliotecilor organelor ierarhic superioare.
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Publicul ţintă 
este unul extrem 

de grăbit 
(Interviu cu Cristian Pantazi, 

redactor-şef la HotNews)

Care sunt principalele diferenţe dintre o publicaţie 
pe hârtie şi una on-line, în privinţa manierei de 
redactare şi alegere a subiectelor?

Internetul presupune o mai bună capacitate de 
concentrare a informaţiei, dat fiind că toate sondajele 
arată că publicul ţintă este unul extrem de grăbit. De 
aceea, materialele publicate pe 
Internet sunt deseori extrem 
de condensate ca informaţie, 
în ecuaţie intrând şi inserarea 
de linkuri. În ceea ce priveşte 
subiectele, acestea nu pot fi 
decât cele aflate pe agenda 
publicului ţintă, la fel ca şi la 
o publicaţie clasică, pe hârtie. 
În plus faţă de acestea, mediul 
on-line îţi permite “să te joci“ 
cu subiecte ce pot fi ilustrate 
multimedia: clipuri audio/
video sau galerii foto.

Cum pot fi implicaţi cititorii 
în dezvoltarea site-ului şi în 
alegerea subiectelor?

În primul rând, feedbackul 
rapid de la cititori (prin postarea 
de comentarii) aduce plusvaloare. Mulţi dintre ei 
completează deseori ceea ce redactorii / reporterii 
scriu, ceea ce ne bucură enorm. Alteori, cititorii 
corectează erorile. Şi, nu de puţine ori, ei aruncă în 
dezbaterea publică subiecte care îi interesează şi pe 
care noi, ziariştii, din diferite motive, le scăpam. 
HotNews.ro încearcă să provoace aceste reacţii prin 
publicarea celor mai interesante dintre comentariile 
cititorilor – fie sub forma unor articole de sine 
stătătoare, fie ca update-uri la articolele deja existente.

Este profitabilă afacerea? Deschiderea unui 
business on-line aduce şi profit sau publicitatea 
reuşeşte doar să acopere costurile? 

Până în 2006, era o afacere limitată. Sperăm ca 
2007 să însemne un salt, iar speranţele sunt susţinute 
de creşterea pieţei de publicitate. 

Se spune că blog-urile fac concurenţă presei 
tipărite. Reprezintă un concurent şi pentru publicaţiile 
on-line generaliste?

Blog-urile au rostul lor şi nu cred că e vorba despre 
concurenţă. Cu niciunul dintre mediile enunţate în 
întrebare. Ele aduc informaţii de pe un alt palier şi 
sunt, practic, complementare cu un site. HotNews.ro 
are deja o „galerie“ de blog-uri care reprezintă valoare 
adăugată. 

Ce părere aveţi despre site-urile agregator din 
România ? Ce viitor au ele şi cât succes poate avea 

un nou-venit pe piaţă? 
Cred că site-urile agregator 

au un singur viitor: să furnizeze 
conţinut propriu. Ca peste tot în 
lume, doar aşa îşi vor putea păstra 
cititorii. Cât despre nou-intraţii 
pe această nişă, pare imposibilă 
impunerea lor pe piaţă. O strategie 
agresivă şi la limita legalităţii 
poate înlătura însă această piedică.

Cum vedeţi în doi ani piaţa 
mass-media on-line? Vor creşte 
veniturile din publicitate, va 
creşte numărul de ziare şi reviste 
exclusiv on-line? 

Probabil că piaţa se va aşeza, 
ajungându-se la impunerea unor 
actori solizi. Cred că veniturile 
din publicitate îşi vor păstra 

tendinţa ascendentă, pe fondul creşterii numărului 
de conexiuni şi al migrării unor bugete de publicitate 
dinspre tipărituri / analog spre digital. 

Cât despre numărul publicaţiilor on-line, probabil 
că va creşte şi va acoperi tot mai multe nişe de piaţă. 

Ovidiu Draghia
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ştiri IT

    
Articolul din această săptămână 

vă reaminteşte că în faţa unui atac 
informatic nimeni nu este infailibil. 
Fie puteţi fi tentat de un mail care 
anunţă o nouă versiune a Internet 
Explorer 7, fie puteţi avea un 
moment de neatenţie când folosiţi 
bluetooth via un laptop. Apoi, alte 
două situaţii înregistrate recent nu 
mai ţin de neatenţia utilizatorului, 
ci de maliţiozitatea hackerilor: o 
problemă descoperită în Windows 
Vista şi o serie de atacuri în Yahoo 
Groups. 

Utilizatorii de e-mail sunt avertizaţi 
cu privire la un nou atac care pozează 
într-o invitaţie Microsoft de a 
descărca o versiune beta a Internet 
Explorer 7.0. Mesajele, care pretind a 
veni de pe adresa admin@microsoft.
com  şi care au ca subiect „Internet 
Explorer 7 Downloads”, afişează o 
imagine prin care invită utilizatorii să 
descarce versiunea beta 2 a Internet 
Explorer 7. Utilizatorii care dau click 
pe imagine descarcă însă un fişier 
numit ie7.0.exe, care este infectat cu 
viermele Grum-A. Odată descărcat 
virusul, utilizatorii riscă să-şi piardă 
datele şi să-şi lase computerele 
deschise hackerilor. 

„Viruşi ca acesta reuşesc cu succes 
să se răspândească din cauza că 
mulţi nu s-au învăţat încă să nu mai 
deschidă e-mailurile suspicioase 

sau nesolicitate, chiar dacă acestea 
provin de la companii cunoscute 
precum Microsoft”, a declarat Graham 
Cluley, senior technology consultant 
al firmei de securitate Sophos.

Viermele Grum este un virus care 
infectează fişierele executabile. 
Când rulează, se autocopiază în 
winlogon.exe şi face modificări în 
Registry. De asemenea, editează 
fişierele Hosts, injectând o legătură 
în system.dll şi încearcă să aplice 
un patch fişierelor sistem ntd.dll şi 
kernel32.dll.

BitDefender, divizia de securitate 
informatică a Grupului Softwin, a 
descoperit un tip de malware care 
exploatează o vulnerabilitate nou 
găsită în Windows Vista şi versiuni 
anterioare de Windows. Microsoft 
nu a emis încă o soluţie software care 
să corecteze problema. Compania 
a recunoscut vulnerabilitatea şi 
va realiza pe viitor un patch care 
va corecta erorile. Deocamdată 
însă, singura protecţie rămâne Bit-
Defender.

Vulnerabilitatea este prezentă şi 
în alte sisteme de operare, pe lângă 
Vista, precum Windows 2000 şi 
Windows XP. Codul malware a fost 
detectat imediat de BitDefender prin 
tehnologia proprietară de analiză a 
comportamentului, B-HAVE.

Specialiştii din laboratoarele 
BitDefender au denumit acest 
nou virus Exploit.Win32. Ani şi 
au realizat o rutină de detecţie 
generică a virusului, care a fost 
deja transmisă tuturor utilizatorilor 
BitDefender, pentru a fi protejaţi 
şi împotriva posibilelor versiuni 
viitoare ale acestui virus. 

Vulnerabilitatea din Microsoft 
Windows Vista se referă la modul 
în care platforma software permite 
utilizarea unor animaţii pentru 
cursorul mausului afişat pe ecran. 
Acest lucru permite atacatorului să 
ruleze arbitrar aplicaţii şi să instaleze 
codul maliţios pe computerul 
infectat. Virusul încearcă apoi să 
convingă utilizatorul să descarce 
şi să instaleze o aplicaţie de pe 
Internet. Primul semn că există o 
astfel de problemă este blocarea 
browser-ului Internet Explorer.

„Deşi utilizatorii BitDefender 
sunt protejaţi în faţa acestui tip de 
probleme, urmărim cu deosebită 
îngrijorare această adevărată epidemie 
de pe Internet. Este un atac de tip 
zero-day, adică vulnerabilitatea a fost 
exploatată în aceeaşi zi cu publicarea 
ei, iar faptul că afectează toate 
sistemele de operare Microsoft de 
după Windows Millenium, măreşte 
numărul de victime. Putem doar să 
sperăm că şi ceilalţi producători de 
soluţii de securitate vor realiza rapid 
o protecţie pentru această problemă”, 
a declarat Balasz Attila-Mihalz, 
BitDefender Antivirus Researcher.

O problemă serioasă în software-

ul mailing list al Yahoo a inundat 
inbox-urile din întreaga lume cu o 
mulţime de e-mailuri multiplicate. 
Yahoo Groups a confirmat defecţiunea 
într-o scurtă declaraţie făcută miercuri 
seara. Problema a început miercuri 
dimineaţa, iar mulţi manageri de 
grup au fost dezabonaţi automat de 
la propriile grupuri de software-ul 
Yahoo anti-flood-detection.

Potrivit anunţului postat pe blog-
ul oficial al Yahoo, mesajele soseau 
mai rapid decât puteau utilizatorii 
să le şteargă. Au fost postate peste 

BitDefender 
a găsit un 
punct slab în 
Vista

Vierme e-mail 
deghizat în 
invitaţie Microsoft

BitDefender 
a descoperit o 
vulnerabilitate în 
Windows Vista 

Yahoo, afectat 
de un bug care 
multiplică 
e-mailurile

(continuare  în pag. 11)
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1500 de comentarii legate de această 
problemă. Yahoo a declarat joi că a 
rezolvat problema. Însă este posibil 
ca unii utilizatori ai anumitor grupuri 
să continue să primească mesaje 
multiplicate. Nu este încă foarte 
clar dacă defecţiunea a apărut din 
cauza anunţului făcut de Yahoo că 
şi-a deschis interfaţa e-mail pentru 
dezvoltatorii software externi. 

Companiile care utilizează siste-

mul de conectivitate wireless Blue-
tooth sunt expuse riscului acti-
vităţilor criminale. Potrivit firmei 
de consultanţă financiară Grant 
Thornton, sistemul short-range larg 
utilizat reprezintă o ameninţare 
majoră la adresa companiilor. Foarte 
periculoase sunt atacurile Bluetooth 
combinate, în care atacatorul poate 

obţine acces total la conţinutul 
memoriei. 

O altă ameninţare o reprezintă 
Blue Snarfing, unde atacatorul ob-
ţine acces la agenda telefonică şi 
la informaţiile din agendă şi poate 
redirecţiona apelurile către propriul 
telefon. Mai există atacurile Blue-
Bug, în care atacatorul poate 
efectua apeluri, inclusiv la numere 
speciale. 

John Dunne, manager de securitate 
IT al Grant Thornton, a declarat: 
„Companiile se lasă descoperite 
în faţa activităţilor frauduloase, 
mai ales că au la dispoziţie o serie 
de precauţii foarte simple pentru a 
minimaliza posibilitatea unui atac, 
precum ar fi inactivarea Bluetooth 
atunci când nu se foloseşte“. Acesta 
a mai adăugat: „Multe dispozitive 
au setări de criptare, însă acestea 
pot fi uşor descifrate cu tool-uri şi 
tehnici disponibile pe Internet.

Companiile trebuie să fie foarte 
atente la ce informaţii stochează 
pe telefoane sau PDA-uri“. „Să 
luăm exemplul lui Paris Hilton – 
conţinutul telefonului ei a ajuns pe 
Internet după un atac Bluesnarf”.

Pentru a reduce posibilitatea unor 
atacuri, semnalul Bluetooth trebuie 
închis imediat după ce s-a terminat 
sincronizarea datelor, cantitatea de 
informaţii confidenţiale stocate pe 
dispozitivul mobil să fie limitată, iar 
dispozitivul să fie anonim, dându-i-
se o poreclă în loc de numele real al 
proprietarului.

Companiile mai pot instala software 
de criptare pentru dispozitivele mo-
bile, care sunt acum disponibile la 
multe firme de securitate.

Ovidiu DRAGHIA
Surse: SmartNews şi BitDefender 

ovidiu.draghia@yahoo.com 

Bluetooth 
– o ameninţare 
serioasă 

BitDefender prezintă topul 
viruşilor lunii iunie. Concluzia 
specialiştilor este că există viruşi 
care se regăsesc lună de lună în 
clasament, ceea ce denotă că mulţi 
utilizatori nu beneficiază încă 
de protecţia potrivită împotriva 
ameninţărilor informatice.

Cap de listă în luna iunie este 
virusul Puce.G. Viermele este o 
nouă variantă a unui virus mai 
vechi, care infectează fişiere 
transmise prin site-urile de file-
sharing. Versiunea mai veche, 
Puce.B, a obţinut locul întâi în 
clasamentul BitDefender din 
luna octombrie 2006. Netsky 
îşi continuă prezenţa în primele 

poziţii ale listei, urcând în această 
lună până pe locul 3, cu un procent 
de infectare relativ mai mare faţă 
de luna trecută (4,17% raportat la 
3,82%).

„Observăm câteva ameninţări 
informatice precum Netsky care 
se menţin în topuri lună de lună 
şi acest lucru este îngrijorător. 
Se pare că mulţi utilizatori nu 
beneficiază încă de protecţie 
antivirus adecvată. Un virus 
aflat în circulaţie este extrem de 
greu de eradicat dacă el continuă 
să îşi găsească noi gazde“, ne 
informează Viorel Canja, şeful 
laboratorului BitDefender.

Pentru a beneficia de protecţia 
împotriva ameninţărilor 
informatice de orice gen este 

necesară utilizarea unei aplicaţii 
antivirus, a unui filtru firewall, 
a unei soluţii anti-spyware şi 
a unui filtru contra spam-ului, 
precum şi de noi tehnologii care 
pot detecta proactiv orice posibilă 
noua ameninţare. BitDefender 
oferă toate aceste soluţii într-o 
singură aplicaţie, recunoscută la 
nivel mondial, şi certificată de 
importante institute de specialitate 
şi organizaţii independente din 
întreaga lume.

Nota: Top 10 Malefic Iunie al 
BitDefender justifica 39.75% 
din totalitatea viruşilor aflaţi în 
circulaţie.

Top 10 malefic iunie
Nume virus Procent infectări
1.win32.worm.p2p.puce.g 9.57%

Viruşii sărbătoresc Ziua Americii
Top 10 viruşi în iunie 

Viruşii lunii iunie
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O nouă planetă la 20 de ani-lumină de Terra

În termeni astronomici noua planetă, denumită Gliese 581, se află la o 
distanţă relativ mică de sistemul nostru solar: 20 de ani-lumină.

Totuşi ea este prea departe pentru ca telescoapele de pe Pământ să o poată 
fotografia. Dacă acest lucru ar fi fost posibil atunci imaginea ar fi prezentat 
un corp ceresc cu o suprafaţă solidă, posibil acoperită de oceane. 

Mai mult decât atât, se estimează că temperatura de la nivelul solului 
se situează undeva între 0 şi 40 de grade Celsius. 

Altfel spus, sunt condiţii pentru ca la doar 20 de ani lumină de Pământ să existe alte forme de viaţă decât cele cunoscute. 
Xavier Delfosse, unul dintre membrii echipei de cercetători care a făcut descoperirea a spus că, în orice me-

diu, prezenţa apei este vitală pentru ca viaţa să existe în forma pe care o cunoaştem astăzi.
De aceea, adaugă domnul Delfosse, foarte probabil, Gliese 581 va deveni o ţintă a viitoarelor expediţii dedi-

cate descoperirii unor forme de viaţă extraterestră. Asemenea misiuni vor amplasa telescoape spaţiale care vor 
încerca să stabilească dacă există dovezi în sprijinul unei astfel de ipoteze. 

Gliese 581 este ceea ce în termeni ştiinţifici este denumit exoplanetă. Adică un corp ceresc care gravitează 
în jurul unei stele, alta decât Soarele. Dintre cele peste 200 de exoplanete descoperite până acum, majoritatea 
sunt, asemenea lui Jupiter, corpuri cereşti foarte fierbinţi alcătuite din materii gazoase foarte dense. 

Adică nu oferă niciun fel de speranţă celor care ar dori să găsească viaţă în spaţiul extraterestru.

Gliese 581 este prea departe pentru ca teles-
coapele de pe Pământ să o poată fotografia.

Este de un pic mai mare decât Pământul şi orbitează în jurul unei ste-
le mai puţin luminoasă decât Soarele. Planeta pe care a descoperit-o recent 
o echipă de astronomi europeni nu ar fi devenit niciodată subiect de ştire 
dacă oamenii de ştiinţă nu ar fi ajuns la concluzia că este locul care seamănă 
cel mai mult cu Terra dintre toate cele observate până acum. 

2.worm.rjump.k 8.21%
3.win32.netsky.p@mm 4.17%
4.win32.worm.vb.ymeak. 3.68%
5.win32.worm.vb.dz 3.22%
6.win32.worm.rjump.b 3.16%
7.win32.wukill.e@mm 2.10%
8.worm.seduobot.a 1.99%
9.win32.worm.vb.nei 1.95%
10.win32.brontok.a@mm 1.70
Alţii: 60.25%

Clasicul schimb de felicitări 
electronice prilejuit de sărbătorirea 
datei de 4 iulie a fost exploatat de 
spammer-i şi a devenit mijlocul 
perfect de transport pentru 
răspândirea unui periculos troian, 
detectat de către BitDefender ca 
fiind Troian.Peed.00.

Viermele continua tradiţia celui 
mai răspândit virus din februarie 
2007, Trojan.Peed.P, care a fost 
trimis în valuri de spam în întreaga 

lume, sub forma unor mesaje de 
Valentine’s Day. De aceasta dată, 
se modifică subiectul e-mail-ului. 
Textele sunt generic construite şi 
invită utilizatorul să vizioneze o 
felicitare electronică primită de la 
un prieten sau din partea familiei.

Utilizatorii păcăliţi să urmeze 
link-urile primite prin e-mail 
pentru a putea vizualiza felicitarea 
ajung pe o pagina de web care 
spune ca link-ul nu funcţionează, 
dar ca felicitarea poate fi văzută 
rulind un executabil. 

Computerul va funcţiona mai 
lent şi multiple fişiere ascunse cu 
denumiri aleatorii vor apărea în 
fiecare director din sistem. Cam 
acestea ar fi primele simptome în 
momentul în care aţi descărcat şi 
deschis respectivul fişier.

Sfatul specialiştilor BitDefender 
este să nu accesaţi niciodată 
asemenea link-uri şi să nu 

descărcaţi nici un fel de fişiere de 
acest gen primite de la străini sau 
chiar de la adrese cunoscute. „Este 
o tactică extrem de populară ca 
sărbătorile naţionale să fie folosite 
ca un mijloc de atac. În aceste 
momente oamenii sunt mai puţin 
suspicioşi decât de obicei în ceea 
ce priveşte primirea de e-mail-
uri de la oameni ale căror nume 
nu le cunosc”, avertizează Viorel 
Canja, şeful laboratorului antivirus 
BitDefender.

Până în acest moment, 
BitDefender este una dintre 
puţinele companii care au adăugat 
în produse reguli de detecţie pentru 
noii troieni. Încă de la apariţia lor, 
e-mail-urile prin care se încearcă 
păcălirea utilizatorilor sunt 
detectate şi marcate ca fiind spam 
de către motoarele BitDefender.

 
Ovidiu DRAGHIA 

Viruşi de Ziua Americii

cognoscere
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Ştim – de mai bine de un secol – când au apărut primii copaci pe 
Pământ. 
Cele mai vechi trunchiuri de copaci fosile au fost descoperite în jurul 
anului 1900 în statul New York. 
Specialiştii le-au datat şi au arătat că vârsta acestor trunchiuri este 
de 385 de milioane de ani. 

La această întrebare, paleontologii au aşteptat însă multă vreme 
răspunsul. 
Şi asta pentru că determinarea genului şi speciei unui copac se 
face prin analiza frunzelor acestuia. 
Iar trunchiurile descoperite nu aveau nicio urmă fosilă a vreunei 
frunze. 
Acum doi ani însă, în acelaşi loc unde au fost găsite şi celelalte 
trunchiuri studiate mai demult, au fost găsiţi doi copaci, conservaţi aproape complet. 
Iar o echipă de cercetători britanici au fost chemaţi de către colegii lor americani pentru a da o 
mână de ajutor la identificarea speciilor fosile care au dat primele păduri ale planetei.

Cercetătorii au identificat o ferigă primitivă de dimensiuni gigan-
tice, al cărei trunchi putea ajunge la aproape 10 metri înălţime. 
Planta fosilă, care aparţinea genului Wattieza, s-a dezvoltat foarte 
mult şi, acum aproape 400 de milioane de ani, a format primele 
păduri de pe Pământ. De ce este însă importantă apariţia primelor 
păduri de pe planetă? 
În primul rând, datorită faptului că, odată cu apariţia copacilor, ale 
căror frunze cădeau şi putrezeau la suprafaţa solului, au apărut 
ecosisteme cu totul noi pentru acele timpuri, în care au apărut noi 
genuri şi specii de organisme. Iar aceste ecosisteme au fost baza 
dezvoltării vieţii pe uscat – aşa cum o cunoaştem astăzi.
În al doilea rând, apariţia pădurilor de acum aproape 400 de mi-
lioane de ani, a absorbit o proporţie importantă a dioxidului de carbon din atmosferă. Această 
scădere a dioxidului de carbon din aer, determinată deja de către cercetători prin metode geochimice, a 
primit şi o explicaţie foarte clară.

Apariţia pădurilor a absorbit o 
proporţie importantă a dioxidului 

de carbon din atmosferă

Care au fost primii copaci de 
pe Pământ?
Iată o întrebare rămasă mai bine de un secol fără 
răspuns – până de curând, când o nouă descoperire 
ne arată adevărul despre această problemă. 

Care erau însă aceşti copaci?

Despre ce e vorba?
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Un arheolog israelian afirmă 
că a găsit mormântul lui Irod
Un arheolog din Israel a anunţat că a găsit mormântul Regelui Irod 
care a condus Iudeea în primul secol înainte de Hristos - în timpul 
administraţiei romane. 
Profesorul Ehud Netzer spune că mormântul a fost descoperit în sudul 
Ierusalimului, în deşert, aproape de o colină unde Irod îşi construise un palat. 

Nu au fost găsite oseminte. Profesorul Netzer afirmă că e posibil ca acestea să fi fost 
mutate de rebelii evrei care au luptat împotriva Romei între anii 66 şi 72.

Conform Evangheliei după Matei, Irod este răspunzător de uciderea pruncilor - el 
ordonând, după ce i s-a spus de naşterea lui Hristos, să fie ucişi toţi băieţii mai 
mici de doi ani din Betleem şi împrejurimi. 

“Ne-am dat seama că ne apropiem de ţintă când am găsit primele bucăţi din 
sarcofag. Este monumental. Cu adevărat regesc”, a spus arheologul Ehud Netzer.

O descoperire majoră

Potrivit Noului Testament, Iosif, tatăl lui Isus, a fost avertizat în vis de 
ameninţarea lui Irod şi a fugit în Egipt cu soţia şi pruncul Isus.

Dacă se confirmă că mormântul găsit este al lui Irod, înseamnă că aceasta este 
una dintre cele mai mari descoperiri arheologice, afirmă corespondentul BBC la 
Ierusalim. 

Irod a fost numit “regele evreilor” de către romani şi a condus Iudeea din anul 37 
î.Hr. până la moartea sa, în jurul anului 4 d.Hr.

Arheologii cred că acesta 
este mormântul lui Irod

Conform Evangheliei după 
Matei, Irod este răspunzător 

de uciderea pruncilor

Atlantida a existat, 
Platon are dreptate

Arheologii au descoperit în peninsula Sinai piatra ponce ajunsă acolo în rezultatul exploziei unui 
vulcan în sec. XVII înainte de Hristos. Vulcanul a fost localizat pe insula Sanderin, cunoscută şi sub 
numele Tira şi Fera situată în centrul Mării Egee. Astăzi această mică insulă are forma de semilună. 
Iar cu mii de ani în urmă ea era un lanţ de munţi care se înălţa deasupra nivelului mării cu multe sute 
de metri. 

După cum reiese din rezultatele săpăturilor arheologice, pe acel loc se afla capitala unei mari puteri 
maritime care cuprindea şi insulele din sudul Mării Egee, inclusiv Creta. Acea putere maritimă şi 
capitala ei se numea Atlantida. 

Conform tabloului reconstituit de savanţi, în rezultatul erupţiei vulcanice s-a produs atunci ceea ce 
azi numim ţunami: un val gigantic, de peste 100 m înălţime a traversat Marea Egee şi a şters de pe faţa 
pământului Atlantida. Valul a parcurs 850 km şi a ajuns la peninsula Sinai. 

Astfel, localizările, datările şi descrierile făcute de Platon în scrierea sa intitulată Atlantida s-au 
dovedit a fi corespunzătoare adevărului şi exacte. Forţa sa de profet şi de clarvăzător ni-l înălţă acum pe 
acest cel mai mare filosof în vârful muntelui Spiritului, sau îl transformă într-un munte nepereche.
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Carte veche la Cotroceni

divertis.net

Cea mai mare colecţie personală 
de carte rară din New York este 
găzduită de unul dintre cele mai 
rafinate hoteluri.

Library Hotel din Madison 
Avenue, cunoscut de localnici şi ca 
„Strada Bibliotecii”, seamănă mai 
degrabă cu un club privat decât cu 
un simplu hotel. Fiecare apartament 
este decorat cu lucrări de artă şi 
cărţi, grupate pe domenii. Pentru 
nostalgici sunt camere decorate 
vintage şi volume de poezie în 
ediţiile princeps, legate în piele, 
discuri de vinil cu muzici din toate 
timpurile, iar tinerii pot închiria 

apartamente New Media, cu cărţi 
din domeniu, lucrări de pop-art şi 
arta digitală şi Internet wireless 
gratuit. 

Arhitectura hotelului respectă 
regulile unei biblioteci, încăperile 
fiind grupate în concordanţă cu 
celebrul sistem decimal Dewey. 
„Ştiinţe sociale” la etajul trei, 
„Filologie” la patru, „Matematica şi 
ştiinţe” la etajul cinci, „Tehnologie” 
la şase şi aşa mai departe. Fiecare 
apartament este mobilat, decorat şi 
dotat în funcţie de domeniul pe care 
îl reprezintă. Pentru că majoritatea 
turiştilor preferă cărţile de literatură, 
etajul opt este cel mai solicitat, 
mai ales apartamentele „Basme” 
şi „Science fiction”. De asemenea, 
sunt la mare căutare camerele 
„Botanica” şi „Astrologie” de la 
etajul „Matematica şi ştiinţe”, 
pentru că sunt dotate cu ultimele 
albume, atlase şi enciclopedii din 
domeniu. 

Cireaşa de pe tort constă în 
dotările tehnice ale hotelului, de la 
linii duble de telefonie cu mesagerie 
vocală până la VCR gratuit, la care 
puteţi viziona unul dintre filmele 
din Top 100 al American Film 
Institutes, disponibile în videoteca 
hotelului.

La cel de-al 14-lea etaj al hotelului 
se găseşte o oază ascunsă, numită 
„Grădina poeziei”. Dă impresia de 
seră şi are o terasă cu vedere spre 
Madison Avenue. Este, de altfel, cel 
mai bun loc pentru a răsfoi o carte, 
pentru că etajul beneficiază de 
lumină naturală. Scriitorii au şi ei 
locul lor special. La acelaşi etaj se 
află „Coliba scriitorului”, unde arde 
un foc de cămin care poate inspira 
pe oricine doreşte să-şi aştearnă 
gândurile pe hârtie. Asta în cazul în 
care fotoliile confortabile nu-i vor 
face să adoarmă.

Ioana Calen
www.cotidianul.ro 

Hotel-
bibliotecă 

cu matematica 
la etajul 5 şi 
literatura la 8 

La data de 26 iunie, în spaţiile 
medievale ale Muzeului Naţional 
Cotroceni, a avut loc vernisajul 
expoziţiei “Cartea veche între 
restaurare şi perpetuare”, organizată 
în colaborare cu Biblioteca Centrală 
Universitară “Carol I” şi Administraţia 
Prezidenţială. Fondul patrimonial de 
carte veche al Bibliotecii Centrale 
Universitare “Carol I” a ars în zilele 
lui decembrie 1989, actualul fond de 
carte veche şi bibliofilă constituindu-se 
ulterior prin bunăvoinţa unor biblioteci 
din ţară şi din străinătate, drept 

urmare a unor donaţii particulare şi 
a achiziţiilor de la anticariate. Starea 
precară de conservare în care se 
aflau documentele nou achiziţionate 
a impus necesitatea de a se înfiinţa 
un laborator de patologie şi restaurare 
a cărţii, care a fost pus în operă la 
începutul anilor ‘90, iar din 1997 chiar 
în noua locaţie a Bibliotecii Centrale 
Universitare. Colecţia Bibliotecii Cen-
trale Universitare “Carol I” conţine 50 
de cărţi vechi de secol XVI-XIX.

 În cadrul expoziţiei vor fi prezentate 
câteva din scrierile reginei Elisabeta 

(va fi expus pentru prima dată calen-
darul pictat în anul 1897 de către 
regina Elisabeta), ale reginei Maria, 
ca şi lucrări cu dedicaţie ale unor 
apropiaţi ai membrilor familiei regale 
către Casa Regală, lucrări trecute 
prin faza de restaurare, în vederea 
prelungirii vieţii acestora şi a reintrării 
lor în circuitul expoziţional. Expoziţia 
va fi deschisă până în luna august. 
(M.A.)

www.ziua.ro
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Scriitorul englez William Shakespeare a scris o operă despre unul dintre 
personajele lui Miguel de Cervantes, din „Don Quijote de la Mancha”, 
împreună cu dramaturgul John Fletcher. Originalele s-au pierdut în urmă 
cu trei secole şi, acum, directorul Royal Shakespeare Company, Gregory 
Doran, a declarat, pentru publicaţia spaniolă El Mundo, că au reuşit să 
autentifice unele dintre manuscrise. Rezultatul va putea fi văzut pe scena 
peste „trei sau patru ani, într-o coproducţie hispano-britanică”. Personajul 
Cardenio s-a născut în 1605 în imaginaţia lui Cervantes, ca personaj în 
„Don Quijote de la Mancha”. În 1612, John Sheldon a tradus opera în 
engleză. Se crede ca imediat după ce a terminat-o de citit, Shakespeare l-a 
convins pe Fletcher să scrie o continuare, care s-a intitulat „Cardenio”. 

Se ştie că trupa de teatru „King’s Men” a susţinut două reprezentaţii 
ale operei celor doi în 1613. Însă, la puţin timp, un incendiu distruge 
Teatrul Globe şi, cu el, originalele. De aici, povestea începe să fie neclară. 
În 1653, un istoric de artă spune că a găsit o „Istorie a lui Cardenio”, 
semnată de Shakespeare şi Fletcher. Însă au trecut anii şi opera nu a mai 
apărut. În cercuri academice se ştie că a existat, dar şi că a dispărut în 
neant. „Cardenio” începuse să fie un motiv de dispută între cunoscători. 
Unii asigurau că nu a existat niciodată, alţii semnalau existenţa unor anale 
prăfuite în Stratford on Avon care ar fi certificat existenţa acesteia. Opera 
a devenit legendă şi a fost uitată. Până acum, Gregory Doran nu a intrat în 
detalii, însă a dezvăluit că doreşte să realizeze o coproducţie serioasă cu 
Spania, cu actori din ambele ţări, în 2009.

Patricia Marinescu
www.gardianul.ro  

A fost recuperată o continuare a lui “Don Quijote 
de la Mancha” scrisă de Shakespeare  

Literatura erotică clasică la telefon 
Una din cele mai vechi biblioteci din Viena a lansat un serviciu telefonic 
prin care să popularizeze fondul de literatură erotică clasică din colecţia 
sa. Fondată în 1856, biblioteca deţine peste 500.000 de cărţi, iar 1.200 
dintre acestea sunt volume în germană şi franceză de literatură erotică 
din secolele XVIII, IX şi XX, puţin cunoscute. Pentru 0,39 eurocenţi pe 
minut, doritorii pot asculta la „telefonul roz” şapte extrase din aceste 
volume şi trei cântece cu teme erotice. (R.B.)
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Un incendiu a distrus Teatrul londonez 
Globe, dar şi originalele piesei


