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 0  GENERALITĂŢI 

 
 0.1  Biblioteconomie (Informaţia în bibliotecă) 

 
1.  ACHIM, DIANA 
"La răscruce de gânduri", Baia Mare - de la imagine la poezie - 

interviuri cu Diana Achim şi Liliana Lazăr / Diana Achim, Liliana Lăzăr. 
În: Bibliotheca septentrionalis. An 20, nr. 2 (2012). p. 185-187. 
În data de 25 mai 2011, la Liceul de Artă "Aurel Popp" din Satu Mare s-a 

desfăşurat prima expoziţie de fotografie şi versuri intitulată "La răscruce de 
gânduri". Această expoziţie a fost realizată de către Diana Achim, cadru didactic 
din Satu Mare, şi Liliana Lazăr, poetă din acelaşi oraş, membră a cenaclului literar 
"Afirmarea". "Fotografiile expuse au ilustrat natura, sentimentele şi viaţa". 
Expoziţia a fost foarte bine primită şi a fost mediatizată în presă şi pe Internet. 
Autoarele expoziţiei vor încerca să realizeze o emisiune despre acest eveniment 
cultural la Nord-Vest TV din Satu Mare. Expoziţia va fi prezentată şi în cadrul 
bibliotecii judeţene "Petre Dulfu" din Baia Mare şi va fi reînnoită cu alte teme. 
(C.V.) 

 
2.  ANGHELESCU, VICTORIA 
Romulus Vulpescu (1933-2012) - "Rămas bun, Romulus Vulpescu" / 

Victoria Anghelescu. 
În: Biblioteca Bucureştilor. An 15, nr. 9 (2012). p. 34. 
Criticul de teatru Victoria Anghelescu dedică acest articol memoriei 

scriitorului Romulus Vulpescu (1933-2012), poet, traducător, editor şi publicist. 
Poetul Nichita Stănescu afirma - "Romulus Vulpescu este unul dintre foarte rarii 
scriitori care sunt în acelaşi timp şi propriul lor personaj. Romulus Vulpescu este 
invenţia lui Romulus Vulpescu, aşa cum Don Quijote este invenţia lui Cervantes". 
Celebrul traducător al lui François Villon a publicat următoarele volume de versuri 
- "Poezii" (1965), "Romulus Vulpescu şi alte poezii" (1970), "Arte & meserie" 
(1979), "Armura noastră - cartea", 30 de poezii scrise şi rostite de autor, disc, 1986, 
"Versuri (1948-1993)", "Vraiştea" (2004), "Vechituri & novitale" (2005). 
"Strădaniile mele, scrisul îndeosebi, au avut (mărturisit sau nu) doar un ţel - 
glorificarea limbii naţionale, bun patrimonial care mi-a îmbogăţit existenţa". (C.V.) 

 
3.  ARDELEAN, TEODOR 
Despre elitismul exacerbat / Teodor Ardelean. 
În: Bibliotheca septentrionalis. An 20, nr. 2 (2012). p. 3-4. 
În acest articol cu rol de editorial, prof. dr. Teodor Ardelean, directorul 

bibliotecii judeţene "Petre Dulfu" din Baia Mare, îşi prezintă opinia despre elita 
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intelectuală românească. El consideră că "oamenii de cultură au constituit în toate 
timpurile elementele de rezistenţă ale unor sisteme sociale care le-au fost de cele 
mai multe ori fie îndepărtate, fie ostile" şi că "scriitorii, artiştii plastici, 
compozitorii şi ceilalţi par a fi purtătorii de expresie ai nonconformismului social". 
Astăzi, "există o categorie de exponenţi ai culturii care afişează un elitism 
exacerbat şi foarte limitat perimetral, din care au constituit o redută de luptă atât cu 
mediul politic, cât şi cu populaţia consumatoare de cultură". Deşi există o 
obiectivitate derivată dintr-o etică profesională înaltă, aristocratică, bibliotecarii 
trebuie să fie atenţi la evenimentele din viaţa culturală şi, mai ales, la personalităţile 
care le animă. (C.V.) 

 
4.  ASSAN, BASIL 
Călători şi exploratori români (III) / Basil Assan. 
În: Biblioteca Bucureştilor. An 15, nr. 10 (2012). p. 31-32. 
În acest articol este redat un fragment din memoriile lui Basil G. Assan 

(1860-1918), inginer şi explorator român, membru al Societăţii Geografice 
Române, primul român care a efectuat o călătorie în jurul Pământului. El a vizitat şi 
regiunile polare nordice. Geografiile moderne consideră insulele Spitzbergen şi 
Urşilor ca nefăcând parte din Europa. Ele, împreună cu Groenlanda, Frantz-
Iosephland şi arhipelagul din nordul Americii formează o lume aparte, care nu 
aparţine încă omului. De exemplu, insula Spitzbergen, care are aproape 70.000 
kilometri pătraţi, nu aparţine nimănui şi oricine poate lua o posesiune şi poate 
exploata bogăţiile ei subterane, singurele care pot fi exploatate vreodată, în afară de 
pescuit. Aceste pământuri neospitaliere, unde este întuneric patru luni pe an, nu au 
fost locuite decât temporar de către pescari şi naufragiaţi, precum şi de către câţiva 
oameni devotaţi ştiinţei. (C.V.) 

 
5.  BUCATANSCHI, MIHAI 
Medicul cardiolog şi consilierul local Mihai Bucatanschi pune 

stetoscopul pe România - Poveşti de viaţă (III) / Mihai Bucatanschi. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 50-52. 
În acest articol este redat un interviu acordat de către medicul cardiolog şi 

consilierul local Mihai Bucatanschi din Galaţi. Medicul gălăţean îşi exprimă în 
acest interviu totala nemuţumire faţă funcţionarea sistemului de sănătate din 
România în comparaţie cu ţările occidentale. În calitate de consilier local, a 
constatat lipsa de cunoştinţe a celor care vin la primărie să-şi rezolve probleme din 
toate domeniile. De asemenea, el critică sistemul de subvenţionare a culturii, care 
nu oferă acesteia posibilitatea să se dezvolte cu adevărat - "Toate oraşele au 
problemele astea cu cultura şi trebuie să subvenţioneze teatrele, altfel spus, nici 
nu-i laşi să moară, nici nu-i laşi să trăiască". (C.V.) 

 



 
ABSTRACTE ÎN BIBLIOLOGIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII 7 

6.  BULUŢĂ, GHEORGHE 
Cititul are o istorie / Gheorghe Buluţă. 
În: Biblioteca. Nr. 4 (2011). p. 122-123. 
Prezentare a două cărţi de Alberto Manguel, traduse în română în 2011 şi 

publicate la Editura Nemira: "Biblioteca nopţii" şi "Istoria lecturii", despre care, 
autorul articolului scrie: "oferă cititorilor ... istoria a peste două milenii de 
comunicare scrisă. " şi pe care le consideră importante pentru cultura oricărui 
bibliotecar. (C.P.) 

 
7.  Centenar Emil Turdeanu (1911-2001) - foto-expoziţie documentară. 
În: Biblioteca Bucureştilor. An 15, nr. 10 (2012). p. 19. 
În 2011 s-a împlinit un veac de la naşterea profesorului Emil Turdeanu 

(1911-2001), istoric literar şi filolog slavist de recunoaştere europeană, membru 
marcant al exilului românesc. Absolvent al Facultăţii de Litere, Emil Turdeanu s-a 
specializat în filologie la "Fonteney-aux-Roses", celebra şcoală românească fondată 
de Nicolae Iorga, apoi la "École des langues orientales vivantes" din Paris. A predat 
limba şi literatura română la Sorbona şi la Universitatea "La Sapienza" din Roma. 
A editat două reviste importante ale exilulului românesc - "Fiinţa românească" şi 
"Revue des études roumaines". Pentru a marca centenarul naşterii, Muzeul judeţean 
"Teohari Antonescu" din Giurgiu a pregătit o foto-expoziţie itinerantă cuprinzând 
fotografii şi facsimile din opera şi corespondenţa lui Emil Turdeanu, care a fost 
vernisată pe data de 18 septembrie 2012 la Biblioteca Metropolitană Bucureşti. 
(C.V.) 

 
8.  CONSTANTINESCU, MIHAI 
Şi vocea tăcu / Mihai Constantinescu. 
În: Info-biblio-doc. An XI, nr. 10-11 (2012). p. 82-83. 
Scurt jurnal al primului an de studiu la Facultatea de Litere, secţia 

Biblioteconomie şi ştiinţa informării din cadrul Universităţii Bucureşti, cu emoţiile 
iniţierii într-un domeniu nou şi impresii despre sistemul de valori cu care este 
familiarizat studentul de la acestă secţie. (C.P.) 

 
9.  DEDIU, TITINA-MARICICA 
Conferinţa BiblioPublica "Comisiile profesionale - factor al dezvoltării 

bibliotecilor" / Titina-Maricica Dediu. 
În: Asociaţia. An 9, nr. 2 (2013). p. 4. 
În perioada 18-19 aprilie 2013, la Centrul de Perfecţionare de la Buşteni s-a 

desfăşurat Conferinţa BiblioPublica "Comisile profesionale - factor al dezvoltării 
bibliotecilor", organizată de ANBPR. Conferinţa a reprezentat cea de-a doua 
întâlnire de lucru a Comisiilor profesionale ale ANBPR a acestui an. În cuvântul de 
deschidere, preşedintele ANBPR a subliniat dorinţa conducerii Asociaţiei de a 
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revitaliza comisiile de specialitate. Reprezentantul IREX, directorul adjunct Scott 
Andersen, a subliniat în cuvântul său că în faza finală a programului Biblionet a 
început transferul de responsabilităţi spre ANBPR şi bibliotecile publice. Au urmat 
prezentările speciale ale invitaţilor şi partenerilor ANBPR. De exemplu, Iulian 
Dinică a prezentat dispozitivele digitale pentru bibliotecile digitale, ofertă ajustată 
pe măsura nevoilor bibliotecilor şi publicului lor, iar Adrian Dinu reprezentantul 
www.elefant.ro, a prezentat oferta specială pentru bibliotecile publice, platforma 
gratuită de informare pentru bibliotecile publice, dar şi oferta de e-books. Aplicaţia 
dedicată bibliotecilor va cuprinde noutăţi editoriale, recenzii şi evenimente. (C.V.) 

 
10.  DRAGOTĂ, IOANA 
Curajul lui N. Steinhardt / Ioana Dragotă. 
În: Bibliotheca septentrionalis. An 20, nr. 2 (2012). p. 43. 
În 2005, la Colegiul Naţional "Avram Iancu" din Brad a fost sfinţit 

paraclisul cu hramul "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena", patronii spirituali ai 
liceului, întru veşnica pomenire a celui care a fost aici elev şi a devenit cunoscut 
apoi ca Sfântul Ardealului, părintele Arsenie Boca. Pe peretele din spate al 
paraclisului sunt pictaţi părintele Dumitru Stăniloae, părintele Nicolae Steinhardt şi 
părintele Arsenie Boca, fiecare cu o carte în mână - "Filocalia", "Jurnalul fericirii" 
şi "Cărarea Împărăţiei". Când se vorbeşte despre viaţa lui Nicolae Steinhardt, 
atenţia se focalizează pe botezul din celula închisorii, naşterea de-a doua, moment 
considerat de către I.P.S. Bartolomeu Anania "un moment al culturii româneşti şi al 
Bisericii noastre", "un moment teologic". Autoarea articolului consideră că "marea 
răscruce , alegerea ireversibilă a căii care, în mod firesc, duce spre acest moment 
culminant" este reprezentată de momentul când el a trebuit să aleagă între trădare şi 
libertate, pe de-o parte, şi solidaritate şi împărtăşirea sorţii prietenilor săi, pe de altă 
parte. Alegând să se sacrifice pentru adevăr, "Nicolae Steinhardt a devenit un om 
liber, în sensul pe care el îl atribuia libertăţii. Iar curajul nu l-a mai părăsit". (C.V.) 

 
11.  DRAGOTĂ, IOANA 
Scurtă istorie a învăţămânului superior băimărean / Ioana Dragotă. 
În: Bibliotheca septentrionalis. An 20, nr. 2 (2012). p. 156-159. 
Atestat documentar din 1329, oraşul Baia Mare s-a dezvoltat treptat, inclusiv 

din punct de vedere cultural. Încă de timpuriu s-au manifestat preocupări 
semnificative pentru dezvoltarea învăţământului de nivel superior. Este vorba, în 
primul rând, de şcoala evanghelică reformată superioară, "Schola Rivulina", care a 
funcţionat în perioada 1547-1755 şi a pregătit peste o mie de intelectuali. Aceştia 
au activat atât pe linie clericală, devenind preoţi şi predicatori, cât şi în învăţământ, 
devenind învăţători sau funcţionari în administraţia locală. "Schola Rivulina" a 
oferit o pregătire temeinică pentru acei studenţi care şi-au continuat studiile la 
academii străine, obţinând titluri ştiinţifice înalte. În paralel cu tradiţia minieră, la 



 
ABSTRACTE ÎN BIBLIOLOGIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII 9 

Baia Mare s-a conturat o puternică şi viabilă tradiţie artistică, ale cărei începuturi 
sunt legate de înfiinţarea în 1896 de către pictorul Hollósy Simon a unei Colonii de 
pictură de faimă europeană. În 1960, la Baia Mare s-a înfiinţat Institutul Pedagogic 
de doi ani, care în 1961 a trecut la o durată a studiilor de trei ani, cu facultăţile de 
Filologie, Matematică şi Ştiinţe naturale şi agricole, marcându-se astfel apariţia 
primei instituţii cu cert caracter universitar. După Revoluţia anticomunistă din 
1989, în 1991, institutul se transformă în Universitatea Baia Mare, iar în 1996 în 
Universitatea de Nord Baia Mare. (C.V.) 

 
12.  DRAGOTĂ, IOANA 
Tablete biblioteconomice / Ioana Dragotă. 
În: Bibliotheca septentrionalis. An 20, nr. 2 (2012). p. 139-141. 
Bibliotecara Ioana Dragotă (1959-2013) de la biblioteca judeţeană "Petre 

Dulfu" din Baia Mare a făcut parte din colectivul redacţional al revistei 
"Bibliotheca septentrionalis" şi a fost redactor-şef adjunct în 2008-2009 al revistei 
"Familia română". În acest articol prezintă mai multe opinii despre bibliotecile 
publice şi rolul lor în societatea modernă. Este amintită inaugurarea noii clădiri a 
Bibliotecii Naţionale a României în 2012 - "ceea ce-mi doresc este o bibliotecă 
naţională care, depăşind problemele legate de condiţiile materiale, să lucreze la 
posibilităţile maxime şi să primească strălucirea pe care orice instituţie de acest fel 
o are lume. Să devină un model pentru noi toţi". Sunt abordate şi alte subiecte - 
"Scopurile bibliotecilor publice (ecouri întârziate de la Conferinţa ANBPR)", 
"Posibile modele de biblioteci publice", "Miturile bibliotecarilor sau 
Oricealtcevateca", "Bate biblioteconomia pasul pe loc? Eu zic că da", "Propun să 
înfiinţăm Asociaţia bătrânilor bibliotecari", "Acţiuni şi... staţiuni de bibliotecă", 
"Amurgul bibliotecilor publice", "O gravă confuzie - dotări = biblioteci moderne". 
(C.V.) 

 
13.  Festivalul "Namaste India", ediţia a IV-a, 12-14 octombrie 2012, la 

Muzeul Satului din Bucureşti. 
În: Biblioteca Bucureştilor. An 15, nr. 10 (2012). p. 30. 
În perioada 12-14 octombrie 2012, la Bucureşti s-a desfăşurat ediţia a VI-a a 

Festivalului Culturii indiene "Namaste India", organizat de Centrul Cultural 
"Rabindranath Tagore" şi de Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti". Publicul 
a descoperit cultura indiană prin spectacole de dans, muzică, literatură, fotografie, 
filosofie, artizanat şi gastronomie. Pe toată durata festivalului sunt deschise 
expoziţii de fotografie şi se organizează ateliere creative pentru copii şi adulţi. În 
cadrul festivalului au fost lansate mai multe cărţi - "Maitreyi Devi - Mac Linscott 
Ricketts - Corespondenţă (1976-1988)"; "Un fluviu de fum" de Amitav Ghosh; "De 
la Durga puja la lumea lui Kalidasa" de Amita Bhose. (C.V.) 
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14.  FLOREA, DELIA 
Pictoriţa de poveste şi dorul de România - In memoriam Ioana 

Celibidache (1924-2012) / Delia Florea. 
În: Bibliotheca septentrionalis. An 20, nr. 2 (2012). p. 188-191. 
Pictoriţa Ioana Celibidache (1924-2012), soţia marelui dirijor Sergiu 

Celibidache (1912-1996) a dat dovadă din copilărie de talent artistic. În 1946 a 
fugit din România, iar în 1947 a obţinut cetăţenia franceză, cerând azil politic "ca 
un gest de legitimă apărare". A urmat cursuri de desen şi pictură la "Academie de la 
Grande Chaumiere" şi la "Ecole du Louvre". Încurajată fiind de soţul ei, celebrul 
Sergiu Celibidache, şi-a continuat studile de pictură la Roma, unde a absolvit 
Academia de Arte Frumoase, şi apoi la Berlin. Începând cu 1955, devine cunoscută 
şi apreciată în calitate de plasticiană, graţie prezenţei sale la numeroase expoziţii 
personale şi în cadrul unor expoziţii colective, organizate în mari galerii din Europa 
şi America. În cariera sa artistică, pictoriţa Ioana Celibidache a fost răsplătită cu 
numeroase premii internaţionale şi cu medalii de aur, argint şi bronz. În 2011, statul 
francez i-a acordat titlul de Chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres. O parte 
din lucrările realizate de artistă se regăsesc în colecţii particulare, iar altele se află 
în muzee. Şi-a adunat operele reprezentative în două albume semnate "Ioana", 
apărute în 1997 la editura "Alma" din Galaţi şi în 2011 la "Imprimerie des Mauges" 
din Paris. În 2001, la editura "DominoR" din Iaşi a apărut volumul autobiografic 
"Sergiu, altfel", scris în memoria Maestrului. În amintirea Maestrului, Ioana 
Celibidache, fiul său Ioan Serge şi multe personalităţi de pretutindeni au înfiinţat 
Fundaţia culturală Sergiu celibidache. (C.V.) 

 
15.  GRIGORIU, PAUL 
Incursiune în pedagogia socială - Jean-Jacques Rousseau - Sincronizări 

spirituale (1712-1778) / Paul Grigoriu. 
În: Biblioteca Bucureştilor. An 15, nr. 10 (2012). p. 25-26. 
Istoria pedagogiei este marcată de personalitatea scriitorului şi filosofului 

francez Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Opera sa cu lucrări de filosofie 
politică şi social-pedagogică este impregnată de spirit critic. Gândirea sa ideologică 
se axa pe libertatea şi egalitatea oamenilor care se nasc liberi şi egali, iar 
deosebirile dintre ei se datorau marii proprietăţi, care trebuia împărţită în mod egal 
între membrii comunităţii. Cărţile sale, redactate în spirit revoluţionar, au influenţat 
ideologia revoluţiei franceze din 1789. În domeniul pedagogiei, scriitorul francez 
cunoştea învăţământul intuitiv promovat de cehul J. A. Comenius şi educaţia 
moral-laică fundamentaă de englezul J. Locke. El susţinea educarea copiilor în 
spiritul libertăţii de manifestare, respectându-le individualităţile corespunzătoare 
înclinaţiilor naturale. Ideile socio-pedagogice ale lui J. J. Rousseau au atras elitele 
pedagogiei moderne şi au fost receptate favorabil şi în România. (C.V.) 
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16.  GUDANĂ, MIHAELA 
Vacanţa jucăuşă / Mihaela Gudană. 
În: Asociaţia. An 9, nr. 3 (2013). p. 20. 
Autoarea articolului, bibliotecară la biblioteca comunală Ghidigeni din 

judeţul Galaţi, descrie în acest eseu trecerea de la vacanţa de vară la anotimpul de 
toamnă. "Pe timpul vacanţei biblioteca are o altă faţă. Ea are un chip jucăuş, de 
copil care stă la fereastra bucuriei aşteptând zi după zi ca uşa să-i fie deschisă de 
copii şi să le primească dorinţa de a sta la calculatoare". Biblioteca oferă copiilor 
posibilitatea de a naviga pe Internet, de a consulta paginile de socializare, de a juca 
jocuri pe calculator şi de a asculta muzică. Articolul mai conţine şi o poezie de 
patru strofe cu titlul "Semnul de toamnă". (C.V.) 

 
17.  HUIDIU, SIMONA 
Primul an de facultate / Simona Huidiu. 
În: Info-biblio-doc. An XI, nr. 10-11 (2012). p. 79-80. 
Sentimentele încercate de autoarea articolului la începutul facultăţii, 

reprezentarea pe care o avea autoarea despre ce înseamnă a fi student, despre 
experienţa frumoasă pe care au avut-o absolvind secţia de biblioteconomie şi ştiinţa 
informării de la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii Bucureşti sora şi 
verişoara ei şi despre cea mai frumoasă perioadă a semestrelor, pe care autoarea o 
consideră a fi SESIUNEA. (C.P.) 

 
18.  IFTIMIE, ELENA 
Calitate versus cantitate! / Elena Iftimie. 
În: Info-biblio-doc. An XI, nr. 10-11 (2012). p. 77-78. 
Impresii de la deschiderea anului universitar în general şi de la primul 

contact cu domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării. Primele întrebări care s-
au pus la iniţierea în domeniu, prezentarea câtorva linii directoare livrate de 
profesori de-a lungul anilor şi, de asemenea, convingerea autoarei despre utilitatea 
acestei specializări şi orizonturile profesionale pe care le deschide învăţământul 
biblioteconomic. (C.P.) 

 
19.  ILIE, ZANFIR 
Daniel Corbu - 60 de ani / Zanfir Ilie. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 98. 
Scriitorul Daniel Corbu (n. 7 aprilie 1953) şi-a sărbătorit ziua de naştere la 

Iaşi, în data de 6 aprilie, în Sala Unirii din cadrul Muzeului Unirii. În acest articol 
este redat mesajul de felicitare adresat poetului român de colectivul bibliotecii 
judeţene "V. A. Urechia" din Galaţi, semnat de către directorul acestei instituţii, 
prof. dr. Zanfir Ilie. "Poet postmodern în esenţă", eseist şi critic literar de mare 
valoare, traducător sau antologator pentru multe publicaţii din ţară sau din 
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străinătate, Daniel Corbu a devenit un adevărat prieten al culturii gălăţene. Pentru 
bibliotecarii de la biblioteca "V. A. Urechia", dragostea de carte şi pasiunea lecturii, 
ataşamentul faţă de valorile culturale îl situează pe Daniel Corbu în galeria 
prietenilor de suflet ai comunităţii de pe meleagurile dunărene, alături de 
academicienii Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, Valeriu Matei sau de renumitul critic 
literar Theodor Codreanu, prezenţi la Festivalul de carte "Axis Libri", organizat în 
fiecare an, şi la Salonul literar cu acelaşi nume. (C.V.) 

 
20.  ILIE, ZANFIR 
Dunărea, leagăn şi legendă / Zanfir Ilie. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 1-2. 
Directorul bibliotecii judeţene "V. A. Urechia" din Galaţi, domnul prof. dr. 

Zanfir Ilie, prezintă oraşul Galaţi perceput prin prisma faptului că se află pe malul 
fluviului Dunărea - "Trăim la Mila 80 a Dunării, sub zodia apelor (...). Nu mai 
există vreun oraş în România care să se fi sorocit într-o asemenea zodie a apelor... 
Aici, Dunărea nu numai că a fundamentat aşezarea dintâi, dar i-a determinat, într-
un fel sau altul, tot timpul, devenirea". Două mari sărbători religioase creştine leagă 
viaţa oraşului de viaţa fluviului - Botezul Domnului (6 ianuarie), cu ritualul 
aruncării crucii de lemn în apele îngheţate ale fluviului, şi Adormirea Maicii 
Domnului (15 august), când este Ziua Marinei. Mai nou, pe 29 iunie este 
sărbătorită Ziua Dunării pe plan european. Biblioteca "V. A. Urechia" organizează 
în fiecare an Festivalul Naţional de Carte "Axis Libri" pe strada Domnească, care 
se termină în Dunăre, la numai câţiva paşi de fluviu şi de trecerea lui. "Niciunde, de 
la izvoarele sale din Germania şi pe tot parcursul ei, până la Marea Neagră, 
Dunărea nu întâlneşte ceva asemănător". (C.V.) 

 
21.  ILIE, ZANFIR 
Scriitorii, ambasadori ai Galaţiului / Zanfir Ilie. 
În: Asociaţia. An 9, nr. 2 (2013). p. 1-2. 
Directorul bibliotecii judeţene "V. A. Urechia" din Galaţi, prof. dr. Zanfir 

Ilie, analizează în acest articol rolul scriitorilor în viaţa culturală a oraşului Galaţi. 
În 1983, în acest oraş s-a înfiinţat, în amintirea poetului Nichita Stănescu, cenaclul 
literar "Noduri şi semne", din care au făcut parte atât scriitori consacraţi, cât şi 
scriitori aflaţi la debut, care după Revoluţia anticomunistă din 1989 au avut o 
evoluţie remarcabilă, mulţi dintre ei devenind membri de bază ai filialei Galaţi - 
Brăila (de sud-est) a Uniunii Scriitorilor din România. Mai multe cenacluri literare 
au asigurat continuitatea şi progresul mişcării literare gălăţene, dar două cenacluri 
dintre cele nou înfiinţate se impun a fi remarcate - întâlnirile de miercuri de la 
sediul filialei Uniunii Scriitorilor şi Salonul literar "Axis Libri", organizat de 
biblioteca "V. A. Urechia". Aceeaşi bibliotecă organizează din 2009 Festivalul 
Naţional de Carte "Axis Libri", care-şi intersectează adeseori unele momente din 
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program cu cele ale Festivalului internaţional "Serile de Literatură ale Revistei 
Antares". (C.V.) 

 
22.  IORDACHE, DANIELA 
"Daţi-mi o problemă de advocacy şi voi şti ce să fac cu ea!" / Daniela 

Iordache. 
În: Curier. An 19, nr. 1 (2013). p. 24-26. 
Autoarea articolului şi-a propus să prezinte ce este advocacy şi care este 

impactul pe care îl are în bibliotecă şi asupra comunităţii pe care aceasta o 
deserveşte. Advocacy înseamnă pledoarie activă şi este o acţiune îndreptată către 
schimbarea politicilor sau programelor oricărui tip de instituţie; înseamnă pledoaria 
pentru apărarea ori recomandarea unei idei în faţa factorilor de decizie; implică 
exprimarea opiniilor, atragerea atenţiei comunităţii către o problemă importantă şi 
îndreptarea factorilor de decizie către o soluţie; implică colaborarea cu alte 
persoane sau organizaţii pentru a avea impact. Advocacy este până la urmă o 
"ştiinţă", deoarece întregul proces trebuie planificat strategic, este o artă, deoarece 
avocaţii/militanţii au nevoie de talent în pledoarie. Fundaţia Bill şi Melinda Gates 
utilizează termenul advocacy pentru a desemna "acţiunile întreprinse de persoane 
sau organizaţii pentru a influenţa luarea deciziilor la nivel local, regional, naţional 
şi internaţional cu obiectivul de a ajuta la crearea unei schimbări de politici publice 
ori finanţare în sprijinul bibliotecilor publice". (C.V.) 

 
23.  IORGA, ANDREEA 
Aplicaţii practice ale Şcolii de Vară pentru Tinerii bibliotecari - 

"Lumea ta în imagini" / Andreea Iorga. 
În: Asociaţia. An 9, nr. 2 (2013). p. 8. 
Proiectul "Şi ei au copilărie!", desfăşurat în perioada 1 octombrie 2012 - 25 

aprilie 2013, a urmărit integrarea adolescenţilor defavorizaţi din Centrul de 
Plasament "Negru Vodă" şi din cadrul Fundaţiei "Inimă de copil" în comunitatea 
gălăţeană, prin oferirea unor oportunităţi de socializare şi dezvoltare personală. 
Acest proiect s-a numărat printre cele cinci proiecte câştigătoare ale Şcolii de Vară 
a Tinerilor bibliotecari, ediţia din 2012. Pentru sustenabilitatea acestui proiect, va fi 
implementat un alt proiect, "Lumea ta în imagini", având ca obiectiv iniţierea în 
tainele fotografiei a unui grup format din 60 de liceeni din judeţul Galaţi, prin 
oferirea unor oportunităţi de socializare şi dezvoltare personală în domeniul artei 
fotografice. Pentru realizarea proiectului, vor fi semnate contracte de colaborare cu 
şase licee din judeţul Galaţi, cu Fundaţia "Inimă de copil" şi cu organizatorul 
proiectului "Help Portrait" în judeţul Galaţi. (C.V.) 
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24.  ISPAS, IRINA 
Trei ani de facultate / Irina Ispas. 
În: Info-biblio-doc. An XI, nr. 10-11 (2012). p. 74-75. 
Autoarea vorbeşte despre anii petrecuţi în Facultatea de Litere a 

Universităţii din Bucureşti, secţia de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării şi 
Documentării (B.S.I.), despre felul în care statutul universitar al profesorilor şi 
modul lor de predare i-au influenţat implicarea în activităţile biblioteconomice şi au 
ajutat-o ca într-un timp foarte scurt să îşi construiască o viziune personală asupra 
domeniului. (C.P.) 

 
25.  IUREA, IONUŢ 
Un monument de artă religioasă uitat - biserica de lemn cu hramul 

"Cuvioasa Parascheva" din Vârtop, comuna Cândeşti Vale, judeţul 
Dâmboviţa / Ionuţ Iurea. 

În: Curier. An 19, nr. 1 (2013). p. 39-40. 
Comuna Cândeşti este situată pe Valea Dâmboviţei, în apropiere de oraşul 

Târgovişte. Documentar, Cândeştiul este atestat pentru prima dată într-un act din 
1570, emis de către Alexandru Voievod. La începutul secolului al XVIII-lea, 
sătenii din Cândeşti Vale şi-au adus şi biserica de lemn. Legendele despre acest 
lăcaş de cult ne spun că el nu a fost ridicat de către cândeşteni, ci că ar fi fost adus 
"nu se ştie de unde" şi amplasat în vatra veche a satului. Biserica este construită 
integral din lemn, în tehnică bizantină. Odată cu strămutarea satului în zona de 
vale, a fost mutată şi biserica. Din perioada de început a bisericii pe noul 
amplasament se mai păstrează fragmente de pictură în frescă şi două icoane din 
lemn, încastrate în zidărie. Această biserică a fost folosită până în 1882. După 
această dată, biserica va fi dată uitării, ea suferind distrugeri sistematice datorită 
intemperiilor şi indiferenţei oamenilor. Totuşi, pentru o scurtă perioadă de timp, 
biserica a redobândit splendoarea veche, în urma operaţiunilor de restaurare iniţiate 
între 1967-1970 prin grija preotului paroh Tudor Pavelescu. Există speranţe pentru 
a proteja, restaura şi reda circuitului istoric a judeţului Dâmboviţa acest secular 
locaş de cult, unic prin arhitectura sa în judeţ. (C.V.) 

 
26.  JUCAN, ANGELA MONICA 
Maramureş - în nemărginirea timpului / Angela Monica Jucan.  
În: Bibliotheca septentrionalis. An 20, nr. 2 (2012). p. 203-207. 
În acest articol, autoarea Angela Monica Jucan propune un calendar al 

evenimentelor semnificative din istoria Maramureşului, începând cu iarna din 
1342-1343 şi încheind cu 14 decembrie 1992. De exemplu, în 1882, cu prilejul, 
adunării anuale a Societăţii pentru crearea unui fond de teatru român (STR) ţinute 
la Sighet, un cor impresionant a interpretat cântecul "Latina gintă", act de mare 



 
ABSTRACTE ÎN BIBLIOLOGIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII 15 

curaj în acea perioadă. În 1912, Ion Bârlea înfiinţează la Ieud o bibliotecă cu un 
inventar de 589 de volume, destinată tinerilor şi adulţilor ştiutori de carte. În 3 
noiembrie 1912, I. Kindriş vorbeşte despre "Biblioteca poporană" şi "Asociaţiune", 
în cadrul unei şedinţe de comunicări organizată de Despărţământul Vişeu-Iza al 
Astrei la Bocicoel. În 6 noiembrie 1912, Despărţământul Vişeu-Iza al Astrei 
organizează la Botiza o sesiune de prelegeri poporale, la care a conferenţiat Ion 
Bârlea, pe subiectele "Cartea şi foloasele ei", "Foloasele învăţăturii" şi despre 
Asociaţiune, ocazie cu care auditoriul a înregistrat 250 de persoane. (C.V.). 

 
27.  LAZĂR, IULIA 
Din istoria benzilor desenate (I) / Iulia Lazăr. 
În: Asociaţia. An 9, nr. 3 (2013). p. 10-11. 
În România, în prima jumătate a secolului al XX-lea au apărut primele 

reviste pentru copii, în care sunt publicate, pe câte două-trei pagini, alb-negru sau 
în culori, aventurile desenate ale unor eroi foarte cunoscuţi. Începuturile benzii 
desenate în teritoriile româneşti (revista "Amicul copiilor" - 1891) au fost tutelate 
de modelul german. Primii desenatori apăruţi în peisajul publicistic românesc au 
fost de limbă germană. În 1896 au apărut "Revista Copiilor" şi primele casete 
originale ale benzii desenate româneşti, realizate de Constantin Jiquidi. Perioada 
interbelică a fost "vârsta de aur a BD-ului românesc". În perioada comunistă, arta 
benzii desenate a fost marcată de ideologia comunistă. După Revoluţia 
anticomunistă din decembrie 1989, s-a produs o adevărată avalanşă de iniţiative 
legate de benzile desenate. Autoarea articolului îşi exprimă speranţa că banda 
desenată românească va reuşi să treacă peste criza economică actuală. (C.V.) 

 
28.  LEONTE, VASILE 
Statutul generaţiei mele în România / Vasile Leonte. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 79. 
Profesorul Vasile Leonte de la Colegiul Naţional "C. Negri" din Galaţi 

prezintă în acest articol opiniile adolescenţilor despre generaţia lor, răspunsurile lor 
în legătură cu tema "Statutul generaţiei mele în România de astăzi". Constatăm că 
tinerii se referă în răspunsurile lor la posibilitatea de a pleca din ţară la finalul 
studiilor, pentru a obţine o viaţă mai bună, mai plină de realizări. Ei afirmă că sunt 
priviţi cu indiferenţă de către generaţille mai în vârstă şi că dispun doar de 
libertatea cuvântului, care însă nu este suficientă pentru a schimba ceva în jurul lor. 
Mulţi sunt dependenţi de calculator şi nu pot să se bucure cu adevărat de o vacanţă 
în natură. "Nimeni nu visează decât să iasă în afara ţării, de parcă restul lumii este 
pământul făgăduinţei, iar România deşertul". (C.V.) 



 
16 ABSTRACTE ÎN BIBLIOLOGIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII 

 
29.  MAREŞ, NICOLAE 
"Mai aproape unii de alţii" / Nicolae Mareş. 
În: Biblioteca Bucureştilor. An 15, nr. 10 (2012). p. 14-15. 
Uniunea Polonezilor din România organizează de aproape 15 ani un 

simpozion al oamenilor de cultură şi ştiinţă români (inclusiv din Republica 
Moldova), polonezi, ucraineni şi cehi, uneori unguri, în cadrul căruia se dezbat 
aspecte legate de manifestarea lingvistică, culturală şi religioasă a comunităţii pe 
care cu cinste o reprezintă, stabilită fiind pe meleagurile româneşti din secolul al 
XIX-lea. Cu acest prilej este editată publicaţia "Maly Polonus" şi sunt publicate 
volume ştiinţifice colective. Contribuţiile prezentate de către cercetătorii români şi 
polonezi, în cadrul simpozionului menţionat, desfăşurat sub deviza "Mai aproape 
unii de alţii", publicate apoi în volum, prezintă într-o lumină nouă multitudinea 
manifestărilor istorice şi culturale dintre cele două ţări. Este vorba despre o 
permanenţă prestigioasă pe plan naţional şi internaţional, ca urmare a calităţii 
seminariilor sucevene. (C.V.) 

 
30.  MARIAN, OFELIA 
Ivan Konstantinovitch Aïvazovski - 195 de ani de la naştere / Ofelia 

Marian. 
În: Bibliotheca septentrionalis. An 20, nr. 2 (2012). p. 192-193. 
Pictorul rus Ivan Konstantinovitch Aïvazovski (1817-1900) s-a născut în 

peninsula Crimeea, în familia unui negustor armean, care vorbea câteva limbi 
orientale. El este considerat cel mai reprezentativ pictor marin al ţării sale, în 
acelaşi timp romantic, realist şi impresionist. Natura din arta sa este receptată prin 
prisma eului şi a dramei umane. Omul este raportat la forţa uriaşă a naturii şi a 
istoriei. Prezentarea mării în diverse ipostaze evidenţiază două direcţii majore ale 
picturii marine a pictorului rus - marea redată în tot zbuciumul său, ipostază 
înfăţişând forţa de nestăvilit a naturii şi neputinţa umană în faţa ei, dar şi marea 
calmă, care sugerează seninătatea şi optimismul autorului acestor tablouri. Interesul 
faţă de marea mereu surprinzătoare a fost însoţit de interesul pentru istoria ţării 
sale, pe care a prezentat-o tot din perspectivă marină. În 1841, Papa Grigorie al 
XVI-lea i-a cumpărat lucrarea "Chaos" pentru muzeul Vatican. În 1865, pictorul 
rus a creat Şcoala de Artă în localitatea sa natală, iar în 1889 şi-a transformat 
propria casă în muzeu. Muzeul de artă din Paris a organizat, în anul 2007, o 
retrospectivă a artistului, în care au fost admirate o parte din lucrările celui care a 
lăsat în urma sa o adevărată istorie poetică a mării, reprezentată prin pictură. (C.V.) 

 
31.  NĂSTASE, NICOLETA 
O zi din viaţa vechii Rome / Nicoleta Năstase. 
În: Biblioteca Bucureştilor. An 15, nr. 10 (2012). p. 22-24. 
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Profesoara Nicoleta Năstase de la liceul "Mihail Sadoveanu" din Bucureşti 
îşi imaginează în acest articol, pe baza unor solide cunoştinţe de istorie, o posibilă 
zi din viaţa unui roman din antichitate, Lucius, încercând să ofere un tablou 
reprezentativ al oraşului Roma din timpul împăratului Augustus (63 î.Hr. - 14 
d.Hr.) - "Roma imperială, aflată la apogeul înfloririi sale. O Romă pacificată, 
strălucitoare şi mândră, a cărei dominaţie era recunoscută în întreaga lume". În acea 
perioadă, teatrul decăzuse - locul tragediei îl luaseră spectacolele coregrafice, iar 
locul comediei îl luase farsa improvizată. "Concursurile de poezie şi muzică, 
asemeni celor din Elada, erau aproape necunoscute la Roma". Luptele olimpice, 
întrecerile gimnastice şi jocurile atletice nu erau foarte răspândite la Roma. În 
timpul liber, Lucius şi prietenii săi se refugiau într-o bibliotecă sau într-un mic 
muzeu. "O zi frumoasă, dintr-o Romă strălucitoare, capitala mândră a unui imperiu 
care stăpânea şi mările şi uscatul şi cerul semănat de stele, după cum observa 
scriitorul Petronius". (C.V.) 

 
32.  PARAPIRU, THEODOR 
Daniel Corbu - cu sine pe sine călcând / Theodor Parapiru. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 99. 
În data de 6 aprilie 2013, în Sala Unirii din cadrul Muzeului Unirii din Iaşi a 

fost sărbătorit scriitorul Daniel Corbu, la împlinirea vârstei de 60 de ani. În eseul 
scris de Theodor Parapiru cu acest prilej este subliniată semnificaţia numelui 
poetului , cu "prenume de mare profet" şi cu "nume de pasăre fabuloasă". În 
privinţa calităţii sale de scriitor, "poetul refuză colivia aurită a vreunei generaţii 
protejate şi dirijate de păsărari critici". În lirica sa pot fi descoperite "trei puncte 
esenţiale de explorare şi identitate" - uimire, singurătate şi moarte. "Lectura operei 
lui Daniel Corbu dă sentimentul tulburător al întâlnirii cu un mare Poet". (C.V.) 

 
33.  PARAPIRU, THEODOR 
Expresii celebre - "Împărăţia prostiei" / Theodor Parapiru. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 67. 
Profesorul şi scriitorul Theodor Parapiru explică în acest articol sensul 

expresiei "Împăraţia prostiei". În 1509, umanistul Erasmus din Rotterdam (1466-
1536) a scris lucrarea "Elogiul nebuniei sau cuvântare spre lauda prostiei", o satiră 
care a contribuit mult la faima eruditului. El concepe această lucrare literară ca pe 
un "joc al spiritului", cu "miez hrănitor" pentru oamenii cu carte, elaborată cu 
intenţia ca, din ideile prezentate în ea, "cititorii cu mintea ceva mai deschisă pot să 
aleagă din ele cu mai mult folos decât din nişte tomuri posace şi solemne". Erasmus 
din Rotterdam crede că omul are şansa revelaţiei şi a mântuirii, cultivând forţa 
educativă a culturii, în care vede "germenele de cuminţenie" şi de salvare. 
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 Expresia "Împăraţia prostiei" este o formulare metaforică pentru un 
domeniu de activitate în care abundă personaje care săvârşesc erori cu sentimentul 
că îşi împlinesc datoria şi menirea. (C.V.) 

 
34.  PATRICHI-SMULŢI GRIGORE 
Grigore Patrichi-Smulţi / Grigore Patrichi-Smulţi. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 36-38. 
În acest articol este redat un interviu acordat de către artistul plastic gălăţean 

Grigore Patrichi-Smulţi (1937-2012) în 2005. În nr. 16 din septembrie 2012 al 
revistei "Axis Libri" a bibliotecii judeţene "V. A. Urechia" din Galaţi a fost 
omagiat acest sculptor cu prilejul împlinirii vârstei de 75 de ani. Ultima sa 
expoziţie personală deschisă la Galaţi s-a desfăşurat în vara anului 2005 şi a fost 
găzduită de Muzeul de Artă Vizuală. După această manifestare, scriitorul şi criticul 
de artă Corneliu Stoica a publicat în ziarul "Viaţa liberă" din 1 august 2005 un 
fragment din acest interviu cu Grigore Patrichi-Smulţi, cu titlul "Sunt tradiţionalist 
prin gândire şi mod de lucru". Sculptorul îl citează în acest interviu pe Constantin 
Brâncuşi - "Arta trebuie să apropie, nicidecum să îndepărteze, să umple, nu să sape 
prăpăstii în bietele noastre suflete şi aşa destul de răscolite de atâtea întrebări". 
(C.V.) 

 
35.  PAVELIU-OLARU ANGELA 
Lada de zestre / Angela Paveliu-Olaru. 
În: Biblioteca Bucureştilor. An 15, nr. 10 (2012). p. 38. 
În acest articol, etnografa Angela Paveliu-Olaru prezintă importanţa şi 

semnificaţia lăzii de zestre din tradiţia românească. Aproape dispărută din 
inventarul gospodăriilor moderne, lada de zestre tronează încă la loc de cinste în 
casele bunicilor, "aducându-ne nouă poveşti şi amintiri dintr-un alt timp, despre alţi 
oameni, despre o lume a satului care, din păcate, dispare cu fiecare zi". Prezentă în 
toate casele ţărăneşti până aproape de a doua jumătate a secolului trecut, astăzi lada 
de zestre a ajuns să fie extrem de rar întâlnită. O mai găsim în casele bătrânilor şi, 
la loc de cinste, în muzeele de etnografie. (C.V.) 

 
36.  PETRESCU, VICTOR 
Dan Simonescu - Cartea, crezul unei existenţe / Victor Petrescu. 
În: Curier. An 19, nr. 1 (2013). p. 43-44. 
Personalitate a culturii româneşti, continuator al marilor corifei ai 

bibliologiei (Ioan Bianu, N. Georgescu-Tistu, Nerva Hodoş, Ioachim Crăciun), Dan 
Simonescu (1902-1993) a absolvit în 1925 Facultatea de Litere şi Filosofie la 
Universitatea din Bucureşti şi în 1938 şi-a luat doctoratul. A lucrat ca paleograf la 
Arhivele Statului Bucureşti în perioada 1924-1925. A colaborat cu Ioan Bianu şi a 
fost bibliotecar la Biblioteca Academiei Române, Secţia manuscrise şi cărţi 



 
ABSTRACTE ÎN BIBLIOLOGIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII 19 

româneşti vechi, în perioada 1931-1943 şi a contribuit la realizarea Bibliografiei 
Româneşti Vechi. În 1972 a fost ales preşedinte de onoare al Societăţii Române de 
Bibliofilie, cu sediul la Târgovişte. Recunoscut ca specialist de mare probitate al 
bibliologiei româneşti, a întreprins călătorii de studii şi a participat la reuniuni 
internaţionale în numeroase ţări din Europa. În 1992 a fost ales Membru de onoare 
al Academiei Române. A adunat şi a publicat materialul privitor la Bibliografia 
Românească Veche (volumul 3, fasc. 3-8, şi volumul 4, complementar, cuprinzând 
addenda et corrigenda la toate cele trei tomuri anterioare). A abordat 
pluridisciplinar istoria cărţii româneşti şi a realizat numeroase investigaţii 
bibliologice. A fost încrezător în destinul cărţii, al bibliotecii ca tezaurizatoare a 
acesteia şi a memoriei umane în timp. Vizionar, anticipa un adevărat "şoc 
informatic" pentru generaţiile care vor urma. (C.V.) 

 
37.  POP, IULIANA ANDREEA 
Excursia ca metodă de instruire - România văzută prin ochi de copil / 

Iuliana Andreea Pop. 
În: Bibliotheca septentrionalis. An 20, nr. 2 (2012). p. 163-164. 
În perioada 2-6 aprilie 2012, în toate unităţile de învăţământ din ţară s-a 

desfăşurat programul "Şcoala altfel". În 2 aprilie 2012, la şcoala "Petre Dulfu" din 
Baia Mare au fost jurizate peste 500 de fotografii primite în cadrul concursului 
internaţional "Excursia ca metodă de instruire", ediţia a treia. Elevi din 112 şcoli 
din ţară şi străinătate (Franţa şi Statele Unite ale Americii) au trimis 534 de 
fotografii pentru cele cinci secţiuni ale concursului - "Natura - colţ din natură", 
"Natura - protejarea mediului înconjurător", "Obiective turistice", "Etnografie" şi 
"Divertisment". Concursul "Excursia ca metodă de instruire" şi-a propus să 
realizeze o expoziţie a celor mai reuşite fotografii pe care elevii le-au realizat în 
timpul drumeţiilor. Obiectivul proiectului a fost să promoveze simţul artistic şi 
ecologic, să trezească interesul elevilor pentru cunoaşterea naturii şi a obiectivelor 
turistice, să realizeze fotografii originale, care să surprindă elemente de interes 
pentru ei. (C.V.) 

 
38.  PUFLEA, ALEXANDRA 
Ce a însemnat anul III pentru mine / Alexandra Puflea. 
În: Info-biblio-doc. An XI, nr. 10-11 (2012). p. 76-77. 
În ultimii ani, biblioteca tradiţională s-a transformat în bibliotecă hibrid, 

bibliotecă automatizată, bibliotecă digitală, bibliotecă virtuală, iar bibliotecarul, 
într-un manager al cunoaşterii. Profesorii îndrumători de la secţia Biblioteconomie 
şi ştiinţa informării din cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea Bucureşti, au în 
vedere toate aspectele pe care le implică transformările din domeniul 
biblioteconomic. Ultimul an este cel care oferă o privire de ansamblu asupra 
domeniului biblioteconomiei şi ştiinţei informării. (C.P.) 
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39.  RACHIERU, ADRIAN DINU 
Un poet-receptacol - Valeriu Matei / Adrian Dinu Rachieru. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 42-43. 
Poetul basarabean Valeriu Matei, scriitor, istoric şi om politic, a debutat în 

1980 la "Tineretul Moldovei" şi editorial, peste opt ani, cu volumul de versuri 
"Stâlpul de foc", volum care vestea, cu fervoare adolescentină, trezirea - "încep să 
simt lumina". Au urmat volumele "Somn de lup" (1990), construit pe ideea 
dacismului, şi antologia "Moartea lui Zenon" (1994). În 2003 a publicat volumele 
de poezie "Dimineaţa marelui oraş", "Orpheu şi singurătatea", "Grecia imaginară". 
Există un amestec de teme şi stiluri la acest "poet-receptacol", ivit din descendenţă 
nichitiană (Eugen Simion). Elegiac sau ironic, sonetist (precum în textele dedicate 
mării) sau angajat în numele eticismului, utilizând limbajul biblic, scriitorul 
desfăşoară "o viziune". El este mereu altul, fiecare volum dezvăluind o altă faţetă, 
altoită, bineînţeles, pe "nota intelectualistă" semnalată de Grigore Vieru, şi 
"înnobilând" poezia. (C.V.) 

 
40.  RADU, IOAN N. 
Aniversări dâmboviţene - Nicolae Ciorănescu / Ioan N. Radu. 
În: Curier. An 19, nr. 1 (2013). p. 13-14. 
Nicolae Ciorănescu (1903-1957) a fost un om cu o vastă cultură generală 

ştiinţifică şi umanistă, precum şi un ingenios matematician de o certă valoare în 
domeniul analizei matematice, după care au urmat algebra şi mecanica generală. 
Lucrările elaborate de Nicolae Ciorănescu tratau subiecte din domeniile analizei 
matematice, algebrei şi mecanicii generale, dar acestea îşi găseau aplicabilitatea şi 
în alte domenii ale ştiinţei, cum ar fi mecanica fluidelor şi sateliţii artificiali. În 
1929, a obţinut doctoratul în matematici la Sorbona, teza aparţinând domeniului 
analizei matematice, din punctul de vedere al autorului, sau mecanicii sistemelor 
continue. În domeniul mecanicii generale, în special al mecanicii sistemelor 
continue, în afară de teza de doctorat, Nicolae Ciorănescu a mai elaborat alte şase 
memorii. Pentru activitatea ştiinţifică desfăşurată, el a fost ales membru al 
Academiei de Ştiinţe din România. A lăsat în urma sa o operă care constă în 94 de 
memorii publicate în ţară şi în străinătate şi 34 de lucrări didactice, monografii şi 
articole. (C.V.) 

 
41.  RĂU, ALEXE 
Biblioteca Pop? / Alexe Rău. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 3. 
Relectura studiului "Schema culturii de masă" de Theodor W. Adorno, 

regândirea concluziilor asupra unor teze-cheie ale acestuia, cum ar fi aceea despre 
"slăbiciunea gândirii şi a memoriei produsă de cultura de masă" incită la 
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reîntemeierea meditaţiilor asupra esenţei societăţii actuale şi a impactului ei asupra 
bibliotecilor. Ne aflăm în plină afirmare a unei economii de piaţă a serviciilor, iar 
strategiile bibliotecilor, aşa cum a declarat preşedintele IFLA, Claudia Lux, vor 
porni de acum înainte de la aceste realităţi. În structura societăţii postindustriale 
predomină conceptul şi sistemul de pop culture (în ţările socialiste, această 
denumire a fost înlocuită cu titulatura de cultură de masă), care a introdus un 
concurent puternic pentru cultura savantă şi care a devenit şi o strategie excelentă 
pentru a influenţa publicul ca ţintă a deciziilor politice şi pentru exploatarea lui în 
scop comercial. Bibliotecile publice transoceanice, cele ocidentale în general, 
reaşezate pe principiile popculturii (unul dintre acestea referindu-se la 
tehnologizarea superioară), sunt cu adevărat nişte instituţii pop. (C.V.) 

 
42.  RÂPEANU, VALERIU 
Romulus Vulpescu, unul dintre marii cărturari ai României de astăzi (I) / 

Valeriu Râpeanu. 
În: Biblioteca Bucureştilor. An 15, nr. 9 (2012). p. 35. 
Criticul literar, eminescologul şi profesorul universitar Valeriu Râpeanu 

dedică acest articol memoriei scriitorului Romulus Vulpescu (1933-2012), poet, 
traducător, editor şi publicist, absolvent al Facultăţii de Filologie din cadrul 
Universităţii Bucureşti în 1955. Valeriu Râpeanu îşi aminteşte de anul al II-lea de 
studenţie, 1951, când l-a remarcat pe studentul din anul I Romulus Vulpescu, pe 
care îl întâlnea prin anticariatele din Bucureşti, "de la baraca lui Azur Muşoiu, 
aflată în spatele Bisericii Doamnei, până la cele de stat, unde, cu o privire de vultur, 
descoperea cartea pe care o voia sau ar fi dorit-o, fiindcă, de cele mai multe ori 
râmânea, ca şi noi, doar la acest stadiu, din pricina puţinătăţii banilor". Romulus 
Vulpescu a devenit un scriitor foarte cult, cu o cunoaştere perfectă a limbii române. 
"A fost un poet stăpân pe mijloacele sale încă din tinereţe". (C.V.) 

 
43.  RICOEUR, PAUL 
Interviu cu Paul Ricoeur - "Lectura este actul simetric scriiturii" / Paul 

Ricoeur ; trad. de Florin Dochia. 
În: Biblioteca de Câmpina. Nr. 2-3 (2012). p. 30-33. 
În acest articol este redat un interviu acordat de filosoful francez Paul 

Ricoeur doamnei Françoise Ploquin în 2003, la împlinirea vârstei de 90 de ani. 
Filosoful Paul Ricoeur a fost unul dintre cei mai importanţi gânditori francezi din a 
doua jumătate a secolului al XX-lea, alături de Emmanuel Lévinas şi Jacques 
Derrida. El este moştenitorul spiritual al fenomenologiei lui Edmund Husserl şi al 
existenţialismului creştin. În colecţiile bibliotecii municipale "Dr. C. I. Istrati" din 
Câmpina se află următoarele volume de Paul Ricoeur - "Eseuri de hermeneutică" 
("Humanitas", 1995) şi "Metafora vie" ("Univers", 1984). (C.V.) 
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44.  STAN, ANDREI M.  
Singurătatea şi diferenţele spirituale / Andrei M. Stan. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 76-78. 
În acest eseu, publicistul Andrei M. Stan prezintă anumite consideraţii 

despre viaţa spirituală a oamenilor şi despre diferenţele dintre ei. Autorul crede că 
starea de singurătate este benefică, deoarece astfel omul obţine forţa de a pătrunde 
în interiorul fiinţei sale. Diferenţele spirituale dintre oameni sunt determinate şi de 
momentele de singurătate, căutate sau primite, cu nădejdea mântuirii. Fără 
atingerea singurătăţii, şi după acea perioadă necesară a copilăriei, n-ar exista 
stratificarea socială pe care o vedem, n-ar exista nivelurile de aspiraţii, categoriile 
de speranţe, tipurile de elite, toate acestea având un numitor comun - cultura. "De 
aceea sunt biblioteci. (...) De aceea sunt biserici şi mănăstiri". Omului i s-au dat trei 
virtuţi spirituale - credinţa, speranţa şi iubirea. "În concluzie, este nevoie să 
acceptăm şi diferenţele spirituale, şi momentele de singurătate, şi ideea de 
mântuire". (C.V.) 

 
45.  STAN, MIHAI 
Iulian Filip (27.01.1948, Sofia, Bălţi, Republica Moldova) / Mihai Stan. 
În: Curier. An 19, nr. 1 (2013). p. 45-47. 
Poet, dramaturg, prozator, folclorist, publicist, cineast, pictor şi grafician, 

Iulian Filip (n. 1948) a absolvit Universitatea "Alecu Russo" din Bălţi în 1970. 
Scriitorul basarabean a debutat în 1974 cu placheta de versuri "Neîmpăcatul 
meşter", dar adevăratul debut îl consideră apariţia celui de-al doilea volum de 
poezie, "Cerul fântânilor", în 1977. Schimbarea frecventă de registre, obsesia 
ludicului, recitirea motivelor folclorice constituie câteva repere specifice ale 
poeziei sale. Iulian Filip contribuie la promovarea poeziei şi dramaturgiei pentru 
copii prin numeroase cărţi, configurând o consacrare categorică a lumii în devenire. 
Tot copiilor le-a consacrat câteva proiecte TV de răsunet, cum ar fi, de exemplu, 
"Cinel, cinel, 2 ore + 3 iezi". Iulian Filip este un publicist de atitudine, iscoditor, 
original, şi un "animator cultural" în relaţia de peste 15 ani dintre Târgovişte şi 
Chişinău. În cărţile lui Iulian Filip găsim o continuitate tematică - rădăcinile, casa, 
omul şi natura. (C.V.) 

 
46.  STĂNESCU, BOGDAN CORNELIU 
Conferinţă Naţională pe teme de biblioteconomie / Bogdan Corneliu 

Stănescu. 
În: Biblioteca Bucureştilor. An 15, nr. 10 (2012). p. 16. 
În perioada 18-20 octombrie 2012, la Brăila s-a desfăşurat ediţia a XXIII-a a 

Conferinţei ANBPR (Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice 
din România), cu tema "Viitorul aparţine bibliotecilor în schimbare". Lucrările s-au 
desfăşurat la Centrul pentru tineret din Brăila. Mesajul conferinţei pentru 
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participanţi a fost următorul - "Viitorul aparţine bibliotecilor în schimbare", adică 
acelor specialişti din domeniu care vor şti să se adapteze nevoilor utilizatorilor şi 
vor găsi mereu oportunităţi de apropiere şi de atragere a acestora în sălile de 
lectură. Biblioteca municipală din Bucureşti este un exemplu în acest sens. (C.V.) 

 
47.  STĂNESCU, NICHITA 
Nichita Stănescu / Nichita Stănescu. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 47-49. 
În 2011, la editura "Tritonic" din Bucureşti, în colecţia "Biblioteca Flacăra", 

a apărut volumul "Cele mai frumoase 100 de interviuri" de George Arion. În acest 
articol este redat un fragment din acest volum, care cuprinde un interviu acordat de 
poetul Nichita Stănescu. Prin răspunsurile sale, poetul român oferă o radiografie a 
vieţii literare româneşti. Ca poet, el admiră frumuseţea limbii române, "care îmi 
este şi patrie totodată", considerată de către lingvistul Alexandru Rosetti a fi latina 
târzie vorbită de daci. Poetul Nichita Stănescu crede că doar datorită înaintaşilor săi 
poeţi a reuşit să devină cunoscut - "O deosebită recunoştinţă port lui Ienăchiţă 
Văcărescu şi rubedeniilor sale. Cu adâncă emoţie îi sunt recunoscător lui Bacovia. 
Precum şi tuturor poeţilor fără de care versul meu n-ar fi fost cu putinţă". El redă 
câteva secrete din laboratorul său de creaţie - "Am meditat mai mult la metaforă, 
pentru ca ea să oglindească mai bine starea vieţii pe care o trăiesc". (C.V.) 

 
48.  TOPORAŞ, CAMELIA 
Aniversările anului 2013 în judeţul Galaţi - iulie - septembrie 2013 / 

Camelia Toporaş , Rocsana Irimia. 
În: Asociaţia. An 9, nr. 2 (2013). p. 14-15. 
În acest articol, serviciul de Referinţe bibliografice de la biblioteca 

judeţeană "V. A. Urechia" din Galaţi oferă date despre aniversările din lunile iulie - 
septembrie 2013 din judeţul Galaţi. Sunt prezentate mai multe personalităţi - conf. 
univ. Manole Foca, profesor, actor şi regizor; sculptorul şi profesorul Emil 
Pricopescu; generalul Dumitru Dămăceanu; prof. Octavian Pruteanu; profesorul şi 
pictorul Nicolae Placicov; profesorul şi pictorul Emil Ştefănescu; poetul şi omul 
politic Costache Conachi; artistul plastic Constantin Mihalcea Bragă; pictorul 
Neluş Oană; soprana Margareta Dumitrache; compozitorul Constantin Râpă; prof. 
univ. dr. Ioan Constantinescu; poetul Grigore Hagiu; scriitorul şi chimistul 
Alexandru Mironescu; pictorul Grigore Romano; generalul Dimitrie Zamfir; 
doctorul docent Gheorghe Istrati; prof. univ. Adrian Alexandru Caraculacu; prof. 
univ. Iorgu Iordan; etnologul şi folcloristul Octavian Buhociu. (C.V.) 

 
49.  TOPORAŞ, CAMELIA 
Aniversările anului 2013 în judeţul Galaţi - octombrie - decembrie 2013 / 

Camelia Toporaş , Rocsana Irimia. 
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În: Asociaţia. An 9, nr. 3 (2013). p. 12-13. 
În acest articol, serviciul de Referinţe bibliografice din cadrul bibliotecii 

judeţene "V. A. Urechia" din Galaţi oferă date despre aniversările din judeţul Galaţi 
din lunile octombrie - decembrie 2013. Sunt prezentate mai multe personalităţi - 
scriitorul Lică Rugină; doctorul Corneliu Burlibaşa; artista plastică Carmen Cecilia 
Răchiţeanu; profesorul Anghel Rugină, doctor în economie; medicul şi prof. 
universitar Dimitrie A. Negru; pictorul Nelu Pascu; compozitorul Jean 
Constantinescu; profesorul Vasile Doniga; generalul Anton Marin; preotul Igor P. 
Jechiu; scriitoarea Ana Dobre; generalul de aviaţie Constantin Şendrea; doctorul 
Aurel Marin; preotul şi profesorul Dimitrie Matcaş; poetul Teodor Al. Munteanu; 
generalul Eremia Grigorescu; scriitorul Mircea Ionescu; poeta Marlena Braeşter; 
profesorul universitar Agricola Cardaş; profesorul universitar Mihai Berza; 
filologul Gheorghe Caragaţă; artistul plastic Dimitrie Hârlescu; poetul Constantin 
Muche; pictoriţa Aurelia Tudorache; scriitorul şi compozitorul Ionel Băjescu-
Oardă; lingvistul şi etnologul Petru Caraman; generalul de armată Alexandru 
Cernat. (C.V.) 

 
50.  TURDA, ANTOANETA 
Memento diaspora română 2012 / Antoaneta Turda. 
În: Bibliotheca septentrionalis. An 20, nr. 2 (2012). p. 199-202. 
În acest articol, autoarea încearcă să cuprindă aniversările şi comemorările 

diasporei româneşti legate de 2012. Sunt enumerate numeroase nume ale 
personalităţilor româneşti care s-au afirmat în exil, precum şi câteva evenimente 
din viaţa şi activitatea acestora - I. L. Caragiale, Dorina V. Ienciu (Victoria Borza), 
Grigore Gafencu, Traian Leucuţia, Pius Servien, Mircea Eliade, Petru Iroaie, Sesto 
Pals, Vasile Posteucă, Aurel Răuţă, Ioanid Costache, Mircea Şeptilici, Iosif 
Constantin Drăgan, Ioan Guţia, Dinu Lipatti, Andrei Călăraşu (Bernard Gropper), 
Pavel Chihaia, Alexandru Vona, Vlad Mugur, Maria Iliescu, Alexandru Mirodan, 
Şlomo Leibovici-Laiş, Barbu Gelu, Radu Bălescu, Peter Neagoe, Sanda Niţescu, 
Ion Solacolu, Gelu Ionescu, Ion Dumitru, Ion Negoiţescu, Alexandra Târziu, 
Constantin Retescu (soţul Sandei Golopenţia), Dumitru Ţepeneag, Vlad Georgescu, 
Dinu Ianculescu, Titu Popescu, Marina Krilovici, Gabriela Melinescu, Ileana 
Verzea, Basarab Nicolescu, Gabriel Pleşa, Valer Mircea Stanciu, Elena Văcărescu, 
Idel Moshe, Gigi Căciuleanu, Alexandru Cetăţeanu, Ion Georgescu, Alexandru 
Papilian, Tudor Banuş, Roxana Eminescu, Dinu Flămând, Mirela Roznoveanu, 
Sherban Lupu, Andrei Zanca, Dan Stoica, Radu Bărbulescu, Bianca Marcovici, 
Constantin Brâncuşi, Aglaia Veteranyi, Costel Baboş, Gheorghe Săsărman, Felicia 
Mihali, Octavian Curpaş, Ben Corlaciu, Grigore Cugler, Basil Munteanu, Henri C. 
Coandă, Alexandru Dohi, Bujor Nedelcovici, Léon Negruzzi, Eugen Relgis, preotul 
Constantin Virgil Gheorghiu, Vintilă Horia, Dumitru Bacu, Dan Petraşincu, Nicu 
Caranica, Eugen Coşeriu, Horia Liman, Ovidiu Vuia. O parte din operele acestor 
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personalităţi se află în colecţiile bibliotecii judeţene "Petre Dulfu" din Baia Mare. 
(C.V.) 

 
51.  Un trio câştigător - Premianţii Şcolii de Vară a Tinerilor 

bibliotecari, ediţia 2012. 
În: Asociaţia. An 9, nr. 2 (2013). p. 8. 
La ediţia din 2012 a Şcolii de Vară a Tinerilor bibliotecari, trei bibliotecare 

de la biblioteca judeţeană "V. A. Urechia" din Galaţi au fost selectate şi premiate 
pentru proiectele propuse. Proiectele au fost evaluate de o echipă alcătuită din cinci 
membri ai grupului TIBRO, printre criteriile de evaluare aflându-se 
originalitatea/noutatea ideii de proiect pentru comunitate şi/sau a modalităţii de 
implementare, claritatea şi transparenţa în procesul de implementare, durabilitatea 
rezultatelor/capacitatea de a stabili parteneriate cu alţi factori interesaţi la nivelul 
comunităţii. Locul întâi a fost ocupat de Gabriela Istrate, cu proiectul "Eşti 
informat, eşti protejat!", fiind urmată de Leonica Roman, cu proiectul "Felicitări 
tridimensionale handmade". Locul al patrulea a fost ocupată de Andreea Iorga, cu 
proiectul "Şi ei au copilărie!". (C.V.) 

 
52.  VERGATTI, RADU ŞTEFAN 
27 martie 1918 - Unirea Basarabiei cu România / Radu Ştefan Vergatti. 
În: Curier. An 19, nr. 1 (2013). p. 41-42. 
În fiecare an, în ziua de 27 martie se aniversează unirea Basarabiei cu 

România. În mai 1812, Basarabia sau Moldova de Răsărit, dintre Prut şi Nistru, era 
ruptă de patria mamă şi cedată ruşilor. Imperiul ţarist a dus o politică dură de 
rusificare a românilor. În 1856, când s-a semnat Tratatul de pace de la Paris, cele 
trei judeţe din sudul Basarabiei, Cahul, Bolgrad şi Ismail, au fost redate Moldovei. 
În 1878, la Berlin, prin conferinţa celor şapte mari puteri, s-a decis ca cele trei 
judeţe din Basarabia meridională să revină din nou la Rusia. În timpul primului 
război mondial, în aprilie 1917, la Chişinău s-a luat iniţiativa de a fi format Partidul 
Naţional Moldovenesc. Din programul lui rezultă că lupta pentru "slobozenie" 
naţională, bisericească şi culturală. În iulie 1917, în Palatul Libertăţii din Chişinău a 
fost format Sfatul Ţării, compus din deputaţi reprezentând proporţional toate etniile 
din provincie - români, ucraineni, evrei, ruşi, germani, bulgari, găgăuzi, polonezi, 
armeni şi greci. În decembrie 1917, deputaţii din Sfatul Ţării au proclamat 
Republica Democratică Moldovenească, iar în ianuarie 1918 au declarat Moldova 
"ţară slobodă" şi au dat statului numele de Republica Democratică Slobodă 
Moldova. Basarabenii au cerut unirea cu România, iar intelectualii români au 
susţinut din plin mişcarea de masă a românilor dintre Prut şi Nistru. La 27 martie 
1918, Sfatul Ţării, întrunit la Chişinău, a proclamat unirea cu România. La 9/22 
aprilie 1918, Regele Ferdinand a semnat Decretul Regal nr. 842 prin care se declara 
"definitivă şi pe vecie unită Basarabia cu România". (C.V.) 
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53.  VOICULEŢ, ELENA VALENTINA 
Amintiri din anul III / Elena Valentina Voiculeţ. 
În: Info-biblio-doc. An XI, nr. 10-11 (2012). p. 75-76. 
Autoarea articolului vorbeşte despre anul al III-lea de facultate, la secţia 

Biblioteconomie şi ştiinţa informării şi documentării din cadrul Facultăţii de Litere 
Bucureşti, cel mai solicitant, datorită lucrării de licenţă şi a examenului final şi îşi 
declară convingerea că această specializare pregăteşte cu adevărat studentul pentru 
viaţă. (C.P.) 

 
 0.2  Scriere. Tipar. Carte. Istoria cărţii (Salon internaţional de carte) 

 
54.  23 aprilie 2012 - Ziua Mondială a Cărţii şi a Drepturilor de Autor, 

Premiile "Cartea anului 2011". 
În: Biblioteca de Câmpina. Nr. 2-3 (2012). p. 4-5. 
În 24 aprilie 2012, biblioteca municipală Dr. "C. I. Istrati" din Câmpina a 

organizat o manifestare culturală cu ocazia Zilei Mondiale a Cărţii şi a Drepturilor 
de Autor, sărbătorită oficial în data de 23 aprilie. În cadrul acestei manifestări 
culturale a fost acordat premiul "Cartea anului 2011". În competiţie au fost înscrise 
şase volume din domenii diferite - "În labirint sunt umbre şi lumini" de Codruţ 
Constantinescu, "Divinităţi păgâne din Carpaţi" de Gherasim Rusu Togan, "Cititul 
prozei" de prof. Constantin Trandafir, "Elegii de pe strada mea" de Florin Dochia, 
"Cartea Maiei" de Ştefan Alexandru-Saşa şi "Translucide" de Diana Trandafir. 
Juriul a convenit ca premiul să fie împărţit între Florin Dochia şi Diana Trandafir. 
De asemenea, juriul a decis acordarea şi a unui premiu special pentru carte 
destinată copiilor lui Ştefan Alexandru-Saşa pentru "Cartea Maiei". (C.V.) 

 
55.  ANDREI, PETRUŞ 
Un om pentru eternitate / Petruş Andrei. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 73-75. 
În 2013, la editura "Axis Libri" a bibliotecii judeţene "V. A. Urechia" din 

Galaţi a apărut volumul "Viaţa ca o poveste, lagărul - un coşmar" de profesoara 
Lina Codreanu. Autorul articolului îşi exprimă admiraţia pentru autoarea 
volumului, care cuprinde cinci capitole ("Viaţa ca o poveste", "Memorii despre 
front şi despre lagărele sovietice", "Comentarii, concluzii", "Arborele genealogic", 
"Fotografii, documente") şi care descrie viaţa tatălui acesteia, Panaite T. Ionică, un 
erou al celui de-al doilea război mondial şi un supravieţuitor al lagărelor sovietice. 
Capitolul al doilea cuprinde mărturia autentică ("docoment orighinal") de 29 de 
pagini a prizonierului român - "Să se ţină cont un singur lucru - cele scrise de mâna 
mea personal nu sunt aflate sau citite din cărţi, sunt realităţi petrecute şi îndurate de 
mine personal". (C.V.) 
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56.  BADEA, OTILIA 
Gheorghe Buluţă, Victor Petrescu, Octavian Mihail Sachelarie - 

"Biblioteca XXI - Management & Marketing", Târgovişte, "Bibliotheca", 
2012 / Otilia Badea. 

În: Asociaţia. An 9, nr. 3 (2013). p. 20. 
În 2012, la editura "Bibliotheca" din Târgovişte a apărut volumul 

"Biblioteca XXI - Management & Marketing" de Gheorghe Buluţă, Victor Petrescu 
şi Octavian Mihail Sachelarie, trei specialişti în biblioteconomie. Volumul prezintă 
o radiografie a activităţii de bibliotecă, din punctul de vedere al managerului-
bibliotecar, fiind structurată în capitole distincte - planificarea, organizarea, 
controlul, resursele umane şi marketingul de bibliotecă. Autorii definesc conceptul 
de bibliotecă, diversitatea tipologiilor, rolul bibliotecii în comunitatea pe care o 
serveşte şi prezintă într-o manieră sintetică o retrospectivă istorică şi legislativă a 
domeniului biblioteconomiei. Ei subliniază în primul capitol necesitatea unei 
politici culturale caracterizate prin coerenţă, funcţionalitate, eficienţă şi 
complementaritate. Capitolul dedicat resurselor umane vizează politica de personal 
atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ, cu instrumentele specifice - fişa 
postului, evaluarea personalului, formarea şi perfecţionarea profesională, 
ergonomia, la care se adaugă observaţii asupra psihologiei angajaţilor în contextul 
epocii actuale. (C.V.) 

 
57.  BADEA, OTILIA 
Veronica Crăciun - "Biblioteca publică din Focşani - incursiune 

monografică 1912 - 1945", Focşani, 2012 / Otilia Badea. 
În: Asociaţia. An 9, nr. 2 (2013). p. 18. 
În 2012, la Focşani, sub egida bibliotecii judeţene "Duiliu Zamfirescu", a 

apărut volumul "Biblioteca publică din Focşani - incursiune monografică 1912 - 
1945" de Veronica Crăciun. Volumul a apărut cu ocazia împlinirii a 100 de ani de 
la deschiderea primei biblioteci publice din oraşul Focşani şi este prima monografie 
despre istoria acestei biblioteci. Prima parte a lucrării prezintă procesul de înfiinţare 
a instituţiei, în 1912, avându-l ca director pe scriitorul tecucean Al. Lascarov 
Moldoveanu, precum şi evenimentele din perioada interbelică, reflectate în 
documentele păstrate la Direcţia judeţeană Vrancea a Arhivelor Naţionale. Partea a 
doua a lucrării are titlul "Documente administrative" şi conţine facsimile ale 
documentelor de arhivă, care ilustrează activitatea de bibliotecă şi relaţia cu 
instituţiile administrative locale. Partea a treia a lucrării prezintă statute şi 
regulamente privind lectura şi biblioteca publică din Focşani. Capitolul "Anexe" 
cuprinde fotografii inedite şi facsimile ale unor acte administrative ale bibliotecii. 
(C.V.) 

 



 
28 ABSTRACTE ÎN BIBLIOLOGIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII 

58.  BĂLAN, DORINA 
State, Melu - "Grai din Grai şi suflet românesc" - Galaţi, "Sinteze", 

2012 / Dorina Bălan. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 19. 
În 2012, la editura "Sinteze" din Galaţi a apărut volumul "Grai din Grai şi 

suflet românesc" de profesorul Melu State. Volumul cuprinde articole şi eseuri 
publicate de autor în reviste şi ziare gălăţene în perioada 2005-2012. În volum sunt 
analizate texte literare, limbajul cotidian, discursurile politice, reclamele, modelele 
impuse de mass media şi de Internet. Volumul se adresează românilor de toate 
vârstele, indiferent de profesie şi de gradul de stâpânire a limbii române. Mihai 
Eminescu afirma - "Măsurariul civilizaţiunii unui popor astăzi este o limbă sonoră 
şi aptă a exprima prin sunete, noţiuni, prin şir şi accent logic, cugete, prin accent 
etic, sentimente". (C.V.) 

 
59.  BLAGA, LUCIAN 
Omul rigvedic / Lucian Blaga. 
În: Biblioteca Bucureştilor. An 15, nr. 10 (2012). p. 2. 
În 2006, la editura "Semne" din Bucureşti a apărut volumul "Omul rigvedic" 

de Lucian Blaga, ediţie anastatică. Cartea este o reproducere în facsimil a 
volumului cu acelaşi titlu apărut în 1942 la editura "Dacia Traiană" din Sibiu. 
Lucian Blaga (1895-1961) a fost filosof, poet, dramaturg, traducător, jurnalist, 
profesor universitar, academician şi diplomat român. Personalitate impunătoare a 
culturii interbelice, Lucian Blaga a marcat epoca sa cu elemente de originalitate 
compatibile cu înscrierea sa în universalitate. Cunoscător al teologiei creştine 
ortodoxe şi al filosofiei clasice, el a creat a filosofie "speculativă" care include cărţi 
de epistemologie, metafizică, estetică, filosofia culturii, antropologie filosofică, 
filosofia istoriei, filosofia ştiinţei şi filosofia religiei. La Universitatea din Cluj-
Napoca a fost creată pentru el o catedră de filosofia culturii. (C.V.) 

 
60.  BURUIANĂ, LETIŢIA 
Sragher, Peter - "Dimineaţa sărută genunchiul Athenei" / Letiţia 

Buruiană. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 20-21. 
În 2012, la editura "Brumar" din Timişoara a apărut volumul "Dimineaţa 

sărută genunchiul Athenei" de scriitorul Peter Sragher. Acest scriitor este cunoscut 
gălăţenilor datorită paticipării sale, în calitate de coorganizator, la secţiunea 
invitaţilor internaţionali, pentru câteva ediţii ale Festivalului de poezie al revistei 
"Antares", organizat de preşedintele Filialei Sud-Est a Uniunii Scriitorilor din 
România, Corneliu Antoniu. Volumul a de versuri a fost prezentat în cadrul 
Salonului literar "Axis Libri", organizat de biblioteca judeţeană "V. A. Urechia" din 
Galaţi. Poeziile din acest volum ilustrează concepţia poetului despre artă ca formă 
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de iniţiere şi sunt inspirate din dragostea pentru Grecia, redescoperită în special în 
urma proiectului Asociaţiei "Prietenii lui Panait Istrati", care reface urmele 
prieteniei dintre Nikos Kazantzakis şi Panait Istrati. Călătoria iniţiatică a poetului 
se desfăşoară atât pe planul sensurilor şi simbolurilor specifice spiritului elen, cât şi 
pe planul coordonatelor unei experienţe general umane şi al ortodoxiei bizantine. 
Peter Sragher pregăteşte un volum de literatură pentru copii ("Cartea lui David"), 
dedicat fiului său. (C.V.) 

 
61.  Catalog - Cărţi noi, primite la redacţie - octombrie, 2012. 
În: Biblioteca Bucureştilor. An 15, nr. 10 (2012). p. 36-37. 
În cadrul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti, redacţia revistei "Biblioteca 

Bucureştilor" a primit în octombrie 2012 mai multe volume, publicate în perioada 
2011-2012. Dintre titlurile semnalate, menţionăm - "Filosofia primelor secole 
creştine" de Gheorghe Vlăduţescu, editura "Ardealul", Târgu Mureş, 2012, 170 
pagini; "Limbajul filosofilor greci - Presocraticii" de Gheorghe Vlăduţescu, Editura 
Academiei Române, Bucureşti, 2012, 234 pagini; "Introducere în filosofia 
comunicării şi a relaţiilor publice, cu focalizare pe aspectele de criză" de Eugeniu 
Nistor, Editura Universităţii "Petru Maior", Târgu Mureş, 2011, 274 pagini cu 
ilustraţii; "Filosofie şi comunicare - studii şi cercetări" de Eugeniu Nistor, Editura 
Academiei Române, Bucureşti, 2012, 248 de pagini; "Rondeluri" de Ion Horea, 
editura "Ardealul", Târgu Mureş, 2012, 108 pagini; "Paradigme ale tragediei 
Basarabiei" de Gheorghe Buzatu, editura "Vicovia", Bacău, 2011, 356 de pagini; 
"În ostrov la Marea Albă" de Emil Lungeanu, editura "Rafet", Râmnicu Sărat, 
2012, 98 de pagini; "Retrăiri istorice în veacul XXI - a VII-a Sesiune de comunicări 
ştiinţifice, 9-10 septembrie 2011 - 1941-2011, 70 de ani de la intrarea României în 
Războiul de Reîntregire Naţională", editura "Anca", Urziceni, 2012, 578 de pagini. 
(C.V.) 

 
62.  Catalog - Cărţi noi, primite la redacţie - septembrie 2012. 
În: Biblioteca Bucureştilor. An 15, nr. 9 (2012). p. 36-37. 
În cadrul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti, redacţia revistei "Biblioteca 

Bucureştilor" a primit în luna septembrie 2012 mai multe volume tipărite în 
perioada 2003-2012. Dintre titlurile semnalate, menţionăm - "Teatrul vieţii mele" 
de Ion ungureanu, două volume, editura "Cartea Moldovei", Chişinău, 2012; "Cruci 
vechi de piatră din Rucăr - Argeş (sec. XVII-XIX)", Episcopia Argeşului şi 
Muscelului, Curtea de Argeş, 2011; "Rapsodii de vacanţă" de Nicolae Ţimiraş, 
două volume, Fundaţia Culturală Memoria, Bucureşti, 2003; "Pierdut în lume" de 
Virgil Ciucă, editura "Semne", Bucureşti, 2010; "Versete dumnezeieşti" de Virgil 
Ciucă, editura "Semne", Bucureşti, 2008; "România 2012" de Viorel Roman, 
articole, interviuri, opinii, "Dr. Dieter Falk Verlag", 2012, Eppstein (Germania); 
"Anatomia cenzurii - Comunizarea presei din România, 1944-1947" de Mihaela 
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Teodor, editura "Cetatea de Scaun", Târgovişte, 2012; "Samuraiul de pe Argeş" de 
Mihai Epure, editura "Cartega", Bucureşti, 2009. (C.V.) 

 
63.  CHICU, IOANA 
Necula, Ionel - "Natalia Negru - dispuneri ocazionale" - Râmnicu Sărat, 

"Rafet", 2012 / Ioana Chicu. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 24. 
În 2012, la editura "Rafet" din Râmnicu Sărat a apărut volumul "Natalia 

Negru - dispuneri ocazionale" de Ionel Necula. Volumul se referă la personalitatea 
scriitoarei Natalia Negru (1882-1962), profesoară, poetă, prozatoare şi 
traducătoare, membru fondator al Societăţii Scriitorilor Români (1909) şi 
colaboratoare la "Revista Scriitoarei". Lucrarea lui Ionel Necula a fost precedată de 
un studiu amănunţit realizat de cercetătorul Neculai Staicu-Buciumeni. Volumul 
abordează atât prima parte a vieţii scriitoarei, căsătorită cu Şt. O. Iosif şi cu apoi cu 
Dimitrie Anghel, cât şi partea a doua vieţii ei, din perioada comunistă, mai puţin 
cunoscută. Sunt prezentate fragmente care provin din cercetarea documentelor, a 
manuscriselor şi a altor înscrisuri păstrate de prietenii scriitoarei. Articolele din 
"Revista Scriitoarei" se refereau în special la intelectualitatea satelor, dar erau şi 
medalioane literare. Este analizată creaţia literară a Nataliei Negru, în special 
alegoria dramatică "Legenda", fiind evidenţiată valoarea acesteia. (C.V.) 

 
64.  CIMPOI, MIHAI 
Conştiinţa "singurei forme" / Mihai Cimpoi. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 69-70. 
În 2012, la editura "Bibliotheca" din Târgovişte a apărut volumul "Ion Ghica - 

Amintirea ca existenţă" de academicianul basarabean Mihai Cimpoi. Scriitorul român 
paşoptist este prezentat ca "un explorator al memoriei, singura care asigură 
veracitatea, asemenea celeia a povestirilor lui Herodot pomenite într-o scrisoare către 
Vasile Alecsandri". Amintirea şi Adevărul devin personaje sui generis ale scrisorilor 
şi nuvelelor sale, subiecte permanente ale meditaţiei. El preferă forma scrisorii şi 
stabileşte genul epistolier ca unul căruia îi este caracteristică universalitatea 
genologică. De asemenea, scriitorul mai alege şi forma convorbirii, în care totul 
este tratat "cu linişte şi maturitate". El fuge astfel de expunerea sub formă 
sistematică. În "Introducţiunea" la volumul "Scrisori către Vasile Alecsandri", 
autorul povesteşte cum s-a hotărât să scrie aceste operă compusă din epistole intime 
după o convorbire cu destinatarul - "Şi astfel am început o corespondenţă în care 
ne-am ferit de orice investire, fără însă a ne abate niciodată a spune adevărul". 
(C.V.) 
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65.  CODREANU, THEODOR 
"Întoarcerea autorului" în viziunea lui Eugen Simion (I) / Theodor 

Codreanu. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 39-41. 
În 1981, la editura "Cartea Românească" din Bucureşti a apărut volumul 

"Întoarcerea autorului - Eseuri despre relaţia creator - operă" de criticul literar 
Eugen Simion, cu un "tematism" de o "actualitate nestinsă". Discuţiile privind 
relaţia dintre om şi operă sunt vechi, datând, mai consistent, din secolul al XIX-lea. 
Eugen Simion realizează o radiografie a temei, de la Marcel Proust şi Paul Valéry 
până la Jean Paul Sartre şi Roland Barthes - "Am acceptat şi eu, cum au acceptat 
atâţia, disocierea lui Proust dintre omul care scrie şi omul care trăieşte şi m-am 
bucurat fără rezerve când am aflat că, în fine, autorul a fost trimis la plimbare. Apoi 
am constatat că, sub o formă sau alta, autorul revine în text, că între omul care scrie 
şi omul care trăieşte nu-i chiar o prăpastie de netrecut, că strălucirea operei nu ne 
vindecă de dorinţa de a şti ceva despre autorul care a scris-o. Autorul e mort, dar 
moartea lui a lăsat un gol care ne face să ne amintim mereu de el". (C.V.) 

 
66.  DOCHIA, FLORIN 
Copiii şi Cărţile / Florin Dochia. 
În: Biblioteca de Câmpina. Nr. 2-3 (2012). p. 1. 
În perioada 24-27 mai 2012, la Thesalonic s-a desfăşurat ediţia a IX-a a 

târgului de carte "Thessaloniki Book Fair", cel mai mare şi mai important salon de 
carte şi educaţie din Grecia, organizat de Centrul Naţional al Cărţii, în parteneriat 
cu Federaţia Elenă a Editorilor şi Distribuitorilor de Carte şi Helexpo. Poetul Florin 
Dochia şi alţi scriitori români au participat la acest eveniment cultural. Autorul 
articolului a fost impresionat de faptul că o zi întreagă a fost consacrată unor 
manifestări dedicate copiilor. Copii de toate vârstele au participat la prezentări 
interactive, au urmărit filme de animaţie, au răsfoit cărţi cu poveşti desenate, au 
interpretat scene cu personaje din diferite poveşti. "Copiii pe care noi i-am convins 
să se dedea lecturii sunt adulţii învingători de mâine în confruntarea cu 
mediocritatea şi decăderea spirituală pe care globalizarea la care asistăm o poartă în 
sine, ca pe un virus latent. Este o luptă grea şi nesfârşită, dar plină de multe şi mici 
bucurii ale împlinirii". (C.V.) 

 
67.  DRAGOTĂ, IOANA 
Poveştile copilăriei mele / Ioana Dragotă. 
În: Bibliotheca septentrionalis. An 20, nr. 2 (2012). p. 184. 
În acest articol, bibliotecara Ioana Dragotă (1959-2013) de la biblioteca 

judeţeană "Petre Dulfu" din Baia Mare abordează tema literaturii pentru copii. 
Autoarea îşi aminteşte faptul că lumea poveştilor din copilăria sa "era o lume 
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solară", în care "lucrurile erau atât de limpezi" şi în care "binele învingea 
întotdeauna răul". Spre deosebire de poveştile de odinioară , care ofereau "o 
pregătire pentru viaţă", poveştile de astăzi au personaje "ambigue", "de import", şi 
descriu o lume în care graniţa dintre bine şi rău nu mai există. Literatura cu succes 
comercial încearcă să pătrundă în manuale şi în programa şcolară, ceea ce nu ar fi 
în avantajul copiilor. (C.V.) 

 
68.  FELEA, SIMONA 
Necula Ionel - "Cioran în receptări epistemice" - Râmnicu Sărat, 2012 / 

Simona Felea. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 29. 
În 2012, la editura "Rafet" din Râmnicu Sărat a apărut volumul "Cioran în 

receptări epistemice" de Ionel Necula. Autorul a publicat numeroase volume 
dedicate filosofului român - "De la identitatea popoarelor la neantul valah", 
"Căderea după Cioran", "Aurel Cioran, fratele din leprozerie", "Cioran în concepte 
şi idei fundamentale", "Emil Cioran - Mărturii şi referinţe". În volumul "Cioran în 
receptări epistemice" sunt prezentate reacţiile pe care filosoful le-a generat în 
cultura română şi în cultura universală. Sunt prezentate cronici apărute în România, 
Franţa, Spania, Statele Unite ale Americii şi Germania. Autorul volumului se referă 
la următoarele lucrări - eseul "Ispitele lui Cioran" de William Kluback şi Michael 
Finkenthal, "Eseu despre Cioran" de Fernando Savater, "Introducere în opera lui 
Cioran" de Richard Reschika, "Bolile filosofului" de Marta Petreu etc. "Cel ce se 
apleacă asupra lucrărilor lui Cioran, vrând-nevrând, cioranizează odată cu el" 
concluzionează autorul. (C.V.) 

 
69.  Festivalul Naţional al Cărţii "Axis Libri" - cinci ani de existenţă. 
În: Asociaţia. An 9, nr. 2 (2013). p. 5. 
Festivalul Naţional al Cărţii "Axis Libri", organizat de biblioteca judeţeană 

"V. A. Urechia" din Galaţi, a ajuns la V-a ediţie. Numeroase manifestări culturale 
s-au desfăşurat cu acest prilej - lansări de carte, prelegeri, întâlniri cu scriitori 
locali, din ţară şi de peste hotare, expoziţii de documente din cadrul colecţiilor 
bibliotecii, recitaluri de muzică, dans şi poezie. Din bogăţia de lansări de carte, au 
suscitat un interes deosebit tripla lansare de carte a prof. dr. Zanfir Ilie, cu volumele 
"Fenomenul literar în presa românească între anii 1990 - 2000", "Galaţiul în spaţiul 
cultural naţional" şi "Interferenţe culturale", lansarea celui de-al patrulea volum din 
seria "Oameni în memoria Galaţiului" şi prezentarea producţiei editoriale a editurii 
"Axis Libri" şi a revistelor editate de bibliotecă. (C.V.) 

 
70.  Festivalul Naţional de Carte. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 93. 
În acest articol sunt cuprinse un comunicat de presă semnat de către 
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directorul bibliotecii judeţene "V. A. Urechia" din Galaţi, prof. Zanfir Ilie, referitor 
la organizarea celei de-a V-a ediţii a Festivalului Naţional al Cărţii "Axis Libri" în 
perioada 22-26 mai, şi un program al manifestărilor desfăşurate cu acest prilej. 
Târgul de carte din cadrul festivalului îşi propune să stimuleze interesul pentru 
lectură, să cultive satisfacţia dialogului viu între producătorii şi consumatorii 
produselor culturale specifice, dăruindu-le bucuria întâlnirii cu cei mai cunoscuţi 
scriitori prin organizarea unor dezbateri deschise pe teme de interes cultural, care să 
aducă în atenţie cele mai recente apariţii. Programul Festivalului va oferi 
participanţilor ateliere de creaţie şi concursuri cu premii pentru copii şi tineret, 
lansări de carte, spectacole, recitaluri de poezie, muzică, tombolă şi alte surprize. 
De exemplu, în cadrul festivalului se va desfăşura ediţia a V-a a campaniei de 
promovare a lecturii "Să ne întoarcem la lectură. Citeşte şi tu!" şi ediţia a V-a 
festivităţii de premiere a concursului de creaţie literară "Scriitori de ieri, de astăzi şi 
de mâine". (C.V.) 

 
71.  GHIŢESCU, MICAELA 
Michaela Ghiţescu - Despre uitare şi iertare / Michaela Ghiţescu. 
În: Biblioteca Bucureştilor. An 15, nr. 10 (2012). p. 7-9. 
În 2012, la editura "Humanitas" din Bucureşti a apărut volumul de memorii 

"Între uitare şi memorie" de Micaela Ghiţescu, licenţiată în Litere, care a ispăşit o 
condamnare politică de trei ani (1952-1955). Ea a fost condamnată în cadrul 
celebrului "lot francez", format din profesoare şi eleve de la Liceul Francez din 
Bucureşti. A publicat peste 80 de volume de traduceri din portugheză, spaniolă, 
franceză, germană şi engleză. Din 2003 este redactor-şef al revistei "Memoria - 
revista gândirii arestate", în care sunt publicate articole referitoare la victimele 
comunismului românesc. A fost decorată cu Ordinul Naţional "Serviciul 
credincios". În acest articol este redat un interviu semnificativ cu Micaela Ghiţescu. 
(C.V.) 

 
72.  GIURGIU, MIREL 
Secretul "Scrisorii pierdute" în viziunea lui N. Steinhardt / Mirel 

Giurgiu. 
În: Bibliotheca septentrionalis. An 20, nr. 2 (2012). 
Părintele Nicolae Steinhardt, în calitate de scriitor, a avut o contribuţie 

originală la interpretarea piesei "O scrisoare pierdută" de I. L. Caragiale. Această 
interpretare a apărut la Paris, în 1975, în revista "Ethos", redactată de Virgil 
Ierunca. Eseul a văzut lumina tiparului sub pseudonimul Nicolae Niculescu şi a fost 
curând adus la cunoştinţa publicului larg românesc prin intermediul postului de 
radio "Europa Liberă", în lectura lui Alain Paruit. Părintele Nicolae Delarohia se 
sprijină în interpretarea piesei pe concepţiile unor autori preţuiţi în mod deosebit de 
dânsul - francezul Jacques Maritain şi scoţianul Marshall McLuhan. El 
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interpretează în mod special o scenă din finalul actului al IV-lea al piesei, în care 
cei de la putere fraternizează cu opoziţia - "în astfel de împrejurări, ramurile verzi 
pe care le poartă alaiul în mâini constituie un simbol al împăcării, al vieţii însăşi, al 
paradisului". Aura creată în jurul întregii acţiuni conţine nimbul creştin al împăcării 
care are loc între părţi adverse, totul petrecându-se într-o ambianţă tonifiantă de 
ospeţie. Eseul are marele har de a aduce la lumină o lume românească veche, la 
care se raportează I. L. Caragiale. În viziunea părintelui Nicolae Delarohia, este 
vorba despre o mentalitate românească inofensivă, proprie acelei lumi apuse 
caracterizată drept "patriarhală, idilică, fără griji şi preocupări", în care întâlnim o 
anumită detaşare relativizantă, dovedind înţelepciune şi preferinţa pentru o 
existenţă marcată de bucuriile simple ale vieţii cotidiene. (C.V.) 

 
73.  IAMANDI, PETRU 
"Incredibilul pelerinaj al lui Harold Fry" (2012) de Rachel Joyce / Petru 

Iamandi. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 95-97. 
În 2014, la editura "Litera" din Bucureşti, în colecţia "Premium", va apărea 

romanul "Incredibilul pelerinaj al lui Harold Fry" de scriitoarea engleză Rachel 
Joyce, apărut pentru prima dată în 2012. Personajul principal al romanului, 
pensionarul Harold Fry, traversează Anglia pe jos, de la sud la nord, pentru a 
ajunge la un spital unde se află internată o fostă colegă de serviciu. Călătoria devine 
un prilej de meditaţie asupra sensului vieţii. Aluziile biblice şi elementele de 
parabolă plasează romanul lui Rachel Joyce în descendenţa "Călătoriei pelerinului", 
alegoria lui John Bunyan (1678), una dintre cele mai semnificative scrieri cu 
caracter religios din literatura engleză. Ca orice pelerin al căutării de sine, Harold 
Fry de la începutul romanului nu este acelaşi cu Harold Fry de la sfârşitul lui. 
(C.V.) 

 
74.  IFRIM, DANIELA ANDREEA 
Vremuleţ, Constantin - "Evadări ratate" - Galaţi, "Axis Libri", 2012 / 

Daniela Andreea Ifrim. 
În: Axis Libri. An. 6, nr. 19 (2013). p. 30. 
În 2012, la editura "Axis Libri" a bibliotecii judeţene "V. A. Urechia" din 

Galaţi a apărut romanul "Evadări ratate" de Constantin Vremuleţ. Romanul este 
împărţit în două părţi - "Poetul şi împăratul" şi "După două mii de ani". În prima 
parte este relatată exilarea poetului latin Ovidius la Tomis. În partea a doua a cărţii 
autorul imaginează evadarea poetului latin în secolul al XXI-lea, cu experienţe 
foarte apropiate oamenilor de rând trăite în România şi în Italia. Evadatul ajunge 
muncitor la o carieră de marmură, imaginându-şi că din blocurile de marmură au 
fost sculptate statuile zeilor din Antichitate - "muntele la poalele căruia ei trudeau 
ca nişte furnici era binecuvântat de pronia cerească să fie semnul evaluării tuturor 



 
ABSTRACTE ÎN BIBLIOLOGIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII 35 

timpurilor, un reper al existenţei umane, deţinător al mărturiilor trecute care să se 
regăsească în prezent". (C.V.) 

 
75.  ISTRATE, GABRIELA 
Bularda, Gilda Monica - "Ispitirea aldinelor" - Cluj-Napoca, "Eikon", 

2012 / Gabriela Istrate. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 28. 
În 2012, la editura "Eikon" din Cluj-Napoca a apărut volumul "Ispitirea 

aldinelor" de Gilda Monica Bularda. Cartea are 98 de pagini şi cuprinde 71 de 
poezii. Destinul autoarei a fost marcat de două persoane - tatăl său şi părintele 
Iustin Pârvu, cărora le-a dedicat câte o poezie din acest volum - "Înserare" şi 
"Aiud". Titlul volumului, "Ispitirea aldinelor", are semnificaţia nevoii de curaj pe 
care o resimte autoarea pentru a-şi putea împărtăşi propriile trăiri în versuri, 
"golindu-şi buzunarele pline de cuvinte", evidenţiind, prin poezie, emoţiile, aşa 
cum caracterul aldin evidenţiază literele şi cuvintele. Poeziile Gildei Bularda sunt 
izvorâte din sufletul său sensibil, fiind o încercare de apropiere de Dumnezeu, "o 
ascensiune, simultan spre cer şi spre inima cuvântului, un fel de pelerinaj la 
mănăstirea cuvintelor", după cum afirmă prof. dr. Cristian Crăciun în prefaţa 
volumului. (C.V.) 

 
76.  JUCAN, ANGELA MONICA 
Divan domnesc sub streaşina mănăstirii / Angela Monica Jucan. 
În: Bibliotheca septentrionalis. An 20, nr. 2 (2012). p. 49-52. 
În 1993, la editura "Dacia" din Cluj-Napoca a apărut volumul "Primejdia 

mărturisirii - Convorbiri cu Ioan Pintea" de Nicolae Steinhardt. Acelaşi volum a 
apărut în 2006 la editura "Humanitas" din Bucureşti. De asemenea, acest volum a 
fost publicat în 2009 de Mănăstirea Rohia şi editura "Polirom" din Iaşi, cu titlul 
"Primejdia mărturisirii - Convorbirile de la Rohia", ediţie îngrijită, note, prefaţă, 
referinţe critice şi indici de Ioan Pintea, repere bibliografice de Virgil Bulat. 
Volumul a apărut cu subtitlul "Opere 15", "Opera integrală N. Steinhardt" fiind 
publicată din iniţiativa P.S. Justin Hodea Sigheteanul, preşedintele Fundaţiei 
"Nicolae Steinhardt". Convorbirile de la Rohia, care prezintă în rezumat înfăţişarea 
celor şapte zile ale Creaţiei, sunt precedate de "O convorbire între viaţă şi cărţi". "O 
convorbire între viaţă şi cărţi" conţine principalele direcţii pe care le vor urma, în 
sensul Genezei, cele şapte zile - despre reacţie, compartimentare, competenţă, 
subtilitate, exteriorizare, specializare, har. (C.V.) 

 
77.  JUCAN, ANGELA MONICA 
Poetul sătmărean-maramureşean cu "depunere de chiciură pe vise" - 

Ioan Bran / Angela-Monica Jucan. 
În: Bibliotheca septentrionalis. An 20, nr. 2 (2012). p. 195-196. 
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În 2009, la editura "Eurotip" din Baia Mare a apărut volumul de poezii 
"Revelaţie şi calvar" de Ioan Bran, ediţie îngrijită de bibliotecara Maria Gârbe. În 
timpul vieţii sale, poetul Ioan Bran (1942-1988) a publicat puţine poezii, în câteva 
reviste culturale. Editorial, a debutat într-un colligatum, care în partea a doua 
cuprinde poezii de Vasile Tarţa. În 1989 a apărut primul volum propriu - "Stări 
tranzitive - Versuri", Bucureşti, editura "Litera". În 2009, a apărut monografia 
comunei Bârsău, semnată de prof. Augustin Jurge şi Ioan Bran, în calitate de 
coautori. Volumul "Revelaţie şi calvar" conţine 60 de poezii culese de către 
bibliotecara Maria Gârbe, care s-a aflat în preajma poetului aflat în suferinţă, şi a 
rezistat 20 de ani sub formă de manuscris dactilografiat, până când a văzut lumina 
tiparului. (C.V.) 

 
78.  LAZĂR, IULIA 
Scurtă istorie a benzilor desenate / Iulia Lazăr. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 15. 
Prima bandă desenată din lume a fost realizată de către profesorul elveţian 

Rodolphe Töppfer (1799-1846) şi a fost publicată în 1837 sub formă de carte - "Les 
Amours de M. Vieux Bois". Producţia de benzi desenate ia amploare abia în 
primele decenii ale secolului al XX-lea - în Europa, benzile desenate se publicau în 
reviste şi cărţi pentru copii, iar în Statele Unite ale Americii apăreau mai ales în 
ziare, sub formă de pagini duminicale, adresându-de atât copiilor, cât şi adulţilor. În 
România, în prima jumătate a secolului al XX-lea au apărut numeroase reviste 
pentru copii, care au publicat, pe câte două-trei pagini, alb-negru sau color, 
aventurile desenate ale unor eroi cunoscuţi. În 1896, în "Revista Copiilor" au apărut 
primele casete originale ale benzii desenate româneşti, semnate de Constantin 
Jiquidi. După 1990, publicaţiile româneşti au cunoscut o adevărată avalanşă de 
iniţiative legate de benzile desenate. Banda desenată românească va reuşi cu 
siguranţă să treacă peste criza economică de astăzi. (C.V.) 

 
79.  MANEA, ION 
Un debut remarcabil - Andrei Parapiru - "Soare lăuntric" / Ion Manea. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 85. 
În 2013, la editura "Senior" din Călăraşi a apărut volumul de versuri "Soare 

lăuntric" de scriitorul Andrei Parapiru. Placheta cuprinde 60 de poeme adunate în 
68 de pagini şi anunţă "un poet de meşteşug şi de substanţă, bijutier al cuvintelor şi 
gânditor de esenţe, stăpân al limbii şi inovator al ei, revendicându-şi cu argumente 
solide statutul de poet şi promiţând o evoluţie demnă de urmărit". În "Reflecţie 
asupra marii iubiri", poetul afirmă - "Esenţa unei femei este zâna din ea; 
primordial, zâna aceasta-i cea pe care o iubesc"; "Şi-acolo-i acelaşi spaţiu pentru 
noi - Dumnezeu Eu Sunt al dragostei noastre, Inima Însăşi". Andrei Parapiru 
propune o poezie a iubirii cerebrale, de neconceput fără o profundă înţelegere a 
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sinelui în rosturile universului, dar nici fără o ritualică situare în mit, în poveste, în 
mister. Iubirea devine astfel o cale spre taina cunoaşterii şi, în acelaşi timp, spre 
singularitatea şi irepetabilitatea propriei fiinţări, o fiinţare trăită sub semnul soarelui 
lăuntric, cum este definit propriul univers. (C.V.) 

 
80.  MAREŞ, NICOLAE 
Banca Naţională a României, gazdă ospitalieră şi salvatoare a aurului 

polonez / Nicolae Mareş. 
În: Biblioteca Bucureştilor. An 15, nr. 10 (2012). p. 27-29. 
În 2012, la editura "Oscar Print" din Bucureşti a apărut volumul "Salvarea 

aurului polonez" de Cristian Păunescu şi Dorin Matei. Acest volum a fost lansat în 
14 septembrie 2012, când s-a desfăşurat un simpozion internaţional dedicat 
evenimentelor din toamna anului 1939, când tezaurul Poloniei, aflată în conflict cu 
Germania, a fost adăpostit în România. Acest tezaur a fost restituit în septembrie 
1947, cu sigiliile intacte puse în 1939 pe lăzi. Autorii volumului pun în valoare 
unele contribuţii istorice cunoscute, aparţinând cercetătorilor români Aron Petric, 
Gheorghe Unc, Ioan Suciu, Cristian Păunescu şi Milică Moldoveanu, precum şi 
contribuţia specialistului polonez Wojciech Rojek. (C.V.) 

 
81.  MARIAN, OFELIA 
Cristian Bădiliţă şi farmecul manierismului contemporan / Ofelia 

Marian. 
În: Bibliotheca septentrionalis. An 20, nr. 2 (2012). p. 194. 
În 2012, la editura "Grinta" din Cluj-Napoca a apărut volumul "Calendar 

poeticesc" de scriitorul Cristian Bădiliţă, stabilit în Franţa în 1995. Volumul a fost 
editat sub forma unei cărţi care poate fi utilizată şi ca un calendar şi conţine 12 
poeme în acrostih culese şi colorate de autor. Fiind scrisă sub semnul ideii că 
"poezia rodeşte în sunet culoare", cartea este liantul cititorului cu sfera ideală a 
poeziei. Puterea sugestiei este evidentă datorită culorilor prezentate pe tot parcursul 
cărţii. Marcând stări sufleteşti mai puţin conturate, sugerând mai degrabă viziuni 
personale asupra lumii racordate la o anumită mitologie uşor individualizată, 
culorile din aceste acrostihuri punctează, printr-un exerciţiu stilistic remarcabil, 
clocotul miraculos al vieţii. (C.V.) 

 
82.  MATEI, SILVIA 
O nouă stagiune a Salonului literar "Axis Libri" / Silvia Matei. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 16-18. 
În 2013, stagiunea de primăvară-vară a Salonului literar "Axis Libri", 

organizat de biblioteca judeţeană "V. A. Urechia" din Galaţi în sala "Mihai 
Eminescu", a debutat în ziua de 14 februarie şi a continuat cu alte ediţii în 21 
februarie, 28 februarie, 7 martie, 14 martie, 21 martie, 28 martie, 11 aprilie şi 18 
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aprilie. Dintre volumele lansate cu această ocazie, menţionăm - "Amintiri din 
lagăr" de Valeriu Valegvi; "Scriitori gălăţeni de ieri şi de astăzi" de Livia Ciupercă; 
"Cioran în receptări epistemice" şi "Natalia Negru - dispuneri ocazionale" de Ionel 
Necula; "Viaţa ca o poveste, lagărul - un coşmar" de Lina Codreanu; "Întoarcerea 
ultimului erou" de Gheorghe Chirtoc; "Grai din Grai şi suflet românesc" de Melu 
State. (C.V.) 

 
83.  MILICA, SIMONA 
Codreanu, Lina - "Viaţa ca o poveste, lagărul - un coşmar" - Galaţi, 

editura "Axis Libri", 2013 / Simona Milica. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 25. 
În 2013, la editura "Axis Libri" a bibliotecii judeţene "V. A. Urechia" din 

Galaţi a apărut volumul "Viaţa ca o poveste, lagărul - un coşmar" de Lina 
Codreanu. Volumul este împărţit în cinci capitole - "Viaţa ca o poveste", în care 
este descrisă viaţa tatălui autoarei, Panaite T. Ionică, trimis în 1941 pe frontul din 
Basarabia şi luat prizonier de armata rusă în 1944; al doilea capitol cuprinde 
memoriile despre front şi despre lagărele sovietice în care a fost Panaite T. Ionică, 
fiind relatate întâmplări dintr-o perioadă de maximă îndurerare, când doar dorul de 
casă, de familie şi de ţară l-au ţinut în viaţă pe prizonierul român; capitolul al III-
lea - "Comentarii"; capitolul al IV-lea - "Arborele genealogic"; capitolul al V-lea - 
"Fotografii, documente". Ultimele trei capitole sunt menite să sublinieze 
autenticitatea celor consemnate şi să sprijine evocările din capitolele anterioare. 
(C.V.) 

 
84.  MIRON, SPERANŢA 
"Empatii" sau unitate în multiplicitate / Speranţa Miron. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 31. 
În 2012, în cadrul Salonului literar "Axis Libri" organizat de biblioteca 

judeţeană "V. A. Urechia" din Galaţi a fost lansat volumul "Mic tratat despre arta 
învierii" de scriitorul Apostol Gurău. Un capitol din acest volum este dedicat 
istoriei Cantacuzinilor, în special prinţeselor Elena şi Bălaşa. Aflată în domiciliu 
forţat la Pucioasa, prinţesa Bălaşa, care în tinereţe studiase artele la Paris şi Londra, 
întâlneşte un student la medicină care cocheta cu poezia, actualul medic-poet Paul 
Sân-Petru, şi îl încurajează, într-o scrisoare redată în volum, în privinţa carierei 
literare. Scriitorul Paul Sân-Petru, artist plastic şi muzician, a reconfirmat 
încrederea prinţesei în talentul său literar prin lansarea volumului de poezii 
"Empatii", "o carte frumoasă şi completă". (C.V.) 

 
85.  MORARU, VIOLETA 
Dugan, Oana - "Umbre chinezeşti" - Galaţi, "Axis Libri", 2012 / Violeta 

Moraru. 
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În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 22. 
În 2012, la editura "Axis Libri" a bibliotecii judeţene "V. A. Urechia" din 

Galaţi a apărut volumul "Umbre chinezeşti" de prof. univ. Oana Dugan, fost cadru 
didactic la Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, cu o experienţă inedită pe 
meleagurile chinezeşti, acumulată în calitate de Visiting Professor la Universitatea 
din Shantou, în cadrul unui proiect american. Volumul este semnat cu pseudonimul 
Kai Xin şi cuprinde nouă povestiri, în care autoarea face o incursiune în obiceiurile 
şi credinţele vechilor locuitori ai Chinei imperiale. Cele nouă "umbre" sunt 
elaborate după acelaşi tipar - sunt prezentate în paralel epocile vechi ale Chinei 
imperiale şi epoca contemporană, marcată de comunism şi de influenţa occidentală. 
(C.V.) 

 
86.  Moştenirea culturală a lui Dumitru Berciu - Institutul Român din 

Saranda (Albania). 
În: Biblioteca Bucureştilor. An 15, nr. 9 (2012). p. 31. 
În 2011, la editura "Pelican" din Giurgiu a apărut volumul "Dumitru Berciu 

şi Institutul Român din Albania" de Bogdan Tănăsescu şi Emil Păunescu, sub egida 
"Muzeului judeţean Teohari Antonescu, Caietele Dumitru Berciu, publicaţie anuală 
a secţiei de istorie memorială, tom I, septembrie 2011", Giurgiu, 170 de pagini. 
Subiectul cărţii se referă la anumite evenimente din istoria României interbelice. În 
1931, Regele Zog I al Albaniei a acordat guvernului român şi în special primului 
ministru în funcţie la acea dată, profesorul Nicolae Iorga, un teren şi o casă, situate 
în localitatea Saranda din Albania, ca pe "o ofrandă adusă unei mari personalităţi ce 
face cinste ţării înseşi". Proprietatea primită de către marele istoric român a avut de 
la început statutul de aşezământ cultural. Ca legatar al voinţei lui Nicolae Iorga a 
fost desemnat istoricul Dumitru Berciu (1907-1989), bursier al şcolii din Roma. La 
Saranda a fost construit Institutul Cultural Român din Albania. Datorită celui de-al 
doilea război mondial, acest institut nu a mai funcţionat. În 2010, statul român a dat 
în judecată Albania pe tema acestui institut, urmând ca justiţia albaneză să se 
pronunţe asupra "subiectului recompensării Casei Iorga de la Saranda". (C.V.) 

 
87.  MOŢOC, RADU 
Pierre Larousse - Lucrările lexicografice din secolele XVII-XIX (II) / 

Radu Moţoc. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 82-84. 
Fondatorul Academiei franceze, cardinalul Richelieu (1582-1642), a dorit să 

reglementeze limba franceză, care era în perioada respectivă foarte mobilă şi nu 
asigura o claritate durabilă creatorilor de spirit cultivat. După înfiinţarea Academiei 
franceze în 1635, cu un număr de 40 de academicieni, cardinalul a cerut acestei 
instituţii să redacteze un dicţionar care se va numi Dicţionarul Academiei franceze. 
Responsabilul principal pentru acest obiectiv a fost numit academicianul Vaugelas 
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Claude Favre, baron de Pérouges (1585-1650), considerat fondatorul limbii 
franceze clasice a secolului al XVII-lea. Pentru redactarea Marelui Dicţionar 
Universal al secolului al XIX-lea, enciclopedistul şi lexicograful Pierre Larousse 
(1817-1875) a cercetat şi lucrările lexicografice apărute în secolele al XVII-lea - al 
XIX-lea - dicţionare şi enciclopedii. În prefaţa Marelui Dicţionar Universal, Pierre 
Larousse selectează 17 lucrări enciclopedice, pe care le analizează critic, în ordine 
cronologică, subliniind faptul că a preluat tot ce este mai bun din acestea şi a evitat 
greşelile inevitabile din enciclopediile scrise anterior. (C.V.) 

 
88.  NENCESCU, MARIAN 
Biblioteca XXI, la momentul performanţei / Marian Nencescu. 
În: Biblioteca Bucureştilor. An 15, nr. 9 (2012). p. 33. 
În 2012, la editura "Bibliotheca" din Târgovişte a apărut volumul 

"Bibliotheca XXI - Management & Marketing" de Gheorghe Buluţă, Victor 
Petrescu şi Octavian Mihail Sachelarie. Volumul este o nouă sinteză privind rolul şi 
destinaţia instituţiei bibliotecii în cadrul societăţii informaţionale. Conceput sub 
forma unui ghid sintetic şi exhaustiv al activităţii specifice din domeniu, volumul 
tratează, gradual, aspecte privind organizarea, conducerea, controlul, resursele 
umane şi marketingul de bibliotecă, elemente considerate de autori drept 
semnificative pentru derularea, pe principii moderne, a unei instituţii de acest tip. 
Contribuţia cu adevărat originală a autorilor se regăseşte în capitolul al X-lea 
("Biblioteca în societatea informaţiei şi comunicării"), care aduce în discuţie un 
concept nou - cultura informaţiei. Acest concept include deopotrivă aspecte 
materiale, organizatorice, dar şi etice, care completează profilul tradiţional a ceea 
ce numim cultură profesională. (C.V.) 

 
89.  NENCESCU, MARIAN 
Scriitorii şi puterea - viaţa literară postbelică în lumina documentelor 

de arhivă / Marian Nencescu. 
În: Biblioteca Bucureştilor. An 15, nr. 10 (2012). p. 34. 
În 2008, la editura "Euro-Press" din Bucureşti, în colecţia "Istorie - 

documente", a apărut volumul "Cenzura a murit, trăiască cenzorii" de Marin Radu 
Mocanu. În acest volum, autorul oferă o selecţie masivă de documente originale 
(18 texte reproduse integral) şi un studiu substanţial privind constituirea, evoluţia şi 
principalele atribuţii ale fostei Direcţii Generale a Presei şi Tipăriturilor (1948-
1989), instituţie de stat având inclusiv atribuţii de cenzură politico-ideologică. Teza 
susţinută de M. R. Mocanu în masivul studiu introductiv, intitulat "Caleidoscop 
cenzural", este aceea că, indiferent de numele oficial atribuit, cenzura a funcţionat 
neîntrerupt în regimul comunist, fiind o expresie a dogmei proletcultiste puse în 
slujba autarhiei politicului comunist. Rolul ei a fost acela de a exercita controlul 
ideologic absolut asupra libertăţii de gândire şi, implicit, asupra creaţiei artistice, 
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indiferent de domeniul de manifestare. (C.V.) 
 
90.  OPREA, MARIUS 
Plimbare pe uliţa tipografiei (II) - Legătorii de carte / Marius Oprea. 
În: Biblioteca Bucureştilor. An 15, nr. 10 (2012). p. 5. 
În 1996, la editura Fundaţiei Culturale Române din Bucureşti a apărut 

volumul "Plimbare pe uliţa tipografiei" de istoricul Marius Oprea. În fragmentul 
redat în acest articol, autorul descrie lumea tiparului de la sfârşitul secolului al 
XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea. În acea epocă, legătoria era separată de 
tipografie. Meşterii tipografi se rezumau doar la a separa tirajul de carte în "trupuri" 
de cărţi, legate între bucăţi de carton. Apărută înainte de tipar, această îndeletnicire 
a legatului cărţilor şi-a păstrat mult timp independenţa. Tipografiile moderne, care 
au inclus secţii de legătorie, nu au provocat dispariţia meşteşugului în forma sa 
tradiţională. Atelierele legătorilor de cărţi supravieţuiesc ca industrire artizanală 
până astăzi. Legăturile cărţilor de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul 
secolului al XIX-lea sunt adevărate opere de artă. Dacă era vorba despre cărţi 
dăruite bisericilor, erau angajaţi legători pentru ferecarea vechilor tipărituri în 
argint, uneori preţul legăturii depăşindu-l pe cel al cărţii. (C.V.) 

 
91.  Pagini din "epopeea" Dâmboviţei. 
În: Biblioteca Bucureştilor. An 15, nr. 10 (2012). p. 3. 
În 1998, la editura "Viitorul Românesc" din Oradea a apărut volumul 

"Rememorări din epopeea Dâmboviţei" de inginerii Ioan Badea şi Petre Marinescu. 
În volum este prezentată situaţia râului Dâmboviţa, a cărui amenajare a întârziat şi 
a fost foarte dificilă. În 1808, călătorii armeni Hugas Ingigian şi Minas Byiskiant au 
răspândit următoarele versuri - "Dâmboviţă, apă dulce, cin-te bea nu se mai duce". 
Cincizeci de ani mai târziu, inginerul şi omul de litere Ion Ghica consemna în 
revista "Convorbiri economice" (1850) faptul că apa râului nu mai corespundea 
cerinţelor oraşului Bucureşti. Adevărata schimbare a situaţiei râului Dâmboviţa s-a 
petrecut în 1985-1989, când au fost demarate cele mai ample lucrări de 
modernizare şi asanare a râului dn întreaga sa istorie urbană. "Depinde de noi, de 
generaţia actuală, cât de curat şi elegant este cursul Dâmboviţei noastre străvechi". 
(C.V.) 

 
92.  PARAPIRU, ANDREI 
Dugan, Oana - "Expectaţia Nobelului - Miscellanea" - Galaţi, "Axis 

Libri", 2012 / Andrei Parapiru. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 23. 
În 2012, la editura "Axis Libri" a bibliotecii judeţene "V. A. Urechia" din 

Galaţi a apărut volumul "Expectaţia Nobelului - Miscellanea" de prof. univ. Oana 
Dugan, prozatoare, eseistă şi critic literar. Volumul este "un nucleu al principalelor 
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referinţe de valoare ale scriitoarei, etalonul lor ideal fiind Premiul Nobel pentru 
literatură". Volumul se împarte în cinci secţiuni inegale. Prima parte prezintă 
diferite tipuri de personaje şi simboluri, dezbătute în plan estetic şi filosofic. A 
doua parte cuprinde demersuri specifice, de critică literară, destinate întâmpinării 
unor opere literare. A treia parte este o secţiune cu aspect ezoteric, în care sunt 
prezentate elemente de sacralitate şi în care se trece de la literatură la muzică. A 
patra parte a volumului este dedicată unor "Conferinţe, comunicări ştiinţifice". A 
cincea parte evidenţiază "Apariţii în mass media mundi", fiind cea mai 
cuprinzătoare secţiune şi cea mai militantă pentru cauza culturii în ţara noastră. 
(C.V.) 

 
93.  POHILĂ, VLAD 
Biblioteca de care avem nevoie / Vlad Pohilă. 
În: Biblioteca Bucureştilor. An 15, nr. 10 (2012). p. 13. 
În 2012, la Editura Biblioteca Bucureştilor a apărut monografia "Biblioteca 

Onisifor Ghibu - Două decenii de istorie" de Raia Rogac (Chişinău) şi Ion 
Constantin (Bucureşti), cu două prefeţe semnate de Lidia Kulikovski şi Florin 
Rotaru. În articol este redat un fragment din această monografie, semnat de Vlad 
Pohilă, redactor-şef la revista "Bibliopolis" din Chişinău. "La drept vorbind, cele 
mai frumoase şi mai puternice amintiri de la biblioteca Onisifor Ghibu sunt legate 
de evenimentele culturale care se desfăşoară aici cu o incredibilă ritmicitate şi la un 
nivel pe care şi l-ar dori orice bibliotecă din lume. Adeseori, aceste aduceri-aminte 
încep, încearcă să treacă la un trecut ireversibil, însă alte persoane, implicate într-un 
fel sau altul în desfăşurarea manifestărilor, nu dau voie să se aştearnă peste ele 
neuitarea". (C.V.) 

 
94.  Premiul Nobel pentru literatură - Herman Hesse (1877-1962). 
În: Biblioteca de Câmpina. Nr. 2-3 (2012). p. 34-37. 
Herman Hesse (1877-1962) a fost un scriitor german, laureat al Premiului 

Nobel pentru literatură pe anul 1946. Este celebru pentru romanele "Lupul de 
stepă", "Jocul cu mărgele de sticlă" şi "Siddhartha". Articolul conţine o 
autobiografie a scriitorului, scrisă cu ocazia câştigării Premiului Nobel, care a fost 
publicată prima dată în seria "Premiile Nobel". A fost mai târziu editată şi 
republicată în "Conferinţele Nobel". În colecţiile bibliotecii municipale Dr. "C. I. 
Istrati" din Câmpina se găsesc mai multe opere ale scriitorului Herman Hesse - 
"Cele mai frumoase povestiri", "Jocul cu mărgele de sticlă", "Knulp", "Demian", 
"Lupul de stepă", "Narcis şi Goldmund", "Siddhartha", "Călătorie spre Soare-
Răsare". (C.V.) 
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95.  PRUTEANU, DANIELA 
Aldea-Vlad, Carmen - "Lacrămă Ardealul" - Galaţi, 2013 / Daniela 

Pruteanu. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p.28. 
În 2013, la Galaţi a apărut volumul "Lacrămă Ardealul - Romanul vieţii lui 

Alexandru Jula" de Carmen Aldea-Vlad. Volumul "Alexandru Jula" de Oana 
Georgescu a apărut în 2012 la editura "Biblioteca Bucureştilor" de la biblioteca 
municipală din Bucureşti, în colecţia "Patrimoniul Muzical Românesc", şi descrie 
cariera artistului. În al doilea volum biografic este redată povestea vieţii artistului, 
cu descrierea unor întâmplări mai mult sau mai puţin obişnuite şi cu prezentarea 
unor persoane valoroase din punct de vedere artistic. Volumul "Lacrămă Ardealul" 
este recomandat cu căldură cititorilor de către autoarea articolului, care, oricât ar 
scrie, nu ar face decât să diminueze din "frumuseţea scrierii". (C.V.) 

 
96.  SPÎNU, LOREDANA 
Salonul editorial "I. H. Rădulescu", ediţia a XI-a / Loredana Spînu. 
În: Curier. An 19, nr. 1 (2013). p. 29-31. 
În perioada 4-7 decembrie 2012, în cadrul bibliotecii judeţene "I. H. 

Rădulescu" din Târgovişte s-a desfăşurat ediţia a XI-a a Salonului editorial "I. H. 
Rădulescu", care a reunit edituri reprezentative pe plan local şi naţional, instituţii 
editoare şi distribuitori de carte. Prilej de întâlnire pentru reprezentanţii culturii 
scrise (autori, traducători, bibliotecari, editori şi librari), salonul editorial s-a 
transformat într-o veritabilă dezbatere culturală. La evenimentul cultural desfăşurat 
în sala de conferinţe a bibliotecii au participat 20 de expozanţi. Manifestare de 
tradiţie a bibliotecii judeţene, salonul editorial a înregistrat un succes constant şi 
crescut datorat formulei sale complexe - expoziţie de carte, festival cultural, 
momente de întâlnire profesională. Salonul editorial a găzduit în data de 6 
decembrie deschiderea lucrărilor sesiunii de studii şi comunicări a bibliotecii 
judeţene "I. H. Rădulescu", context în care au fost lansate lucrări din domeniul 
bibliologiei - "Biblioteca XXI - Management & Marketing" de Gheoghe Buluţă, 
Victor Petrescu şi Octavian Sachelarie; "Târgovişte, centru tipografic european" de 
Agnes Erich; "Internetul şi domeniile.ro", coordonator Doina Banciu; "Triunghiul 
cunoaşterii - carte, lectură, bibliotecă" de Octavian Sachelarie. (C.V.) 

 
97.  ŞERBAN, FLORICA 
Strat, Rareş - "Sărutul lui Simun" - Galaţi, "Axis Libri", 2013 / Florica 

Şerban. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 27. 
În 2013, la editura "Axis Libri" a bibliotecii judeţene "V. A. Urechia" din 

Galaţi a apărut romanul "Sărutul lui Simun" de Rareş Strat. Lucrarea tânărului 
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scriitor este un jurnal captivant, scris cu pasiune. Jurnalul redă evoluţia unui 
personaj dac, care traversează mai multe epoci şi mentalităţi, cu propriile lor 
caracteristici, în care realul şi fantasticul se întâlnesc des. Personajele care-l 
reprezintă în continuare pe acest dac liber şi implicit pe autor sunt gladiatorul 
Sabazios, un notar şi, în epoca contemporană, tânărul inginer Vlad din Galaţi. În 
finalul intrigii, binele triumfă. "Tema privind puterea şi concentrarea minţii, care-l 
preocupă atât de mult pe scriitor, va fi continuată, aşa cum ne-a declarat, în cel de-
al doilea volum, care se află pe masa de lucru, iar volumul al treilea nu va lăsa 
publicul cititor în aşteptare prea mult timp". (C.V.) 

 
98.  ŞTEFĂNESCU, ALEXANDRU V. 
Editorial / Alexandru V. Ştefănescu. 
În: Curier. An 19, nr. 1 (2013). p. 2. 
Dr. Alexandru V. Ştefănescu, şef-serviciu "Relaţii cu publicul" de la 

biblioteca judeţeană "I. H. Rădulescu" din Târgovişte, analizează în acest articol 
rolul bibliotecii, al cărţii şi al lecturii în societatea contemporană. Majoritatea 
specialiştilor în biblioteconomie consideră că viitorul bibliotecilor este reorientarea 
către noua tehnologie şi către noua funcţie de spaţiu destinat socializării. În acelaşi 
timp, cartea continuă să fie văzută ca elementul definitoriu pentru biblioteci. 
Bibliotecarul continuă să fie văzut, în primul rând, ca cel care prelucrează, 
recomandă şi împrumută cartea. Modelul omului cu cartea încă mai rezistă. "Cartea 
a rămas un obiect fin, capabil să înnobileze şi să definească pe cel care o ţine". 
Există câteva funcţii ale lecturii, care pot fi transformate în pledoarie pentru carte - 
lectura ca efect al nevoii de a înţelege, ca modelator al vieţii personale, ca întâlnire 
cu altul, ca generator de performanţă sau ca importantă activitate antistres. Pasionat 
al istoriei cărţii, Umberto Eco afirma că lumea "nu va mai scăpa niciodată de 
carte". (C.V.) 

 
99.  TÂRÂLĂ-SAVA, MARICICA 
Oancă, Constantin - "O corabie care nu mai soseşte" - Iaşi, "Tipo 

Moldova", 2012 / Maricica Târâlă-Sava. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 26. 
În 2012, la editura "Tipo Moldova" din Iaşi, în colecţia "Opera Omnia - 

Poezie contemporană", a apărut antologia de versuri "O corabie care nu mai soseşte 
(dramă în patru poeme)" de Constantin Oancă. Volumul cuprinde lucrări anterioare 
şi lucrări noi - "Elegie pentru o sută de violoncele" (2003); "Înserare neterminată" 
(2009); "Privit cu toate stelele" (2011); "Addenda"; "Referinţe critice (selecţie)". 
Formatul cărţii este atipic, aceasta având forma unui pătrat, corespunzătoare cu 
simetriile paradoxale la care recurge poetul în versurile sale - depărtarea şi 
aşteptarea, zâmbetul şi singurătatea, poetul şi iubita sa. O particularitate a stilului 
poetic este absenţa titlurilor poemelor. (C.V.) 
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100.  TOPORAŞ, CAMELIA 
Apariţie editorială - "Oameni în memoria Galaţiului", Galaţi, "Axis 

Libri", 2013 / Camelia Toporaş. 
În: Asociaţia. An 9, nr. 2 (2013). p. 15. 
În 2013, la editura "Axis Libri" de la biblioteca judeţeană "V. A. Urechia" 

din Galaţi a apărut volumul al patrulea din seria "Oameni în memoria Galaţiului", 
dedicat aniversărilor anului 2011. Volumul "Oameni în memoria Galaţiului - 
Aniversări 2011" a fost lansat în prima zi a celei de-a cincea ediţii a Festivalului 
naţional al cărţii "Axis Libri", desfăşurat în perioada 22-26 mai. Seria adună până 
în prezent 104 destine ale unor personalităţi gălăţene, pe care biblioteca judeţeană 
"V. A. Urechia" le-a inclus în acest proiect editorial de promovare a memoriei 
locale, rezultat al activităţii de cercetare desfăşurate de colectivul biroului 
informare bibliografică al bibliotecii. Biografiile personalităţilor prezentate 
impresionează prin aspiraţiile şi frământările specifice generaţiilor din care au făcut 
parte, prin idealurile şi sacrificiile lor, dar mai ales prin împlinirile lor, oferind 
modele de viaţă remarcabile şi continuând să existe prin moştenirea lăsată. (C.V.) 

 
101.  ULICI, ADELINA 
Sursele celebrităţii "Jurnalului fericirii" / Adelina Ulici. 
În: Bibliotheca septentrionalis. An 20, nr. 2 (2012). p. 44-46. 
Receptarea de care se bucură volumul "Jurnalul fericirii" de părintele 

Nicolae Steinhardt în rândul cititorilor pare paradoxală. O căutare pe Internet oferă 
peste 90.000 de rezultate - de la site-uri specializate până la simple bloguri ale unor 
tineri. Volumul autobiografic a fost inclus în programa şcolară în 1994, după trei 
ani de la editarea lui. După lansarea cele mai mari platforme digitale de carte 
electronică în limba română, Elefant.ro, în noiembrie 2011, care pune la dispoziţia 
utilizatorilor 600 de titluri de carte în limba română, în prima lună au fost 
descărcate 4.000 de cărţi în format electronic, peste o treime dintre cumpărători 
aparţinând diasporei româneşti. "Jurnalul fericirii" se află pe locul al treilea din lista 
celor mai descărcate titluri. La apariţia lui, interesul suscitat se datora faptului că 
jurnalul aparţinea literaturii de sertar şi literaturii despre universul concentraţionar 
românesc. Astăzi, succesul cărţii se datorează faptului că în paginile ei se simte 
"adierea unui duh de sfinţenie" şi că ea a constituit "o călăuză spre credinţă" pentru 
o generaţie de intelectuali formaţi în comunism. Autorul era conştient de valoarea 
literară a jurnalului său, "deşi întâietatea o are datoria lui de a da mărturie despre 
Hristos". (C.V.) 

 
102.  VIDA, RADU 
Cartea / Radu Vida. 
În: Bibliotheca septentrionalis. An 20, nr. 2 (2012). p. 147. 
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Autorul articolului pledează pentru valoarea cărţii, în contextul sărbătoririi 
Zilei Internaţionale a Cărţii în data de 23 aprilie, de ziua Sfântului Mare Mucenic 
Gheorghe. Cititorii sunt cei care, prin lectură, îşi desăvârşesc personalitatea - "prin 
această adevărată flacără a minţii, ar trebui să întreţină cucerirea, marea cucerire de 
a avea înşiruiri de fraze inteligibile, înmănuncheate într-o carte. Proză, poezie, 
ştiinţă sau religie - toate la un loc şi fiecare în parte ne întregesc personalitatea. Şi, 
sincer, ne fac mai puternici". Această putere obţinută de către cititori prin lectură 
poate fi distrusă sau poate fi încetinit procesul de asimilare a cărţilor. Doar o 
anumită elită este îndemnată să citească, iar "pentru restul lumii s-a făcut un 
program minim de educaţie (îndoctrinată într-un sens sau altul)". Lectura este 
descurajată "prin preţ, timp, orientări spre altfel de consumuri". De aceea, autorul 
articolului preluat din cotidianul "Făclia" (Cluj-Napoca), 24 aprilie 2012, consideră 
că în fiecare zi ar trebui să fie Ziua Internaţională a Cărţii. (C.V.) 

 
103.  WALDECK, ROSA G. 
O seară pe Calea Victoriei / Rosa G. Waldeck. 
În: Biblioteca Bucureştilor. An 15, nr. 10 (2012). p. 6. 
În 200O, la editura "Humanitas" din Bucureşti, în seria "Spectacolul 

istoriei", a apărut volumul "Athenée Palace" de sociologul Rosa Goldschmidt 
Waldeck (1898-1982), cu o traducere de Ileana Sturza. Este vorba despre un 
roman-reportaj despre România din 1940, scris de corespondenta săptămânalului 
"Newsweek" şi publicat în S.U.A. şi Marea Britanie în 1942. În fragmentul redat în 
acest articol, este descrisă o seară din Bucureşti şi, în special, Palatul regal. "În 
această seară palatul era în întuneric, în afară de câteva ferestre luminate la al 
treilea etaj. Văzând lumină la aceste ferestre, fiecare bucureştean ştia că Regele 
avea să lucreze târziu în noaptea aceea. Şi fiecare se întorcea acasă mulţumit să ştie 
că Regele îşi făcea datoria". (C.V.) 

 
 0.3  Istoria bibliotecilor (Bibliobuze) 

 
104.  BILŢIU, MARIA 
A fost odată, că de n-ar fi fost (Din seiful cu amintiri) / Maria Bilţiu. 
În: Bibliotheca septentrionalis. An 20, nr. 2 (2012). p. 167-168. 
În acest articol, bibliotecara Maria Bilţiu îşi aminteşte de copilăria sa şi 

evocă personalitatea bunicii sale, Maria Gh. Gavrilă, subliniind faptul că a fost o 
femeie "ştiutoare de carte", mare pasionată de "cetitul cărţilor". Este posibil să fi 
avut cunoştinţă de "Cărţile cu învăţături folositoare", care ajunseseră să pătrundă şi 
în satele noastre, şi să fi citit cărţile scriitorului Petre Dulfu (1856-1953), astăzi 
patronul spiritual al bibliotecii judeţene "Petre Dulfu" din Baia Mare. În volumul 
"Foloasele învăţăturii", apărut la editura "Casa Şcoalelor" din Bucureşti, scriitorul 
şi pedagogul Petre Dulfu avea convingerea că oamenii pot fi ajutaţi prin 
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"meşteşugul scrierii şi al cetirii sau ştiinţa de carte", fiind binecuvântaţi de "lumina 
învăţăturii". Maria Gh. Gavrilă a fost membră activă a Căminului cultural Slănic 
din judeţul Bacău şi a primit o "Diplomă pentru cititorii bibliotecilor populare" şi 
premiul al II-lea pentru că a citit, de la 1 mai 1933 până la 1 mai 1934, 12 cărţi şi o 
revistă. Diploma a fost acordată de Fundaţia Culturală Regală "Principele Carol", 
cu ocazia "Săptămânii Cărţii 12-20 mai 1934". (C.V.) 

 
105.  DEBITA, GABRIELA 
Reconstituirea unui fragment de istorie locală - biblioteca familiei 

Cantacuzino de la Băleni / Gabriela Debita. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 8-10. 
Ramurile familiei Cantacuzino cuprind şi pe cea a Delenilor, descendenţi ai 

lui Iordache Cantacuzino-Deleni, care la sfârşitul secolului al XVII-lea a creat o 
remarcabilă bibliotecă la moşia de la Băleni, judeţul Galaţi (fostul ţinut Covurlui). 
Între valorile acestei biblioteci se aflau documente de familie şi manuscrise de 
cronici. În 1949, biblioteca a fost parţial distrusă de regimul comunist. Din fericire, 
1.200 de titluri din această bibliotecă s-au păstrat în colecţiile bibliotecii judeţene 
"V. A. Urechia" din Galaţi, intrând probabil în bibliotecă în perioada epurărilor - 
1949-1950. Biblioteca Cantacuzinilor a fost reconstituită după 1990 de către 
bibliotecarele Valentina Oneţ şi Veluţa Făgurel. Catalogul colecţiei Cantacuzino va 
fi publicat, în trei volume, până în 2015 la biblioteca judeţeană din Galaţi. (C.V.) 

 
106.  HENDRE BIRO, DOINA 
Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia, păstrătoare de valori de 

patrimoniu mondial / Doina Hendre Biro. 
În: Biblioteca. Nr. 3 (2011). p. 79-80. 
Autoarea anunţă o prezentare inedită a Bibliotecii Batthyaneum din Alba 

Iulia, filială a Bibliotecii Naţionale a României, care se va desfăşura pe mai multe 
numere, în care va trata viaţa fondatorului bibliotecii, proiectele sale culturale, 
componentele Institutului Batthyanyani, colecţiile bibliofile şi muzeale cu valoare 
de patrimoniu mondial. Din acest prim articol aflăm despre edificiu, fondarea 
bibliotecii şi despre cele mai importante manuscrise şi incunabule. (D.P.) 

 
107.  MOLDOVAN, GHEORGHE 
Lucian Blaga - bibliotecar-şef şi cercetător ştiinţific / Gheorghe 

Moldovan. 
În: Bibliotheca septentrionalis. An 20, nr. 2 (2012). p. 171-175. 
Scriitorul român Lucian Blaga (1895-1961), filosof, umanist, jurnalist, poet, 

dramaturg, traducător, profesor universitar şi diplomat, a lucrat în funcţia de 
bibliotecar-şef cu normă întreagă, bibliograf şi director-adjunct la biblioteca Filialei 
din Cluj-Napoca a Academiei R.P.R. El a fost transferat de regimul comunist de la 
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Universitate la biblioteca Academiei din motive politice. Îndatorirea bibliotecarilor 
era "să pună o ordine modernă" în tezaurul de incunabule, în periodice şi în zecile 
de mii de volume aduse din toate bibliotecile desfiinţate - biblioteci din 
întreprinderile naţionalizate, asociaţii şi instituţii. Lucian Blaga a ştiut să 
transforme biblioteca într-o nouă scenă a creaţiei şi a cercetării de specialitate. În 
studiul său, "Aspecte bibliografice ale activităţii lui Lucian Blaga", Cornelia Vaida 
Gălătescu prezintă contribuţia complexă a filosofului la cercetarea în domeniul 
bibliologiei, printr-o muncă preocupată, conştiincioasă. Filosoful de la Cluj-Napoca 
a clasificat pe materii zeci de mii de volume ale vechilor fonduri din biblioteca 
blăjeană, aflată în zestrea filialei clujene a bibliotecii Academiei. În 1953, el şi-a 
sintetizat cunoştinţele de biblioteconomie, prezentând colegilor săi lucrarea cu titlul 
"Expunere a dezvoltării clasificării zecimale", lucrare care dovedeşte că unul dintre 
cei mai mari scriitori şi gânditori este un bun cunoscător al problemelor de 
bibliologie. (C.V.) 

 
108.  PETRESCU, VICTOR 
Din istoricul bibliotecilor târgoviştene (II) / Victor Petrescu. 
În: Curier. An 19, nr. 1 (2013). p. 35-38. 
În 30 ianuarie 1944, s-a desfăşurat inaugurarea Muzeului oraşului 

Târgovişte, prilej cu care s-a deschis şi "Biblioteca primăriei şi Căminului cultural 
Târgovişte adăpostită în localul muzeului până ce se va clădi o sală proprie". Este, 
de fapt, o confirmare a acesteia ca instituţie publică. În 1950 biblioteca are un local 
propriu, fondul de publicaţii fiind la început de 5-6.000 de volume. Până în 1968 
situaţia bibliotecii este coroborată cu dezvoltarea de ansamblu a societăţii 
româneşti şi mai ales cu "pregnanta involuţie a culturii, impusă prin dicteuri". În 
această perioadă se desfăşoară o "agresiune" directă asupra fondurilor de publicaţii, 
prin celebrele epurări pe criterii ideologice, arbitrare. Activitatea bibliotecii s-a 
desfăşurat la parametrii destul de modeşti, determinaţi de o serie de oprelişti de 
ordin ideologic, sociali sau economici. Din 1974, instituţia devine bibliotecă 
judeţeană. În 1986, bibliotecii judeţene "I. H. Rădulescu" i se repartizează clădirea 
în care funcţionează şi astăzi. Prin mutaţiile profunde survenite în structura 
societăţii româneşti după Revoluţia anticomunistă din decembrie 1989, bibliotecile, 
ca parte componentă a sistemului educaţional, prin specificitatea instrumentelor cu 
care operează, şi-au modelat formele de activitate pentru a răspunde mai bine 
solicitărilor şi intereselor utilizatorilor. (C.V.) 

 
109.  RĂU, ALEXE 
20 de ani de la constituirea primei Biblioteci româneşti din Chişinău - 

începuturile primei biblioteci româneşti din Chişinău / Alexe Rău. 
În: Biblioteca Bucureştilor. An 15, nr. 10 (2012). p. 12. 
Biblioteca "Onisifor Ghibu" din Chişinău a fost fondată de către Octavian 
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Ghibu, fiul profesorului de pedagogie, teologului şi academicianului român 
Onisifor Ghibu (1883-1972), politician şi luptător pentru drepturile şi unitatea 
poporului român, unul dintre participanţii importanţi la realizarea Marii Uniri de la 
1918. Biblioteca a fost inaugurată în data de 15 ianuarie 1992, fiind prima instituţie 
românească din Republica Moldova. În scurt timp, biblioteca "Onisifor Ghibu" a 
devenit un centru important al vieţii culturale din Basarabia, cu lansări de carte, 
expoziţii de pictură, cenacluri, Zilele Ghibu. Această revigorarea a culturii 
basarabene n-a durat însă mult, anumiţi politicieni fâcând presiuni asupra 
bibliotecarilor, conduşi de Elena Vulpe, să renunţe la activitatea lor. Astăzi, 
biblioteca "Onisifor Ghibu" funcţionează ca filială a Bibliotecii municipale "B. P. 
Haşdeu" din Chişinău, condusă de Lidia Kulikovski. Articolul este semnat de 
Alexe Rău, directorul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova. (C.V.) 

 
 0.4  Colecţii speciale (Bibliofilie) 

 
110.  BARBU, CONSTANTIN 
Lada cu manuscrisele şi cărţile lui Eminescu (IV) / Constantin Barbu. 
În: Biblioteca Bucureştilor. An 15, nr. 10 (2012). p. 33. 
În acest articol, filosoful şi editorul Constantin Barbu continuă prezentarea 

rezultatelor cercetării sale privind coţinutul unei lăzi cu manuscrise şi cărţi care au 
aparţinut poetului Mihai Eminescu şi care au ajuns în posesia criticului literar Titu 
Maiorescu. În 1902 şi 1904, acesta a donat Academiei Române aceste manuscrise 
şi cărţi. Printre scriitorii studiaţi de Eminescu se numără şi mari sfinţi ai Bisericii 
creştine - Nicodim Aghioritul, Vasile cel Mare, Maxim Mărturisitorul, Grigorie 
Palama, Dionisie Areopagitul, Isaac Sirul, Grigorie Sinaitul etc. Este redată o listă, 
după documente certe, cu cărţi care au aparţinut lui Eminescu, dintre care 
menţionăm - Voltaire - "Histoire de Charles XII", un volum; Mihail Kogălniceanu - 
"Letopisitiile Moldo-Valachiei", trei volume; Charles Montesquieu - "Grandeur et 
décadence des Romains", "De l'esprit des lois", trei volume; Honoré de Balzac - 
"Lettres de Balzac", două volume; Blaise Pascal - "Oeuvres complètes", două 
volume. (C.V.) 

 
111.  BĂDĂRĂ, DORU 
O nouă problemă în biblioteci - Evaluarea cărţii bibliofile (II) / Doru 

Bădără. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 4-5. 
Criteriul unicităţii, inclus printre criteriile generale ale clasării atunci când 

ne referim la evaluarea documentelor bibliofile, este apropape redundant, el fiind 
implicit pentru manuscrisele olografe şi rarisim în cazul cărţilor, obiectul său fiind 
pe deplin acoperit de gradul de raritate. Cele cinci criterii specifice utilizate pentru 
clasare (valoarea istorică şi documentară, valoarea memorială, autenticitatea, 
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autorul, atelierul sau şcoala, calitatea formală) sunt, în proporţie de 80%, după 
opinia autorului acestui articol, improprii nu numai evaluării cărţii, dar chiar şi 
clasării sale. Expertul trebuie să facă frecvente extrapolări pentru a găsi căi de 
punctare, conforme cu definirea acestor criterii, pentru bunurile din categoria carte. 
Cel mai important dintre criteriile cu care se lucrează pentru stabilirea valorii unui 
document bibliofil este valoarea ştiinţifică. Dintre criteriile specifice cărţii, amintim - 
ilustraţia, prezenţa elementelor decorative, calitatea imprimării, calitatea de ediţie 
princeps, calitatea de ediţe primă, tipograful, dimensiunile excepţionale, încadrarea în 
domeniul "daco-romanica", prezenţa elementelor adăugate (ex-librisuri, adnotări, 
autografe, dedicaţii aparţinând unor personalităţi deosebite), provenienţa, legătura, 
starea de conservare. (C.V.) 

 
112.  BULUŢĂ, GHEORGHE 
Bibliotheca Sangallensis / Gheorghe Buluţă. 
În: Curier. An 19, nr. 1 (2013). p. 15-17. 
Abaţia de la St. Gallen (Elveţia) a devenit celebră în secolul al IX-lea. 

Existenţa scriptoriului este atestată de la 760. Biblioteca abaţiei de la St. Gallen 
avea un catalog manuscris încă de pe la jumătatea secolului al IX-lea, iar dintre 
manuscrisele inventariate în acest document (peste 400 de titluri) multe se mai 
păstrează şi astăzi, deşi au trecut prin mai multe pericole. Tulburările Reformei au 
fost surmontate de aşezământ. Cantonul St. Gallen a rămas catolic, iar primarul 
oraşului, Vadian (Joachim de Watt), a cărui statuie se înalţă astăzi în piaţa centrală, 
a salvat biblioteca şi arhivele abaţiei. În perioada de înflorire a abaţiei şi a 
bibliotecii sale, multe biblioteci personale şi colecţii de curiozităţi (monede, 
medalii, picturi, minerale, fosile, instrumente de calcul, plante exotice etc.) s-au 
adăugat valorilor existente. Până în 1981 preoţii catolici au îndeplinit funcţia de 
bibliotecari, iar de la această dată biblioteca a devenit un centru de cercetare, 
condus de universitari laici. Astăzi, în colecţiile bibliotecii se află 2.100 de 
manuscrise, 1.650 de incunabule şi post-incunabule şi 160.000 de cărţi, apărute de 
la jumătatea secolului al XVI-lea până astăzi. Un catalog informatizat asigură, din 
1996, consultarea bibliografică a acestor valori, iar din 2002 biblioteca oferă celor 
interesaţi şi o colecţie digitală selectivă a celor mai importante manuscrise. (C.V.) 

 
113.  CEAPĂ, OANA 
Biblioteca comunală Scânteieşti - Scânteieşti pe linia timpului, în 

fotografiile locuitorilor săi / Oana Ceapă. 
În: Asociaţia. An 9, nr. 3 (2013). p. 15. 
Autoarea articolului, bibliotecară la biblioteca comunală Scânteieşti din 

judeţul Galaţi, prezintă o selecţie de fotografii primite de la locuitorii din comună 
pentru realizarea unei colecţii care să contribuie la conservarea unei istorii locale. 
Este prezentată familia Munteanu, care a deţinut un han. Sunt prezentate opt 
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fotografii ale acestei familii. Fotografiile de familie merită să fie preţuite, păstrate 
cu grijă şi încredinţate instituţiilor locale care îşi asumă rolul de memorie vie a 
comunităţii, bibliotecile şi muzeele, pentru a fi digitizate şi promovate, expuse 
publicului, în galerii tradiţionale sau virtuale. (C.V.) 

 
114.  COMŞA, DOINA 
Carte de patrimoniu aflată în posesia Muzeului Municipal Mediaş / 

Doina Comşa, Diana Macarie. 
În: Biblioteca. Nr. 4 (2011). p. 115-117. 
Despre modul în care s-a constituit fondul de carte veche al Muzeului 

Municipal Mediaş sunt foarte puţine date. Primele registre au fost întocmite abia în 
anul 1959, pe baza istoricului instituţiei şi conform relatărilor unor contemporani 
implicaţi în activitatea culturală a municipiului în ultima jumătate de secol. 
Articolul oferă date despre categoriile de carte existente în prezent în fondurile 
muzeului, despre provenienţa şi starea lor de conservare, precum şi despre 
procedurile de recondiţionare şi conservare la care au fost supuse în ultimii ani şi 
despre valoarea lor bibliofilă şi documentară. (C.P.) 

 
115.  CONSTANTIN, ITTU 
Biblioteca baronială Brukenthal: un tezaur al iluminismului transilvan / 

Constantin Ittu. 
În: Biblioteca. Nr. 3 (2011). p. 81-85. 
Prezentare succintă a tezaurului cultural deţinut de Biblioteca Brukenthal, 

secţie a Muzeului Naţional Brukenthal, fondat de baronul Samuel von Brukenthal. 
Baronul Samuel von Brukenthal, veritabil Iluminist şi autentic "homo Europaeus" � 
prin vocaţie şi cultură, şi-a conceput biblioteca asemenea unui canal de pătrundere 
al Iluminismului european în Transilvania sfârşitului de secol XVIII. Colecţiile 
baroniale, reprezentate iniţial de pinacotecă, cabinetul de stampe, bibliotecă şi 
colecţia de numismatică, s-au structurat în perioada 1759-1774, perioadă în care 
cabinetul particular al baronului este menţionat în calendarul vienez Kurzbök ca 
fiind al doilea ca importanţă din imperiul Habsburgic. (C.P.) 

 
116.  Dacoromanica - biblioteca digitală a României - Noutăţi, 

octombrie 2012. 
În: Biblioteca Bucureştilor. An 15, nr. 10 (2012). p. 21. 
Dacoromanica, realizare semnificativă a Bibliotecii Metropolitane 

Bucureşti, este cea mai importantă bibliotecă digitală românească accesibilă gratuit 
pe Internet. Dezvoltarea ei prin îmbogăţirea continuă cu documente digitizate se 
realizează permanent, în fiecare săptămână, pentru a fi un veritabil instrument în 
serviciul reţelelor de cooperare naţională şi internaţională, precum şi pentru a 
deveni partener în biblioteca virtuală europeană Europeana. Dintre noutăţile 
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semnalate în octombrie 2012, menţionăm - "Scrieri despre arta românească" de 
Alexandru Tzigara-Samurcaş, editura "Meridiane", Bucureşti, 1987, 420 de pagini; 
"Memorii", volumul al II-lea (1910-1918), de Alexandru Tzigara-Samurcaş, editura 
"Grai şi suflet - Cultura naţională", Bucureşti, 1999, 304 pagini. (C.V.) 

 
117.  NECULA, IONEL 
Gheorghe Hâncu - un intelectual cu activele neîmplinite / Ionel Necula. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 44-46. 
În acest articol este prezentată personalitatea intelectualului Gheorghe 

Hâncu, profesor, fost deţinut politic, care a lucrat la biblioteca judeţeană "V. A. 
Urechia" din Galaţi ca documentarist şi care s-a remarcat prin realizarea unor 
proiecte deosebite. În 1965, el a întocmit cu profesionalism şi rigoare o bibliografie 
a fondului de carte veche existent în colecţiile bibliotecii "V. A. Urechia" - 336 de 
titluri. În prefaţa proiectului, el explică rostul cărţii în formarea conştiinţei unităţii 
spirituale româneşti şi arată că bibliografia realizată de el este o continuare a 
demersului făcut de Ion Bianu în vederea realizării unei bibliografiii naţionale. 
"Cititorii vor afla aici tipărituri care nu au fost încă semnalate în Bibliografia 
românească veche. Acestea sunt puţine, pentru că cercetările sistematice din ultimii 
ani au semnalat multe din ele şi anevoie se vor mai găsi altele". (C.V.) 

 
118.  ONEŢ, VALENTINA 
V. A. Urechia şi Festivitatea de la Roma, din 1899, într-un album 

fotografic documentar / Valentina Oneţ. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 6-7. 
În octombrie 1899, istoricul român V. A. Urechia a fost desemnat de către 

contele Angelo de Gubernatis, preşedintele comitetului organizator al celui de-al 
XII-lea Congres internaţional al Orientaliştilor, pentru a alcătui delegaţia care să 
reprezinte România la acest congres de la Roma, delegaţie care trebuia să reunească 
"români eminenţi, prieteni ai Italiei şi ai ştiinţei". În 12 octombrie 1899, a avut loc 
Festivitatea depunerii de către delegaţia română a unei coroane de bronz la baza 
Columnei lui Traian. Evenimentul este redat în amănunt în broşura "Festivitatea 
română de la Roma - XII octombrie 1899 - Dare de seamă", semnată de V. A. 
Urechia, şi într-un album cu titlul "Roma XII Congresso Orientalisti. Ricordo", 
alcătuit în 1899 de către Dante Paolocci, corespondentul artistic de la "Illustrazione 
Italiana". Acest album, cu douăzeci de fotografii sepia, reprezintă o piesă 
documentară rară şi se află în cadrul Colecţiilor speciale de la biblioteca judeţeană 
"V. A. Urechia" din Galaţi. (C.V.) 

 
119.  Patrimoniu - "I. L. Caragiale - Năpasta, dramă în două acte". 
În: Biblioteca Bucureştilor. An 15, nr. 10 (2012). p. 11. 
În cadrul Colecţiilor speciale de la Biblioteca Metropolitană din Bucureşti se 
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află volumul "Năpasta", dramă în două acte de I. L. Caragiale, Colecţia "Biblioteca 
pentru toţi", nr. 1332, Editura Librăriei "Universala" Alcalay, 60 de pagini. În 
Bibliografia românească modernă (1831-1918), volumul I, literele A-C, publicat în 
1984, este menţionată ediţia princeps a acestei opere, publicată în 1890 la Haimann, 
Librar-Editor, Tipografia Gutenberg, Josef Göbl, 88 de pagini. Bibliografia 
românească modernă continuă cronologic Bibliografia românească veche (1508-
1830). (C.V.) 

 
120.  Patrimoniu - "I. L. Caragiale - Schiţe noue". 
În: Biblioteca Bucureştilor. An 15, nr. 10 (2012). p. 11. 
În cadrul Colecţiilor speciale de la Biblioteca Metropolitană Bucureşti se 

află volumul "Schiţe noue", editura Societăţii Anonime "Adevărul", Bucureşti, 
1910, 300 de pagini. Acest volum este menţionat în Bibliografia românească 
modernă (1831-1918), volumul I, literele A-C, publicat în 1984. În acelaşi volum I 
al bibliografiei este menţionată ediţia a treia, adăugită, a acestei opere, publicată în 
1918. Bibliografia românească modernă este continuarea cronologică a 
Bibliografiei româneşti vechi (1508-1830). (C.V.) 

 
121.  Patrimoniu - "I. L. Caragiale - Succes". 
În: Biblioteca Bucureştilor. An 15, nr. 10 (2012). p. 11. 
În cadrul Colecţiilor speciale de la Biblioteca Metropolitană Bucureşti se 

află volumul "Succes" de I. L. Caragiale, Colecţia Scriitori Români, nr. 8, director 
Al. Vlahuţă, Alcalay & Co, Bucureşti, 32 de pagini. În Bibliografia românească 
modernă (1831-1918), volumul I, literele A-C, publicat în 1984, această operă este 
menţionată cu data de publicare 1916, datarea fiind realizată după anul depozitului 
legal în Biblioteca Academiei Române. Bibliografia românească modernă este 
continuarea cronologică a Bibliografiei româneşti vechi (1508-1830). (C.V.) 

 
122.  TEODORESCU, VIRGILIU Z. 
Cărţi poştale comentate din colecţiile BMB (XV) / Virgiliu Z. 

Teodorescu. 
În: Biblioteca Bucureştilor. An 15, nr. 10 (2012). p. 3-4. 
În cadrul Colecţiilor speciale de la Biblioteca Metropolitană Bucureşti se 

află numeroase cărţi poştale ilustrate alb negru şi sepia. În acest articol, prof. 
Virgiliu Z. Teodorescu prezintă trei dintre aceste cărţi poştale ilustrate, în care sunt 
redate mai multe imagini din parcul Cişmigiu - restaurantul "Monte Carlo" şi aleea 
cu aparatura fotografului "La minut!"; vegetaţia din zona nordică a parcului şi 
Palatul Kretzulescu, cu arhitectura proiectată la începutul secolului al XX-lea; axul 
principal al Grădinii Cişmigiu, având în fundal clădirea Monitorului Oficial, astăzi 
Arhivele Naţionale. Pe cărţile poştale se află imprimată ştampila "Biblioteca 
Municipală M. Sadoveanu". (C.V.) 
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123.  TOPORAŞ, CAMELIA 
Un exemplu de conservare a istoriei locale în fotografii la biblioteca 

comunală din Scânteieşti / Camelia Toporaş. 
În: Asociaţia. An 9, nr. 3 (2013). p. 14. 
Bibliotecile publice din judeţul Galaţi, care au beneficiat de tehnologia 

oferită prin programul Biblionet, de echipament de digitizare, de scanere şi de 
calculatoare, îşi pot asuma astăzi un rol esenţial pentru orice bibliotecă locală - 
conservarea memoriei locale. De exemplu, bibliotecara Oana Ceapă de la biblioteca 
comunală Scânteieşti, sprijinită de serviciul de Referinţe bibliografice de la 
biblioteca judeţeană "V. A. Urechia" din Galaţi, i-a convins pe locuitorii comunei 
să aducă la bibliotecă fotografii ale strămoşilor lor, ale locuitorilor comunei şi ale 
locurilor natale, din care să străbată până la noi obiceiuri şi tradiţii, poveşti ale 
locurilor. Aceste imagini, incluse în colecţiile bibliotecii publice, în format digital 
sau în format tradiţional, vor râmâne pentru totdeauna să dea mărturie urmaşilor 
despre trecut şi vor oferi temelie pentru viitor, spunând povestea fiecărei generaţii. 
(C.V.) 

 
 0.5  Dezvoltarea bibliotecilor. Misiunea şi funcţiile bibliotecilor (Zilele 

bibliotecarului. Zilele bibliotecii) 
 
124.  23 aprilie - Ziua Bibliotecarului. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 92. 
Ziua Internaţională a cărţii şi a drepturilor de autor se sărbătoreşte începând 

din 1995 pe 23 aprilie (Sfântul Mucenic Gheorghe), odată cu Ziua bibliotecarului 
din România. În 22 aprilie 2013, a debutat programul Consfătuirii anuale a 
bibliotecarilor din bibliotecile publice din judeţul Galaţi, manifestare inclusă în 
cadrul mai amplu al Săptămânii Bibliotecilor, organizată de biblioteca judeţeană 
"V. A. Urechia" din Galaţi. În deschiderea manifestării, directorul instituţiei gazdă, 
prof. Zanfir Ilie, a prezentat tema "Realizări şi perspective la biblioteca V. A. 
Urechia şi în bibliotecile publice din judeţul Galaţi". Asociaţia Bibliotecarilor din 
România, filiala Galaţi, a marcat Ziua Bibliotecarului printr-o întâlnire 
profesională, care s-a desfăşurat pe 26 aprilie, la sediul Rectoratului Universităţii 
"Dunărea de Jos" din Galaţi. Tema întâlnirii profesionale a fost "Exemple de bune 
practici şi legislaţie de bibliotecă". (C.V.) 

 
125.  ANDREESCU, VLĂDUŢ 
Servicii noi pentru utilizatori în bibliotecile dâmboviţene / Vlăduţ 

Andreescu. 
În: Curier. An 19, nr. 1 (2013). p. 27-28. 
Biblioteca judeţeană "I. H. Rădulescu" din Târgovişte oferă celor aflaţi în 
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plin proces de formare profesională sau pentru cei care au deja o carieră mai multe 
tipuri de cursuri axate strict pe nevoile comunităţii pe care aceasta o deserveşte, 
pornind de la dorinţele publicului. Training-urile se desfăşoară într-un mod inedit, 
respectând principiile educaţiei non-formale, adică toţi participanţii învaţă într-un 
mod plăcut. De exemplu, prin cursul "Dezvoltare personală, comunicare şi lucru în 
echipă", copiii şi tinerii, salariaţii şi pensionarii descifrează tainele comunicării 
eficiente şi găsesc modalităţi optime de relaţionare cu cei din jurul lor. Practic, 
fiecare participant reuşeşte să îşi dezvolte abilitatea de a asculta şi de a se face 
ascultat, reuşeşte să se integreze şi să lucreze eficient în echipă, ţinând cont de 
calităţile şi punctele slabe ale fiecăruia. Astfel de cursuri sunt oferite utilizatorilor 
atât la biblioteca judeţeană, cât şi la celelalte biblioteci din judeţul Dâmboviţa. 
(C.V.) 

 
126.  BĂJENARU, POMPILIA 
Un deceniu în câteva rânduri / Pompilia Băjenaru. 
În: Curier. An 19, nr. 1 (2013). p. 33. 
În 2011, biblioteca comunală Vulcana Pandele din judeţul Dâmboviţa a 

obţinut un sediu nou - "localizare centrală, spaţiu generos, luminos, mobilier 
adecvat, firmă luminoasă". Biblioteca a trecut la un spaţiu generos atât pentru 
accesul la raft, cât şi pentru lectură sau accesarea Internetului, pentru care se 
organizează deseori o sală de aşteptare - sală de lectură ad hoc. Dotarea cu 
videoproiector şi ecran de proiecţie asigură posibilitatea organizării de activităţi 
interesante - prezentări power point pe diverse teme, audiţii muzicale, vizionări de 
filme etc. Colecţia bibliotecii cuprinde peste 8.000 de volume, dobândite atât prin 
achiziţii din fondurile alocate în fiecare an de la bugetul local, cât şi prin transferuri 
de la biblioteca judeţeană "I. H. Rădulescu" din Târgovişte şi donaţii de la membri 
ai comunităţii. (C.V.) 

 
127.  BEŞLEAGĂ, VICA 
Biblioteca comunală Tuluceşti - Clubul de vacanţă la biblioteca 

comunală Tuluceşti / Vica Beşleagă. 
În: Asociaţia. An 9, nr. 2 (2013). p. 16. 
În perioada 3 iulie - 31 august 2013, la biblioteca comunală Tuluceşti din judeţul 

Galaţi s-a desfăşurat un club de vacanţă intitulat "Şi ei sunt ai noştri!", în fiecare zi de 
miercuri din săptămână. Acest program este destinat copiilor defavorizaţi şi copiilor ai 
căror părinţi sunt plecaţi în străinătate. Activităţile organizate în cadrul clubului le-au 
oferit copiilor variante plăcute şi utile de petrecere a timpului liber, într-un mediu 
agreabil de socializare şi stimulare a creativităţii. Copiii au vizionat filme şi desene 
animate, au pictat şi au desenat, au participat la diferite jocuri interactive, şi-au testat 
calităţile de îndemânare, au fost actori, au cântat şi s-au simţit bine. Ei s-au dovedit a fi 
talentaţi şi cu spirit creator. (C.V.) 
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128.  CASIAN, JENICA 
Biblioteca comunală Drăgăneşti - Ziua Eroilor în amintirea comunităţii / 

Jenica Casian. 
În: Asociaţia. An 9, nr. 3 (2013). p. 17. 
În iunie, în comuna Drăgăneşti din judeţul Galaţi s-a desfăşurat o ceremonie 

dedicată eroilor căzuţi pentru patrie din cele două sate, în memoria cărora au fost 
ridicate două monumente. La festivitate au luat parte preoţi, primarul şi 
viceprimarul, elevi şi cadre didactice de la cele două şcoli, rude ale eroilor, veterani 
de război, locuitori ai comunei. Preoţii au ţinut o slujbă de pomenire, amintind 
numele celor care s-au jertfit pentru patrie. Un grup de elevi a intonat cântece 
dedicate eroilor neamului. Primarul comunei Drăgăneşti a ţinut un discurs 
emoţionant, prezentând marii eroi ai neamului românesc şi amintind faptul că 
trebuie să le purtăm acestora o vie recunoştinţă. Cei zece veterani prezenţi au primit 
câte o diplomă de excelenţă, iar preotul Isac Gheorghi le-a oferit o masă festivă, la 
care au avut ocazia să-şi depene amintirile. (C.V.) 

 
129.  CEAPĂ, OANA 
Biblioteca comunală Scânteieşti - istoria locală în "Cupluri de aur" / 

Oana Ceapă. 
În: Asociaţia. An 9, nr. 2 (2013). p. 17. 
În 10 mai 2013, la Căminul cultural Fântânele, comuna Scânteieşti din 

judeţul Galaţi, s-a desfăşurat manifestarea culturală "Cuplul de aur", dedicată unui 
număr de 80 de familii care au împlinit peste 50 de ani căsătorie. Pornind de la 
această manifestare emoţionantă, biblioteca judeţeană "V. A. Urechia", biblioteca 
comunală Scânteieşti şi şcoala gimnazială Fântânele au structurat pentru copiii care 
frecventează biblioteca, în special pentru nepoţii celor care au fost sărbătoriţi, un 
proiect de vacanţă intitulat "Bunicii mei de aur". Obiectivele acestui proiect sunt - 
promovarea memoriei locale; creşterea respectului pentru generaţiile trecute; 
conştientizarea propriei genealogii. La începutul şcolii, în septembrie, proiectul se 
va concretiza într-o expoziţie cu fotografiile adunate la sediul bibliotecii şi într-o 
galerie virtuală pe site-ul bibliotecii judeţene. (C.V.) 

 
130.  CHICU, IOANA 
Consfătuirea anuală a bibliotecarilor Filialei ANBPR Galaţi - 22 aprilie 

2013 / Ioana Chicu. 
În: Asociaţia. An 9, nr. 2 (2013). p. 3. 
În perioada 22-26 aprilie 2013, în cadrul bibliotecii judeţene "V. A. 

Urechia" din Galaţi s-au desfăşurat mai multe manifestări prilejuite de Ziua 
Bibliotecarului din România din 23 aprilie (Sf. Mare Mc. Gheorghe). În data de 22 
aprilie, Filiala Galaţi a ANBPR a organizat Consfătuirea bibliotecarilor publici din 
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judeţul Galaţi. Directorul bibliotecii "V. A. Urechia", prof. dr. Zanfir Ilie, a 
prezentat realizările anului precedent şi perspectivele pentru acest an, atât pentru 
biblioteca pe care o conduce, cât şi pentru bibliotecile publice din judeţul Galaţi. 
Prof. Spiridon Dafinoiu, şeful serviciului Resurse Umane, a prezentat un raport 
referitor la lectura publică în judeţul Galaţi, cuprinzând multe date statistice şi 
grafice. Titina-Maricica Dediu a prezentat stadiul actual al implementării 
programului Biblionet "Lumea în biblioteca mea" în bibliotecile din judeţul Galaţi 
şi perspectivele din punct de vedere al continuării activităţii pe aceleaşi coordonate, 
după încheierea programului Biblionet. (C.V.) 

 
131.  CIMPOI, MIHAI 
O bibliotecă a cititorilor / Mihai Cimpoi. 
În: Biblioteca Bucureştilor. An 15, nr. 10 (2012). p. 13. 
Academicianul Mihai Cimpoi prezintă în acest articol evoluţia bibliotecii 

româneşti din Chişinău, biblioteca "Onisifor Ghibu", evoluţie influenţată de 
aspectele vieţii politice din Basarabia. Octavian Ghibu a dus în Basarabia biblioteca 
tatălui său, Onisifor Ghibu (1883-1972), participant la Marea Unire din 1918, care 
a activat mult în spaţiul basarabean, cu preocuparea stăruitoare de a umple golurile 
culturii şi de a solidifica conştiinţa de românitate. Manifestările culturale 
desfăşurate la această bibliotecă într-un ritm susţinut "au impus cartea românească 
drept valoare spirituală de primă importanţă". Deşi au existat presiuni politice 
puternice, biblioteca continuă să funcţioneze aşa cum a fost concepută - "o 
fortăreaţă de cultură românească". (C.V.) 

 
132.  CONSTANTINESCU, MIHAI 
Conferinţa cu tema "Începuturile modernităţii româneşti" / Mihai 

Constantinescu. 
În: Info-biblio-doc. An XI, nr. 10-11 (2012). p. 72. 
Autorul recomandă cu căldură ciclul de conferinţe culturale "Conferinţele 

Fundaţiei" şi în mod deosebit, conferinţa "Începuturile modernităţii româneşti" � 
susţinută de dl. Acad. Răzvan Theodorescu în Aula Bibliotecii Centrale 
Universitare. (C.P.) 

 
133.  CONSTANTINESCU, MIHAI 
CuBaCri / Mihai Constantinescu. 
În: Info-biblio-doc. An XI, nr. 10-11 (2012). p. 73. 
Succintă prezentare a seriei de conferinţe "Cultura bate criza", conferinţe 

iniţiate şi moderate de prof. dr. Sorin Alexandrescu şi găzduite de Biblioteca 
Centrală Universitară "Carol I" Bucureşti. În articol sunt menţionate personalităţile 
prezente la aceste conferinţe precum şi un link la care putem găsi mai multe 
informaţii despre aceste conferinţe. (C.P.) 
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134.  COZLOSCHI, MIRELA 
Biblioteca comunală Independenţa - din viaţa şi tradiţiile comunei / 

Mirela Cozloschi. 
În: Asociaţia. An 9, nr. 3 (2013). p. 19. 
Biblioteca comunală Independenţa din judeţul Galaţi a organizat proiectul 

"Atelierul de vacanţă", în cadrul căruia copiii au realizat brăţările prieteniei, rame 
de tablou, coşuleţe cu ajutorul artei Quilling şi şi-au descoperit spiritul creator, 
buna dispoziţie şi încrederea în forţele proprii. Colecţiile bibliotecii comunale s-au 
îmbogăţit cu 183 de cărţi donate de o cititoare şi cu 65 de cărţi cumpărate de 
primărie, noutăţi editoriale pentru bibliotecă. În 15 august, cu ocazia sărbătorii 
Adormirii Maicii Domnului, la biserica din comună a fost sărbătorit hramul 
bisericii. (C.V.) 

 
135.  CRISTEA, DANA 
Biblioteca comunală Corni - finalizarea proiectului "Fii activ - 

angajează-te singur!" / Dana Cristea. 
În: Asociaţia. An 9, nr. 3 (2013). p. 18. 
Biblioteca comunală Corni din judeţul Galaţi a anunţat încheierea 

proiectului "Fii activ - angajează-te singur!", derulat în cadrul programului 
Biblionet. Acest program şi-a propus facilitarea accesului pe piaţa muncii a unui 
număr de 40 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă din comuna Corni. În 
cadrul bibliotecii comunale au fost organizate şi desfăşurate 12 sesiuni de consiliere 
profesională (cum scriem un Curriculum Vitae şi o scrisoare de intenţie, cum ne 
pregătim pentru un interviu de angajare, modalităţi de căutare a unui loc de muncă) 
şi două sesiuni de informare privind oportunităţile de pe piaţa muncii şi exemplele 
de succes antreprenorial la nivel judeţean. (C.V.) 

 
136.  CRISTEA, DANA 
Biblioteca comunală Corni demarează proiectul "Fii activ - angajează-

te singur" / Dana Cristea. 
În: Asociaţia. An 9, nr. 2 (2013). p. 18. 
Biblioteca comunală Corni din judeţul Galaţi a obţinut finanţare la cea de-a 

treia rundă de proiecte organizată de Fundaţia IREX, în cadrul concursului "Idei de 
4000+ lei", pentru proiectul "Fii activ - angajează-te singur", al cărui scop îl 
reprezintă facilitarea accesului pe piaţa muncii al persoanelor fără loc de muncă din 
comuna Corni. Prin implementarea acestui proiect în perioada 5 mai - 9 septembrie 
2013, biblioteca îşi propune să ofere unui număr de 40 de persoane următoarele 
servicii - consolidarea abilităţilor de utilizare a calculatorului; servicii de informare 
şi consiliere profesională; instruire şi asistare în dobândirea de abilităţi şi cunoştinţe 
cu privire la tehnicile de căutare şi obţinere a unui loc de muncă; exemple, modele 
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de succes antreprenorial. (C.V.) 
 
137.  DRUGAN, DANIELA 
Biblioteca comunală Cudalbi - În aşteptarea Învierii Domnului nostru 

Iisus Hristos / Daniela Drugan. 
În: Asociaţia. An 9, nr. 2 (2013). p. 16. 
În perioada 22-26 aprilie 2013, biblioteca comunală Cudalbi din judeţul 

Galaţi, şcoala gimnazială "Emil Panaitescu" şi Liceul tehnologic nr. 1 au iniţiat 
proiectul educaţional "Suntem creştini". Elevii şi cadrele didactice a omagiat 
sărbătoarea Sfintelor Paşti (Învierea Domnului) prin numeroase activităţi - vizitarea 
bisericii Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, unde preotul paroh Năstase Leonard a 
oferit sfaturi duhovniceşti copiilor; vizitarea bibliotecii comunale, unde copiii au 
primit informaţii despre datinile de Sfintele Paşti şi au vizionat prezentări de tip 
slide-show cu titlurile "Patimile şi Învierea Domnului", "Legenda ouălor roşii", "De 
ce vopsim ouăle?", "Povestea iepuraşului de Sfintele Paşti". Elevii au recitat versuri 
despre Sfintele Paşti compuse de mari scriitori români şi au realizat expoziţia de 
desene, ouă încondeiate şi felicitări cu titlul "Lumina Învierii în ochi de copil". 
(C.V.) 

 
138.  Festival Concurs de Teatru şi Creaţie Poetică pentru elevi - ediţia 

a III-a - 1 iunie 2012. 
În: Biblioteca de Câmpina. Nr. 2-3 (2012). p. 28-29. 
În data de 1 iunie 2012, cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului, biblioteca 

municipală "Dr. C. I. Istrati" din Câmpina şi Casa Municipală de Cultură "Geo 
Bogza" au organizat ediţia a III-a a Concursului de teatru pentru copii. Au 
participat mai multe trupe de teatru din ciclurile primar, gimnazial şi liceal - "Picii", 
"Pinocchio", "D'ale comediei", "Inimoşii", "Thalia", "Bambini", "High Act", 
"Dreams Team". Jurizarea a avut loc pe 1 iunie, iar festivitatea de premiere pe 5 
iunie. Au câştigat premiul I trupele "Pinocchio", "Thalia" şi "Dreams Team". Au 
mai fost acordate premii speciale pentru cea mai bună interpretare feminină la 
ciclul gimnazial, cel mai bun monolog, cea mai bună interpretare feminină a unui 
rol masculin, premiul special pentru creativitate şi originalitate, premiul special 
pentru scenografie şi costume. La secţiunea "Creaţie", Marele Premiu şi Trofeul 
"Geo Bogza" a fost obţinut de Cătălina Grigore de la Colegiul Naţional "Nicolae 
Grigorescu". (C.V.) 

 
139.  GEORGESCU, LUCREŢIA 
"Să ştii mai multe, să fii mai bun!", ediţia a XI-a / Lucreţia Georgescu. 
În: Curier. An 19, nr. 1 (2013). p. 34. 
În perioada 1-5 aprilie, în toate unităţile de învăţământ din ţară se desfăşoară 

programul "Să ştii mai multe, să fii mai bun!". Ideea acestui program, cunoscut sub 



 
60 ABSTRACTE ÎN BIBLIOLOGIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII 

numele de "Săptămâna altfel" sau "Şcoala altfel", a fost preluată din Occident şi 
implementată şi în ţara noastră. Elevii au oportunitatea să înveţe mai multe lucruri 
care nu se găsesc în manuale şi să îşi dea seama ce vor să facă în viaţa. Ei vizitează 
muzee, vizionează filme şi depun muncă de voluntariat. Toate activităţile pe care le 
presupune această săptămână sunt foarte importante în dezvoltarea personală şi se 
desfăşoară într-un mod plăcut pentru copii. În această săptămână, elevii din comuna 
Sălcioara, judeţul Dâmboviţa, au făcut excursii numeroase, au vizionat filme, au 
participat la lansări de carte şi au vizitat biblioteci, inclusiv biblioteca comunală. 
Elevii au învăţat că actele de voluntariat sunt foarte importante şi că cei care le 
practică ştiu, vor şi pot să facă ceva mai mult pentru mediu şi pentru cei din jur. 
Astfel, adolescenţii au putut planta flori şi pomi în curtea şcolii. (C.V.) 

 
140.  ILIE, ZANFIR 
Un dar de suflet pentru Eminescu - biblioteca estivală / Zanfir Ilie. 
În: Asociaţia. An 9, nr. 2 (2013). p. 1-2. 
În 14 iunie, biblioteca judeţeană "V. A. Urechia" din Galaţi, cu ocazia celei 

de-a 124-a comemorări a poetului Mihai Eminescu, a inaugurat biblioteca estivală, 
o bibliotecă în aer liber, situată în stânga primei statui ridicate în ţară în cinstea 
poetului, în parcul care-i poartă numele. Biblioteca estivală a găzduit cluburile de 
vacanţă "Cafeneaua literară" şi "Clubul curioşilor", dar şi o extensie culturală a 
cunoscutului brand "Axis Libri" - "Tabăra de creaţie". "Tabăra de creaţie" 
reprezintă un program recreativ- educativ structurat pe trei domenii de interes - artă 
plastică, artă fotografică şi creaţie literară, pentru două categorii de vârstă - 5-9 ani 
şi 10-14 ani. Cititorii au avut posibilitatea să consulte 2.000 de titluri în regim de 
sală de lectură sau de împrumut la domiciliu. (C.V.) 

 
141.  IORGA, ANDREEA 
"Şi ei au copilărie" - proiect sustenabil / Andreea Iorga. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 89. 
În perioada 1 octombrie 2012 - 25 aprilie 2013, la Galaţi s-a desfăşurat 

proiectul "Şi ei au copilărie", care a urmărit integrarea adolescenţilor defavorizaţi 
din Centrul de plasament "Negru Vodă" şi din cadrul Fundaţiei "Inimă de Copil" în 
comunitatea gălăţeană, prin diferite activităţi, cursuri şi sesiuni de informare în 
domeniile IT, fotografie, bune maniere, combaterea traficului de persoane. În urma 
desfăşurării atelierului foto din 15 decembrie 2012, în luna februarie 2013 a fost 
realizată o expoziţie organizată de către voluntarii Campaniei "Help Portrait", 
coordonaţi de domnişoara Laura Lupaşcu, în colaborare cu biblioteca judeţeană "V. 
A. Urechia" din Galaţi. Portretele tinerilor participanţi la proiect au fost expuse în 
vitrinele din holul de la parterul bibliotecii. Proiectul s-a încheiat într-un cadru 
festiv, în sala "Mihai Eminescu" a bibliotecii "V. A. Urechia", unde tinerii au 
primit diplome de participare, semne de carte, calendare şi alte articole de 
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promovare a bibliotecii. (C.V.) 
 
142.  IORGA, ANDREEA 
Biblioteca estivală mai aproape de utilizatori / Andreea Iorga. 
În: Asociaţia. An 9, nr. 3 (2013). p. 3. 
La 124 de ani de la trecerea în nemurire a poetului Mihai Eminescu, 

biblioteca judeţeană "V. A. Urechia" din Galaţi a inaugurat o bibliotecă estivală în 
parcul "Mihai Eminescu" din oraş. Festivitatea s-a desfăşurat în 14 iunie, fiind 
urmată de o slujbă de pomenire a marelui poet român şi de o ceremonie de 
depunere de flori la statuia poetului. Această bibliotecă estivală va funcţiona până 
în data de 15 octombrie, oferind cititorilor 2.000 de titluri de cărţi pentru împrumut 
şi participarea la "Clubul curioşilor", la "Cafeneaua literară" şi la Tabăra de creaţie 
"Axis Libri". Tabăra de creaţie "Axis Libri" este un program educativ-recreativ 
care a urmărit să dezvolte capacităţile vizuale şi de creaţie literară ale unui grup 
format din 50 de copii cu vârsta cuprinsă între 5 şi 14 ani. Tabăra de creaţie a 
început pe data de 2 iulie şi se desfăşoară pe perioada vacanţei de vară, timp de trei 
luni, cu câte două întâlniri pe săptămână, fiind structurată pe trei secţiuni (artă 
plastică, artă fotografică şi creaţie literară) pentru două categorii de vârstă - copii de 
5-9 ani şi 10-14 ani. (C.V.) 

 
143.  LOLICERU, AURORA 
Muzeul Satului - comuna Valea-Mare, judeţul Dâmboviţa / Aurora 

Loliceru. 
În: Curier. An 19, nr. 1 (2013). p. 32. 
În 2007, în comuna Valea-Mare din judeţul Dâmboviţa a fost înfiinţat 

Muzeul Satului de către Elisabeta Marin, referent cultural în cadrul Căminului 
cultural. Muzeul este alcătuit în exclusivitate din piese donate de localnicii satelor 
din comună. Biblioteca comunală Valea-Mare a început reamenajarea muzeului 
împreună cu voluntarii săi, astfel încât acesta a căpătat din nou contur şi este vizitat 
de copii, turişti şi diferite grupuri organizate. Cu ocazia sărbătorilor de Sfintele 
Paşti, în cadrul muzeului s-au desfăşurat activităţi culturale dedicate acestei 
perioade speciale din calendarul creştin ortodox. Activităţile din cadrul muzeului se 
desfăşoară în mod organizat cu partenerii bibliotecii comunale - şcoala, primăria, 
grădiniţele, biblioteca judeţeană "I. H. Rădulescu" din Târgovişte, centrul "Europe 
Direct" etc. Articolul cuprinde fotografii de la reamenajarea muzeului. (C.V.) 

 
144.  MARUS, GEORGETA 
Biblioteca comunală Griviţa - Europa, mai aproape de noi! / Georgeta 

Marus. 
În: Asociaţia. An 9, nr. 2 (2013). p. 17. 
Ziua de 9 mai are o triplă semnificaţie - Ziua Independenţei, Ziua Victoriei 
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aliaţilor în cel de-al doilea război mondial şi Ziua Europei. În 9 mai 2013, 
biblioteca comunală Griviţa din judeţul Galaţi şi şcoala gimnazială din aceeaşi 
comună au organizat manifestarea culturală "Europa mai aproape de noi!". În 
deschiderea manifestării, elevii au audiat imnul UE, "Oda bucuriei", şi au prezentat 
semnificaţia simbolurilor UE - drapelul, imnul, deviza, moneda unică euro, Ziua 
Europei. Din prezentarea slide-show intitulată "Europa", elevii au aflat lucruri 
interesante despre istoricul, valorile şi obiectivele UE şi au vizionat lista ţărilor care 
fac parte din UE, împreună cu steagurile şi simbolurile fiecăreia, recunoscând cu 
uşurinţă elemente specifice acestora, făcând apel la cunoştinţele asimilate în şcoală. 
(C.V.) 

 
145.  MATEI, SILVIA 
Programul de educaţie financiară BaniIQ / Silvia Matei. 
În: Asociaţia. An 9, nr. 3 (2013). p. 7. 
Fundaţia IREX a iniţiat în perioada mai - septembrie 2012 programul de 

educaţie financiară BaniIQ în bibliotecile publice, care se adresează tinerilor şi 
adulţilor din toate categoriile sociale, pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor despre 
produsele şi conceptele financiare, prin informare. În perioada 9-10 iulie 2013, la 
biblioteca judeţeană "Ştefan Bănulescu" din Slobozia s-a desfăşurat întâlnirea 
regională a bibliotecarilor din Bucureşti şi din şapte judeţe (Constanţa, Brăila, 
Galaţi, Tulcea, Dâmboviţa, Neamţ şi Ialomiţa), cu obiectivul de a forma câte doi 
bibliotecari din fiecare bibliotecă judeţeană pentru participarea la acest program. 
Bibliotecarii formatori au misiunea de a disemina informaţiile primite către 
bibliotecarii comunali din judeţele lor, care vor organiza în comunităţile în care îşi 
desfăşoară activitatea sesiuni de informare şi educaţie financiară, astfel încât la 
sfârşitul programului să existe un număr cât mai mare de cetăţeni instruiţi prin 
intermediul bibliotecilor, capabili să-şi dezvolte abilităţile şi încrederea pentru a 
deveni mai conştienţi de riscurile şi oportunităţile existente pentru a efectua alegeri 
informate. (C.V.) 

 
146.  MICHAEL, JEAN 
Itinerarii în lumea infodocumentară - o convorbire cu domnul Jean 

Michel / Jean Michael. 
În: Biblioteca. Nr. 3 (2011). p. 86-89. 
Nume cunoscut în România datorită conferinţelor, interviurilor acordate 

revistelor de specialitate de la noi şi a numeroaselor colaborări. Preşedinte ADBS-
Franţa în perioada 1992-1997, dl. Jean Michel este iniţiatorul proiectului Leonardo 
da Vinci pentru dezvoltarea competenţelor în infodocumentare. Acest interviu 
continuă convorbirea dlui Jean Michel cu dna Nicoleta Marinescu, manager şi 
evaluator european în infodocumentare, convorbire publicată în numărul anterior al 
revistei Biblioteca. (C.P.) 



 
ABSTRACTE ÎN BIBLIOLOGIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII 63 

 
147.  Nichita Stănescu - 79. 
În: Biblioteca de Câmpina. Nr. 2-3 (2012). p. 2-3. 
În 2012 s-au împlinit 79 de ani de la naşterea poetului prahovean Nichita 

Stănescu. Cu această ocazie, biblioteca municipală "Dr. C. I. Istrati" din Câmpina a 
organizat un simpozion dedicat scriitorului în ziua de 30 martie. La simpozion au 
participat oameni de cultură câmpineni şi foarte mulţi elevi. Au vorbit despre 
Nichita Stănescu poetul Florin Dochia, profesoara Cristina Dinu şi etnologul 
Gherasim Rusu Togan. Epigramistul Ştefan Al.-Saşa a prezentat câteva din creaţiile 
sale originale. Elevii de la Colegiul Naţional "Nicolae Grigorescu" au susţinut un 
moment artistic deosebit inspirat din opera poetului român născut la Ploieşti. (C.V.) 

 
148.  NICULEŢ, LIANA-MIHAELA 
Serviciul "40+ Activ, Informat, Valoros" - Sesiuni IT şi ateliere practice / 

Liana-Mihaela Niculeţ. 
În: Asociaţia. An 9, nr. 3 (2013). p.8-9. 
Compartimentul "Marketing, Programe" din cadrul bibliotecii judeţene "V. A. 

Urechia" din Galaţi a derulat programul "40+ Activ, Informat, Valoros", care a 
cuprins sesiuni IT şi ateliere practice. Sesiunile IT au avut următoarele titluri - 
"Cum căutăm informaţia pe Internet", "E-mailul pentru toţi", "Facebook", "Tableta - 
o provocare", "Cum să facem un CV"; "Scrisoarea de intenţie". Atelierele practice s-
au desfăşurat cu titlurile - "Lecţia de frumuseţe", "Atelierul Handmade" şi "Haideţi să 
bijuterim". De exemplu, în cadrul sesiuni IT "Cum căutăm informaţia pe Internet", au 
fost abordate subiectele - ce este Internetul, ce este un browser, elemente de bază ale 
browserului, bara de adrese, adresa web, ce este un motor de căutare, cum pot fi 
căutate informaţiile după un anumit criteriu (imagini, hărţi, videoclipuri etc.). Un 
subiect important care a fost abordat în a doua parte a cursului a fost evaluarea 
informaţiilor de pe Internet. (C.V.) 

 
149.  O experienţă frumoasă la bibliotecă - Săptămâna "Şcoala Altfel". 
În: Biblioteca de Câmpina. Nr. 2-3 (2012). p. 12. 
Săptămâna "Şcoala Altfel" constituie un prilej pentru consolidarea relaţiei 

profesor - elev - "Copii veseli, dornici de a participa la orice acţiune, de a 
experimenta sau exersa, profesori dispuşi să socializeze cu elevii lor, într-un 
context non-formal, atipic pentru învăţământul românesc, dar inovator, destins, 
prielnic pentru cunoaştere". Astfel, în săptămâna 2-6 aprilie 2012, sute de elevi din 
clasele primare şi gimnaziale au trecut pragul bibliotecii municipale "Dr. C. I. 
Istrati" din Câmpina. Ei au venit în grupuri organizate, însoţiţi de profesori. Au 
aflat lucruri interesante despre bibliotecă şi au vizionat filme de desene animate 
inspirate din operele pe care le-au studiat la şcoală. Copiii s-au detaşat de rutina 
zilnică sau de presiunea examenelor. Elevii din clasele mai mari au avut acces la 
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Internet în sala specială a bibliotecii şi au aflat despre programul Biblionet. (C.V.) 
 
150.  OPAIŢ, VIOLETA 
Clubul de vacanţă - Cafeneaua culturală a bibliotecii "V. A. Urechia" / 

Violeta Opaiţ. 
În: Asociaţia. An 9, nr. 3 (2013). p. 4. 
În data de 4 iulie, biblioteca judeţeană "V. A. Urechia" din Galaţi a 

organizat deschiderea oficială a Clubului de vacanţă "Cafeneaua Culturală", având 
ca rubrici permanente în cadrul fiecărei întâlniri "Impresii de lectură" şi "Lectură 
publică din poezia de dragoste". Din programul întâlnirilor care au avut loc, 
menţionăm - "Starea de iubire - iubirea de sine şi iubirea aproapelui" - invitat 
Stelian Chivu, psiholog; "Carpe Diem! A fi sau a nu fi conştient!" - masă rotundă; 
"Poftiţi la dans! Învăţăm să dansăm!" - invitaţi - reprezentanţi ai comunităţilor 
minorităţilor locale; "Cum să privim un tablou! Întâlnire cu un pictor!"; "Eşti liber! 
Ce faci cu libertatea ta?" - masă rotundă; "Alimentaţie, respiraţie, mişcare!" - 
workshop; "Putere şi leadership!"; "Despre frică!" - invitat Sandrina Mindu, 
psiholog, profesor la Universitatea "Dunărea de Jos". (C.V.) 

 
151.  POPA, MIRELA ALEXANDRA 
Marketing de bibliotecă / Mirela Alexandra Popa. 
În: Info-biblio-doc. An XI, nr. 10-11 (2012). p. 21-23. 
Deşi ideea de marketing nu este nouă în lumea bibliotecilor, acest concept a 

fost adoptat în mod concret în biblioteconomie abia în ultimii zece ani ai secolului 
trecut. Cele cinci legi ale lui Ranganathan şi publicitatea realizată de Wilson în 
Library Bulletin au marcat activităţile biblioteconomice ale anilor '30. Abordarea 
principiilor de marketing a căpătat proporţii considerabile în anii '80, iar literatura 
de specialitate se aliniază interesului pe care îl manifestă bibliotecile faţă de noul 
concept odată cu periodicul american "Marketing Library Science", care avea şi 
formă electronică. În continuare, se remarcă faptul bibliotecile includ în 
nomenclatoarele lor funcţii precum: marketing manager, director de relaţii publice, 
gestionar manager de baze de date etc. (C.P.) 

 
152.  ROMAN, LEONICA 
Aplicaţii practice ale Şcolii de Vară pentru Tinerii bibliotecari - 

Felicitări tridimensionale handmade - Sustenabilitate şi extensii / Leonica 
Roman. 

În: Asociaţia. An 9, nr. 2 (2013). p. 9. 
Biblioteca judeţeană "V. A. Urechia" din Galaţi a dezvoltat proiectul 

"Felicitări tridimensionale handmade", în urma participării la cursurile Şcolii de 
Vară pentru Tinerii Bibliotecari, ediţia a III-a. Numărul celor care au învăţat să 
confecţioneze astfel de felicitări a depăşit aşteptările organizatorilor - 120 de adulţi 
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şi copii. La biserica Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de mir din Galaţi, 
în cadrul manifestării "Hristos împărtăşit copiilor", au fost iniţiaţi 40 de copii în 
arta confecţionării felicitărilor religioase. Rezultatul acestui parteneriat s-a 
concretizat în două expoziţii de felicitări tridimensionale cu tematică de Paşte, 
intitulate "Patimile şi Învierea lui Iisus Hristos, Mântuitorul lumii", realizate la 
Filiala nr. 2 "Paul Păltănea" şi la biserica Sfântul Mare Mucenic Izvorâtorul de Mir. 
Proiectul "Felicitări tridimensionale handmade" a fost promovat şi la şcoala 
gimnazială nr. 12 "Miron Costin", în cadrul programului din săptămâna "Şcoala 
altfel", la o manifestare a proiectului "E-Training Adults Learn Exploring Native 
Talents". (C.V.) 

 
153.  ROMAN, LEONICA 
Extensii ale proiectului "Felicitări tridimensionale handmade" / Leonica 

Roman. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 88. 
În perioada octombrie 2012 - martie 2013, la biblioteca judeţeană "V. A. 

Urechia" din Galaţi a fost implementat proiectul "Felicitări tridimensionale 
handmade", în urma participării la cursurile "Şcolii de vară pentru tinerii 
bibliotecari", ediţia a III-a. Acest proiect, care îşi propusese să iniţieze în arta 
confecţionării felicitărilor tridimensionale 15 persoane casnice din judeţul Galaţi, a 
continuat şi după încheierea perioadei de implementare, numărul celor care au 
învăţat să realizeze aceste felicitări depăşind 120 de persoane. Prima expoziţie a 
fost vernisată în decembrie 2012. În continuare, în cadrul proiectului "Hristos 
împărtăşit copiilor", copiii de la biserica "Sfântul Mare Mucenic Dimitrie 
Izvorâtorul de Mir" din Galaţi şi de la şcoala gimnazială nr. 34 au fost iniţiaţi în 
această artă şi au realizat o expoziţie cu tematică pascală - "Patimile şi Învierea lui 
Iisus Hristos, Mântuitorul lumii", vernisată pe 24 aprilie 2013 la filiala nr. 2 a 
bibliotecii, "Paul Păltănea", şi pe 27 aprilie în curtea bisericii. Acest proiect de 
succes va continua în cadrul bibliotecii, în perioada desfăşurării activităţilor 
"Clubul curioşilor" şi "Cafeneaua culturală". (C.V.) 

 
154.  ROTARU, VALENTINA 
Bibliotecile prezidenţiale din Statele Unite ale Americii / Valentina 

Rotaru. 
În: Bibliotheca septentrionalis. An 20, nr. 2 (2012). p. 142-143. 
Bibliotecile prezidenţiale din S.U.A. sunt, în acelaşi timp, biblioteci, arhive 

şi muzee, adunând la un loc documente şi artefacte ale preşedinţilor şi ale 
administraţiei lor, pe care le prezintă publicului larg pentru studiu şi discuţii, fără a 
ţine seama de apartenenţa politică a acestora. Bibliotecile prezidenţiale împreună cu 
tot ce cuprind ele aparţin poporului american. Bibliotecile prezidenţiale servesc în 
următoarele scopuri - protejează şi conservă documente, materiale audiovizuale şi 
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artefacte legate de preşedinte, de familia acestuia şi de administraţia sa; asigură 
accesul la materiale deţinute pentru cercetare şi în alte scopuri; oferă spaţiu pentru 
expoziţii permanente şi temporare; furnizează programe de educare pentru a 
promova cunoaşterea publică a fostului preşedinte, a preşedinţiei, a istoriei 
americane şi a lucrărilor guvernului S.U.A. În 1955, Congresul S.U.A. 
instituţionalizează această politică a bibliotecilor prezidenţiale, prin Actul 
Bibliotecilor Prezidenţiale. Bibliotecile prezidenţiale deţin peste 400 de milioane de 
pagini de documente scrise, aproape 10 milioane de fotografii, peste 15 milioane de 
mile de film, aproape 100.000 de ore de discuri, casete audio, casete video şi 
înregistrări, precum şi aproximativ o jumătate de milion de obiecte de muzeu. 
(C.V.) 

 
155.  ŞOLTUZ, CĂTĂLINA 
Filiala "Paul Păltănea" - Bibliotecă municipală - o apariţie inovatoare 

în peisajul cultural, educativ şi recreativ al gălăţenilor / Cătălina Şoltuz. 
În: Asociaţia. An 9, nr. 2 (2013). p. 12. 
În 15 ianuarie 2013, la Galaţi a fost inaugurată Filiala nr. 2 "Paul Păltănea" - 

Bibliotecă municipală a bibliotecii judeţene "V. A. Urechia", ca un omagiu adus 
Zilei Culturii Naţionale. Situată în partea de nord-vest a oraşului, o zonă 
defavorizată din punct de vedere cultural şi recreativ, această filială are următoarele 
obiective generale - asigurarea unui spaţiu adecvat şi a mijloacelor necesare pentru 
documentare, informare, studiu, recreere şi proiecte culturale, spaţiu destinat 
comunităţii locale şcolare şi adulte; asigurarea accesului comunităţii pe care o 
deserveşte la instrumente de informare şi documentare moderne, la colecţii de cărţi, 
filme sau documente în format electronic, la cursuri, programe şi manifestări 
culturale; sprijinirea şcolilor în implementarea politicilor educaţionale; asigurarea 
unui fond documentar de specialitate pentru profesori şi învăţători (literatură 
pedagogică, manuale, culegeri, lecţii multimedia, filme educative, resurse Internet 
etc.) şi a unor spaţii pentru proiectele acestora cu elevii. (C.V.) 

 
156.  ŞOLTUZ, CĂTĂLINA 
Un Altfel de Club de vacanţă la Filiala nr. 2 "Paul Păltănea" - 

bibliotecă municipală / Cătălina Şoltuz. 
În: Asociaţia. An 9, nr. 3 (2013). p. 6. 
Biblioteca judeţeană "V. A. Urechia" din Galaţi, Filiala nr. 2 "Paul 

Păltănea", a iniţiat proiectul "Petrece vacanţa Altfel la bibliotecă!" pentru copiii din 
partea de nord-vest a oraşului, care sunt lipsiţi de orice formă de recreere, de 
petrecere a timpului liber în mod plăcut şi util. Înfiinţarea unui astfel de club de 
vacanţă la bibliotecă reprezintă o alternativă de petrecere a timpului liber pentru 
copiii care nu părăsesc oraşul în perioada vacanţei de vară şi care pot participa la 
activităţi recreativ-educative într-un cadru instituţional şi totodată nonformal. 
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Activităţile din cadrul proiectului au fost împărţite în trei secţiuni - Handmade - 
confecţionarea din materiale textile a unor accesorii şi decorarea acestora; Quilling - 
rularea hârtiei în diferite moduri şi sub diferite forme cu instrumente şi materiale 
specifice; ECO-Art - copiii redescoperă importanţa reciclării şi protejării mediului 
înconjurător utilizând materiale care pot fi transformate uşor în obiecte frumoase şi 
utile. (C.V.) 

 
157.  TÂRÂLĂ-SAVA, MARICICA 
"Citeşte şi dă mai departe!" - concurs ştafetă la "Clubul curioşilor" / 

Maricica Târâlă-Sava. 
În: Asociaţia. An 9, nr. 3 (2013). p. 5. 
În perioada iulie - septembrie, biblioteca judeţeană "V. A. Urechia" din 

Galaţi, Secţia Copii, a organizat, în cadrul bibliotecii estivale din parcul "Mihai 
Eminescu", Clubul de vacanţă pentru copii intitulat "Clubul curioşilor". Dintre 
acţiunile realizate, menţionăm - întâlniri cu scriitori şi actori, activităţi cu voluntarii 
asociaţiei "Dincolo de tăcere", ore de pictură şi origami, ore de poveşti, concursuri 
interactive, prezentări de noutăţi editoriale pentru copii şi alte activităţi recreative. 
Noutatea din acest an a constat în iniţierea unui atractiv concurs - ştafetă de lectură 
intitulat "Citeşte şi dă mai departe!", desfăşurat pe întreaga perioadă a clubului. 
Obiectivele competitive ale concursului "Citeşte şi dă mai departe!" au fost 
atragerea spre lectură a unui număr cât mai mare de copii şi stimularea interesului 
lor pentru lectură. (C.V.) 

 
158.  Un nou proiect european al Bibliotecii Judeţene "Dinicu Golescu" 

Argeş / Cristina Baciu. 
În: Bibliosphere [online]. Nr. 3 (2011). - [citat 9 septembrie 2013]. p. 3-4. 
Disponibil pe Internet: http://www.bjarges.ro/www/wp-

content/uploads/2011/10/bibliosphere3.pdf.  
Biblioteca Judeţeană "Dinicu Golescu" Argeş derulează proiectul Europe 

Direct din anul 2009, un proiect care urmăreşte informarea cetăţenilor cu privire la 
domeniile de activitate ale Uniunii Europene. Centrul Europe Direct Argeş a 
câştigat un concurs de aplicaţii privind vizita la Parlamentul European din 
Bruxelles, Belgia. În urma câştigării acestui concurs, un grup de 40 de persoane 
provenind din judeţele Argeş, Bacău, Brăila şi Târgu Mureş a efectuat o vizită de 
informare la Parlamentul European în perioada 19-22 septembrie 2011. În 
aproximativ două ore, reprezentanţii Unităţii de Vizite şi Seminarii au prezentat 
grupului rolul şi atribuţiile Parlamentului European, cum şi de ce a apărut, care sunt 
competenţele sale, importanţa lui politică, ce face Parlamentul pentru cetăţeni şi 
care sunt ambiţiile sale pentru Europa. Parlamentul European este singura adunare 
parlamentară multinaţională din lume şi singura instituţie a Uniunii Europene 
aleasă în mod direct de cetăţeni şi care reprezintă circa 500 milioane de cetăţeni din 
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cele 27 de state membre. La solicitarea grupului, s-a vizitat Biblioteca Publică 
Openbare din Amsterdam, cea mai mare bibliotecă din Olanda care deţine, alături 
de cele 50 de muzee ale oraşului, un loc important în consolidarea imaginii 
moderne a Amsterdamului. (C.P.) 

 
 0.6  Terminologie. Standardizare (ISBD etc.) 

 
159.  CÂMPEANU, RALUCA 
Lumea virtuală şi persistenţa acesteia / Raluca Câmpeanu. 
În: Info-biblio-doc. An XI, nr. 10-11 (2012). p. 52-54. 
Despre conceptul de lume virtuală şi despre caracteristicile acestei lumi, 

despre simulatoarele de realităţi virtuale şi despre tehnologiile de discuţii în timp 
real, despre utilitatea acestora în politică, armată, învăţământ - în evaluare şi 
dezvoltare profesională. (C.P.) 

 
 0.7  Arhivistică 

 
160.  BARBU, CONSTANTIN 
Integrala manuscriselor Cantemir / Constantin Barbu. 
În: Biblioteca Bucureştilor. An 15, nr. 10 (2012). p. 20. 
În acest articol este redat un interviu cu scriitorul Constantin Barbu, 

subiectul principal abordat fiind publicarea manusciselor lui Dimitrie Cantemir 
(1673-1723), prin scanarea documentelor aflate de sute de ani în Arhivele din 
Moscova. Sub coordonarea lui Constantin Barbu, au fost tipărite primele 25 de 
volume din "Integrala manuscriselor Dimitrie Cantemir". Constantin Barbu a fost 
sprijinit în această iniţiativă de "Fundaţia culturală Tudor". Arhiva păstrată de 
Serghei Cantemir, fiul cel mai mic al domnitorului român, a fost cumpărată la 
licitaţie şi a ajuns într-una din arhivele din Moscova, unde Constantin Barbu a găsit 
76 de lădiţe cu documente. În final, vor fi 100 de volume tipărite. Manuscrisele lui 
Dimitrie Cantemir se mai află în zece ţări, în afară de România şi Rusia, şi vor fi 
aduse în ţară. (C.V.) 

 
161.  MATEI, VALERIU 
Pactul Ribbentrop - Molotov şi agresiunea sovietică asupra României / 

Valeriu Matei. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 71-72. 
În 2012, la editura "Libertas" din Ploieşti a apărut volumul "Pactul 

Ribbentrop - Molotov şi agresiunea sovietică asupra României - Culegere de 
documente (1939-1991)", realizat de scriitorul şi istoricul basarabean Valeriu 
Matei, membru de onoare al Academiei Române. Problema aprecierii politico-
juridice protocoalelor adiţionale secrete ale tratatului sovieto-german din 23 august 
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1939 şi cea a lichidării consecinţelor aplicării acestora au reintrat în atenţia opiniei 
publice internaţionale la sfârşitul deceniului opt al secolului trecut, odată cu 
începutul prăbuşirii imperiului sovietic şi a întregului sistem comunist. Mai puţin 
frecvente, în presă şi la forurile internaţionale, erau, până la sfârşitul anilor '80 şi 
începutul anilor '90 ai secolului trecut, referirile la consecinţele pactului Ribbentrop - 
Molotov asupra României, deşi ocuparea părţii de est a statului român (Basarabia, 
nordul Bucovinei şi ţinutul Herţa), la 28 iunie 1940, a fost o consecinţă directă a 
aplicării prevederilor protocolului adiţional secret al tratatului sovieto-german de 
neagresiune din 23 august 1939. Organizarea la Chişinău, la 26-28 iunie 1991, a 
Conferinţei internaţionale "Pactul Ribbentrop - Molotov şi consecinţele sale pentru 
Basarabia", având cea mai largă reprezentare între toate acţiunile de acest gen, a 
adus în prim-planul dezbaterilor consecinţele nefaste ale înţelegerii sovieto-naziste 
asupra României şi a românilor. Umbra acestei înţelegeri mai planează încă asupra 
unor vaste teritorii finlandeze, poloneze şi româneşti. (C.V.) 

 
162.  MĂRCULESCU, CORNEL 
Familia Dalles între mit şi realitate / Cornel Mărculescu. 
În: Curier. An 19, nr. 1 (2013). p. 3-7. 
Profesorul Cornel Mărculescu de la şcoala gimnazială "Dora Dalles" din 

Bucşani, judeţul Dâmboviţa, prezintă în acest articol istoria familiei Dalles, care 
începe în România cu Ioan G. Dalles (1816-1886). După cum reiese din dosarele 
Fondului Familiei Dalles, aflate la Serviciul judeţean al Arhivelor Naţionale 
Dâmboviţa, Ioan G. Dalles şi soţia sa Elena Anastasescu au avut trei copii, George, 
Dora şi Jan, dintre care Jan a rămas să ducă mai departe idealurile familiei. El a 
studiat dreptul la Paris şi s-a întors în ţară ca avocat. De asemenea, el se dedică 
împreună cu mama sa acţiunilor de binefacere şi activităţii culturale. A activat ca 
politician în rândurile Partidului Conservator. Elena Dalles a trăit cel mai mult din 
familia sa şi, în memoria fiului ei, a lăsat Academiei Române proprietatea caselor 
sale din strada I. C. Brătianu, cu obiectivul declarat de a se ridica un monument 
cultural destinat artelor care va purta numele de "Fundaţia Ioan I. Dalles". (C.V.) 

 
163.  NENCESCU, MARIAN 
"Românii din sud-estul Transilvaniei" - Sesiune ştiinţifică, ediţia a 

XVIII-a / Marian Nencescu. 
În: Biblioteca Bucureştilor. An 15, nr. 10 (2012). p. 18. 
În perioada 21-22 septembrie 2012, s-a desfăşurat ediţia a XVIII-a a sesiunii 

ştiinţifice "Românii din sud-estul Transilvaniei - istorie, tradiţie, civilizaţie", 
organizată de Episcopia Ortodoxă a Harghitei şi Covasnei. Manifestarea culturală a 
fost găzduită de Muzeul Spiritualităţii Româneşti, adăpostit de Catedrala Ortodoxă 
din municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, şi de Casa Memorială "Romulus 
Cioflec" din Araci, filială a Muzeului Carpaţilor Răsăriteni din Miercurea Ciuc, 
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judeţul Harghita. În deschiderea lucrărilor, I.P.S. Ioan Selejanul, arhiepiscopul 
Covasnei şi Harghitei, a subliniat semnificaţia acestui eveniment care reuneşte 
specialişti din întreg arealul românesc, inclusiv din regiuni din afara României, şi a 
amintit despre volumele de contribuţii ştiinţifice, seriile "Angustia" şi "Buletinul 
Ligii Culturale Andrei Şaguna", un adevărat corpus de materiale grupate pe 
domenii - istorie locală şi naţională, sociologie, etnologie, arhivistică, istorie 
bisericească. (C.V.) 

 
 1  BIBLIOTECI. ORGANIZARE. CONDUCERE 

 
164.  BURLACU, SORIN 
Biblioteca Judeţeană "V. Voiculescu" Buzău - Creaţie, Inovaţie, 

Performanţă - / Sorin Burlacu. 
În: Biblioteca. Nr. 4 (2011). p. 97-99. 
Cu un fond de carte de peste 311.340 u.b. şi un ritm anual de achiziţii de 

aproximativ 5.480 u.b., Biblioteca judeţeană din Buzău asigură accesul la 
informaţie şi cultură pentru toate categoriile de utilizatori. În cei aproape 120 de ani 
de la înfiinţare (9 noiembrie 1893), biblioteca judeaţeană a purtat mai multe 
denumiri. Din anul 1984 funcţionează într-un imobil de patrimoniu cu 47 de 
încăperi construit în anul 1914 după planurile arhitectului Grigore Cerchez. În 
prezent este implicată în mai multe proiecte şi programe cu impact la nivel local şi 
naţional, descrise succint în articol. (C.P.) 

 
 1.4  Managementul bibliotecilor (Marketing de bibliotecă) 

 
165.  APOSTOLEANU, CORINA 
Liliana Lazia, Director al Bibliotecii Judeţene "Ioan N. Roman" 

Constanţa. 1997-2011 / Corina Apostoleanu.  
În: Biblioteca. Nr. 3 (2011). p. 90-91. 
Un delicat şi sincer portret profesional şi uman al celei care a fost între anii 

1997 şi 2011 directorul Bibliotecii judeţene "Ioan N. Roman" din Constanţa - 
Liliana Lazia. Sunt redate aspecte legate de educaţie, formare profesională, 
preocupări în domeniul literaturii şi antroponimiei, proiecte profesionale. (C.P.) 

 
166.  GRECEANU, MONICA 
Biblioteca Naţională a României. Managementul calităţii reflectat în 

procedurile de lucru (VII). Biroul cataloage colective / Monica Greceanu. 
În: Biblioteca. Nr. 3 (2011). p. 77-78. 
Activitatea Bibliotecii Naţionale a României este reglementată prin 

proceduri de lucru puse la dispoziţia tuturor angajaţilor. Aceste proceduri stabilesc 
metodele de lucru şi regulile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu. 
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Articolul prezintă cele patru proceduri de lucru după care îşi desfăşoară activitatea 
Biroul Cataloage Colective: procedura de elaborare a Catalogului cărţilor străine 
intrate în bibliotecile din România (PO 1), procedura de elaborare a Repertoriului 
periodicelor străine intrate în bibliotecile din România (PO 2), procedura de 
elaborare a portalului CASIDRO (PO 3), procedura de elaborare a Catalogului 
structurilor infodocumentare din România - CASIDRO (PO 4). (C.P.) 

 
167.  ISPAS, IRINA 
Managementul cunoaşterii în structurile infodocumentare / Irina Ispas. 
În: Info-biblio-doc. An XI, nr. 10-11 (2012). p. 28-30. 
Conceptul de management al cunoaşterii este întâlnit în toate organizaţiile 

influente ale lumii, însă în foarte puţine cazuri instituţiile îi rezervă funcţii specifice 
în cadrul organigramei. Atât în SUA, cât şi în Europa există funcţiile de chief 
knowledge officers, chief learning officers, director of intellectual capital, director 
of knowledge transfer etc. În domeniul infodocumentar, posturile în domeniul 
managementului cunoaşterii sunt ocupate de manageri, ale căror atribuţii se 
diversifică odată cu implementarea managementului cunoaşterii. Pentru a-şi 
menţine o poziţie superioară la nivel informaţional, educaţional şi de cercetare, 
sistemul biblioteconomic trebuie să deţină un sistem managerial controlat, 
organizat. (C.P.) 

 
168.  KULIKOVSKI, LIDIA 
Capacitatea inovativă a bibliotecii - filosofia şi fundamentul schimbării 

ei / Lidia Kulikovski. 
În: Bibliotheca septentrionalis. An 20, nr. 2 (2012). p. 122-126. 
Conf. univ. dr. Lidia Kulikovski, director general la biblioteca municipală 

"Bogdan Petriceicu Haşdeu" din Chişinău, abordează în acest articol tema 
capacităţii inovative a bibliotecii, pentru crearea căreia trebuie puse în mişcare trei 
forţe - omul, instrumentul, inspiraţia. Având exemplul bibliotecii municipale din 
Chişinău, autoarea a ajuns la următoarele concluzii - inovaţiile sociale şi 
organizatorice sunt inovaţii greu cuantificabile, dar cu greutate de impact; reuşesc 
să-şi creeze capacitate inovativă bibliotecile care au valori comune, norme, reguli 
bine înrădăcinate şi sisteme de relaţii, acestea fiind precondiţii obligatorii pentru 
crearea capacităţii inovative; capacitatea inovativă se sprijină pe încredere, 
responsabilitate şi respect, calităţi şi stări care se desprind şi din răspunsurile 
angajaţilor bibliotecii municipale. "O bibliotecă fără inspiraţie este ca o maşină fără 
motor, inspiraţia dă bibliotecii forţa necesară pentru a înfrunta crizele, pentru a se 
reînnoi, pentru a se dezvolta şi a se consolida prin inovaţii permanente". (C.V.) 



 
72 ABSTRACTE ÎN BIBLIOLOGIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII 

 
169.  VOIEVOZEANU (PETRE), MARIA CARMEN NADIA 
Biblioetca - între arşiţa izolării şi furtuna globalizării / Maria Carmen 

Nadia Voievozeanu (Petre). 
În: Biblioteca. Nr. 4 (2011). p. 103-104. 
Autoarea ne oferă o privire generală asupra peisajului politic, economic şi 

cultural actual având la bază conceptele de hardpower şi de softpower şi se opreşte 
asupra Bibliotecii şi Arhivei naţionale a Quebecului (BAnQ), care deţine un sistem 
foarte bine pus la punct de acces gratuit la moştenirea culturală a întregii lumi şi 
este susţinută de bugete enorme pe care nimeni nu îndrăzneşte să le "ajusteze", 
pentru că biblioteca este considerată un stâlp fundamental al vieţii şi identităţii 
provinciei, numărând 3 milioane de utilizatori anual. (C.P.) 

 
 1.8  Informatizare. Tehnologie informaţională (Documente electronice) 

 
170.  BANCIU, DOINA 
Biblioteca virtuală, sprijin pentru dezvoltarea durabilă / Doina Banciu. 
În: Curier. An 19, nr. 1 (2013). p. 18. 
În 22 aprilie 2013, în cadrul Bibliotecii Academiei din Bucureşti s-a 

desfăşurat manifestarea culturală "Bibliotecile şi agenda digitală - Viitorul 
bibliotecilor virtuale", cu tematica "Rolul TIC în dezvoltarea durabilă", organizată 
de Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare în Informatică. În mesajul de 
deschidere, s-a arătat faptul că România are nevoie de o strategie susţinută pentru 
digitalizarea conţinutului şi formarea culturii digitale în rândul utilizatorilor. A fost 
prezentat proiectul "e-Cultural Highway", având ca obiectiv facilitarea accesului 
utilizatorilor interni şi externi la informaţiile privind instituţiile şi obiectivele 
culturale (muzee, teatre, galerii de artă, case memoriale, situri arheologice) la nivel 
de localitate, judeţ şi ţară (care pun în valoare potenţialul cultural), precum şi 
informaţiile despre unităţile de cazare din localităţile în care se află obiectivele 
căutate. Unul dintre momentele importante ale conferinţei a fost lansarea oficială a 
platformei on line "ROMBIB - Platforma bibliologilor români", în care sunt 
prezentate personalităţile şi persoanele care au activat sau activează în domeniul 
ştiinţelor informării şi comunicării, cu precădere în bibliologie. Obiectivul principal 
al construirii acestei platforme a fost acela de a facilita comunicarea între 
profesioniştii dintre diferitele reţele de biblioteci şi alte instituţii implicate în 
prelucrarea şi valorificarea informaţiilor, fie în forma tradiţională, fie în forma 
digitală. Proiectul a avut ca punct de pornire lucrarea "Bibliologi români - 
Dicţionar" de Gheorghe Buluţă, V. Petrescu şi Emil Vasilescu. (C.V.) 
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171.  BUTE, MIHAELA 
Facilitarea accesului la informaţie - resursele electronice / Mihaela Bute. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 12-13. 
Resursele electronice sunt produse ale noilor tehnologii, care continuă să se 

modifice cu rapiditate. Noua Descriere Bibliografică Standardizată Internaţională 
pentru Resurse Electronice - ISBD(ER) - stabileşte termenii de descriere şi 
identificare a acestor documente, desemnează ordinea elementelor de descriere şi 
specifică regimul semnelor de punctuaţie. Din 2010 a apărut noul ISBD consolidat, 
care înglobează şi ISBD(ER). Conform standardelor ISO, un document electronic 
este "un document existând sub formă electronică într-o manieră în care se face 
accesibil prin dispozitive de prelucrare a datelor". Colecţiile electronice însumează 
toate resursele în formă electronică din fondul bibliotecii - documente digitale (cărţi 
electronice, documente rare digitale şi alte documente digitale), periodice 
electronice, baze de date, documente audiovizuale cu informaţia stocată pe 
suporturi optice - CD-ROM, CD, DVD-ROM. Ediţia consolidată a ISBD elaborată 
de IFLA înglobează cele şapte tipuri de ISBD-uri referitoare la descrierea 
bibliografică pentru toate tipurile de resurse dintr-o bibliotecă - pentru monografii, 
pentru publicaţii periodice, pentru materiale cartografice, pentru muzică tipărită, 
partituri, pentru non-book, pentru carte veche, pentru resurse electronice. (C.V.) 

 
172.  HUIDIU, CRISTINA 
Biblioteca, azi / Cristina Huidiu. 
În: Biblioteca. Nr. 4 (2011). p. 100-102. 
În prezent, se experimentează modalităţi noi de promovare a cunoaşterii şi a 

instituţiilor care susţin procesul cunoaşterii. Spaţiul virtual şi site-urile de 
socializare constituie pentru biblioteci o adevărată provocare ce presupune 
modificarea serviciilor şi a mediului de lucru şi focalizează interesul bibliotecarilor 
pe spaţiul virtual. În articol sunt prezentate premisele a două proiecte create de 
bibliotecari din Statele Unite ale Americii şi adoptate la nivel internaţional, care 
promovează avantajele Web-ului în rândul bibliotecarilor (5 Weeks şi Learning 2.0 - 
23 Things) şi, de asemenea, se fac propuneri concrete de iniţiere a unui proiect hibrid 
care să reunească cele două proiecte menţionate mai sus, autorul articolului având în 
vedere faptul că atât proiectele de acest tip, cât şi practici ale - managementului 
cunoaşterii la nivel personal - (PKM) sunt puţin cunoscute şi aplicate în bibliotecile 
Româneşti. (C.P.) 

 
173.  HUIDIU, CRISTINA 
Informaţii - principii de organizare / Cristina Huidiu. 
În: Info-biblio-doc. An XI, nr. 10-11 (2012). p. 31-33. 
În februarie 2011, supercomputerul IBM, Watson, a participat la Jeopardy şi 
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a câştigat la o diferenţă mare faţă de ceilalţi participanţi, demonstrând că inteligenţa 
artificială poate depăşi inteligenţa umană. În biblioteci, aceşti roboţi pot fi utilizaţi 
pentru a ghida vizitatorul prin site-ul bibliotecii pentru a regăsi informaţia. Un 
bibliotecar, oricât ar fi de bine pregătit, nu poate să clasifice un document la fel de 
bine ca un specialist al domeniului din care provine documentul. De multe ori poate 
fi nevoie de detalii care se pot obţine doar citind sau ascultând cartea. Dacă 
LibraryThing, cel mai mare catalog din lume (dpdv al nr. de înregistrări şi 
accesări), ar deţine acces la documente full text şi un Watson care să medieze 
pentru obţinerea informaţiei, multe dintre biblioteci ar trebui să se ia în considerare 
propriul rebranding. (C.P.) 

 
174.  NICULEŢ, LIANA-MIHAELA 
Biblioteca judeţeană "V. A. Urechia" - Centru de excelenţă / Liana-

Mihaela Niculeţ. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 91. 
În 20 octombrie 2013, la biblioteca judeţeană "V. A. Urechia" din Galaţi a 

fost lansat proiectul "Biblioteca judeţeană V. A. Urechia - Centru de excelenţă care 
oferă servicii pentru adulţii cu vârsta cuprinsă între 41 şi 60 de ani" şi a fost 
inaugurat noul serviciu pentru adulţi "40 + Activ. Informat. Valoros", în cadrul 
programului Biblionet - IREX. Cele două săli destinate organizării serviciilor 
pentru adulţi au fost lansate oficial - sala Centrului de formare, dotată cu 
echipamente moderne (10 laptop-uri, un videoproiector, imprimantă şi scanner), 
unde vor avea loc sesiunile IT, şi o sală primitoare, amenajată din bugetul 
proiectului, cu mobilier confortabil, Smart TV, DVD player, unde vor avea loc 
sesiunile de informare gratuite şi atelierele practice. (C.V.) 

 
175.  NICULEŢ, LIANA-MIHAELA 
Serviciul "40 + Activ, Informat, Valoros" - Sesiuni de informare / 

Liana-Mihaela Niculeţ. 
În: Asociaţia. An 9, nr. 2 (2013). p. 6-7. 
Biblioteca judeţeană "V. A. Urechia", dispunând de o sală liberă şi de 

finanţare de la IREX, obţinută prin câştigarea proiectului "Biblioteca V. A. Urechia - 
Centru de excelenţă care oferă servicii pentru adulţi, cu vârsta cuprinsă între 41 şi 60 
de ani", a amenajat spaţiul existent şi a organizat întâlniri pe diverse teme de 
actualitate cu un grup de adulţi. Prin participarea la aceste sesiuni de informare, ei vor 
căpăta încredere în ei înşişi, îşi vor pune în practică propriile idei şi abilităţi, vor 
interacţiona cu persoane cu aleaşi interese. Competenţele dobândite le pot folosi atât 
în interes propriu, cât şi pentru sprijinirea familiei. Serviciul constă în organizarea 
unor sesiuni de curs, împărţite pe trei module - competenţe IT - căutarea informaţiei 
pe Internet, e-mail, facebook, redactarea unui CV, utilizarea tabletelor şi a e-
Reader-elor; informare; abilităţi practice. Sesiunile vor dura două-trei ore şi se vor 
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desfăşura pe parcursul a patru luni. (C.V.) 
 
176.  PILOFF, MĂDĂLINA 
Fenomenul e-book schimbă piaţa cărţii din România / Mădălina Piloff. 
În: Biblioteca Bucureştilor. An 15, nr. 10 (2012). p. 17. 
În acest articol este analizată evoluţia cărţii de la formatul tradiţional la cel 

digital, în România. Trecerea volumelor în format digital este o realitate care 
începe să prindă contur şi în ţara noastră. Cărţile tipărite sunt însă departe de a 
dispărea de pe rafturile librăriilor. Astăzi, alegerea între cartea tipărită şi e-book o 
realizează puţini români, deoarece oferta de carte digitală în limba română este încă 
destul de redusă. Recent, a fost lansată o librărie de peste 500 de titluri de e-books, 
dar România se află mult în urma altor ţări din acest punct de vedere. La preţul unei 
cărţi digitale se adaugă şi o investiţie pe care cititorul trebuie să o facă în e-reader, 
iar aceasta nu este la îndemâna oricui. Dispozitivele e-readers (de exemplu, Kindle, 
lansat de Amazon), pe care încap 2.000-3.000 de cărţi sau 20.0000, dacă li se 
extinde memoria, au preţuri mari pentru cititorii români, dar cu ajutorul lor aceştia 
pot avea o întreagă bibliotecă în buzunar. (C.V.) 

 
177.  ROTARU, VALENTINA 
Click @ platformă on line de instruire pentru bibliotecari / Valentina 

Rotaru. 
În: Bibliotheca septentrionalis. An 20, nr. 2 (2012). p. 144-145. 
Proiectul "Click @ platformă on line de instruire pentru bibliotecari" are ca 

obiectiv principal dezvoltarea profesională a bibliotecarilor publici pentru a oferi 
servicii moderne, bazate pe IT, către comunitatea pe care o deservesc. Proiectul 
este finanţat de organizaţia nonprofit "Electronic information for libraries" (EIFL), 
în cadrul programului de formare al Centrului Mortenson pentru programe 
internaţionale de formare a bibliotecarilor, din cadrul universităţii illinois - S.u.A., 
ca urmare a participării unui număr de 15 bibliotecari şi manageri de biblioteci din 
România la Programul de training pentru lideri şi inovatori (17 martie - 17 aprilie 
2011, urbana - Champaign). La finalul acestui training, participanţii au identificat 
trei teme de proiect, printre care şi cea menţionată mai sus. La acest proiect, care 
vizează formarea profesională a bibliotecarilor, sunt partenere următoarele 
biblioteci din ţară - biblioteca Dinicu Golescu din Piteşti; biblioteca judeţeană 
Costache Sturdza din Bacău, biblioteca judeţeană Gh. Asachi din iaşi, biblioteca 
judeţeană Duiliu Zamfirescu din Focşani, biblioteca judeţeană Petre Dulfu din Baia 
Mare. Obiectivele şi activităţile principale ale proiectului sunt - formarea 
profesională continuă a bibliotecarilor din bibliotecile publice în utilizarea noilor 
tehnologii şi a socialmedia; crearea de resurse de învăţare care să fie puse la 
dispoziţie pe platforma on line a ANBPR-ului; promovarea platformei ANBPR. 
(C.V.) 
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178.  VOICULEŢ, ELENA VALENTINA 
How to Build a Digital Library / Elena Valentina Voiculeţ. 
În: Info-biblio-doc. An XI, nr. 10-11 (2012). p. 70-71. 
"How to Build a Digital Library" (Witten, Ian H.; Bainbridge, David; 

Nicolas, David M. Amsterdam: Morgan Kaufmann, 2010, 629 p.) aduce în prim 
plan aspecte noi şi semnificative despre tehnologiile informaţionale şi despre 
accesul la informaţie în societatea actuală. Partea I conţine ample abordări teoretice 
referitoare la bibliotecile digitale, la utilizatori şi la documentele multimedia, iar 
partea a II-a furnizează informaţii referitoare la modul de implementare a 
Greenstone Digital Library Software, software disponibil gratuit pe Internet. 
Autorii sunt profesori de informatică la Universitatea din Waikato, Noua Zeelandă. 
(C.P.) 

 
179.  VOICULEŢ, ELENA VALENTINA 
Informaţia - resursa strategică a omenirii / Elena Valentina Voiculeţ. 
În: Info-biblio-doc. An XI, nr. 10-11 (2012). p. 34-35. 
Deşi resursă imaterială şi nelimitată, informaţia prezintă patru proprietăţi 

fizice esenţiale: 1. Este inepuizabilă; 2). Este copiabilă; 3). Este indivizibilă; 4). 
Este cumulativă. Baza progresului ţine şi de modul în care sunt utilizate 
informaţiile şi cunoştinţele, nu doar de producţia materială a bunurilor. 
Ascensiunea Japoniei după cel de-al doilea război mondial, care are cea mai mare 
rată de creştere economică şi cel mai redus nivel de şomaj, a fost posibilă prin 
valorificarea capacităţii de invenţie a oamenilor. În societatea contemporană, 
informaţia este parte integrantă a celor mai multe dintre activităţile zilnice şi este 
considerată resursa care generează progresul. (C.P.) 

 
 2  SERVICII ALE BIBLIOTECII. TEHNICI DE BIBLIOTECĂ 
 
180.  PANAIT, IONELA 
Derularea campaniei Europa pretutindeni de către Centrul Europe 

Direct Argeş / Ionela Panait, Georgeta-Elena Nicolescu. 
În: Bibliosphere [online]. Nr. 3 (2011). - [citat 19 septembrie 2014]. p. 5-6. 
Disponibil pe Internet: http://www.bjarges.ro/www/wp-

content/uploads/2011/10/bibliosphere3.pdf.  
Centrul Europe Direct Argeş, în cadrul campaniei Europa pretutindeni, a 

inaugurat în data de 29 septembrie 2011, la Biblioteca Comunală Muşăteşti, un 
punct de informare europeană aparţinând subreţelei de multiplicatori ai centrului. 
Pe parcursul anului 2011, pe lângă punctul de informare europeană de la Muşăteşti, 
au fost inaugurate alte şapte puncte, atât în mediul rural, cât şi în mediul urban: 
Beleţi-Negreşti, Domneşti, Morăreşti, Albeştii de Argeş, Tigveni, Ştefăneşti şi 
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Mioveni, urmând ca până la sfârşitul anului să fie deschise încă două. Centrele de 
informare europeană aduc în atenţia comunităţilor rurale importanţa cunoaşterii 
Strategiei Europa 2020 privind oportunităţile de lucru din Uniunea Europeană şi 
accesarea proiectelor cu finanţare europeană. (C.P.) 

 
 2.1.1  Achiziţii. Depozit legal 

 
181.  LIŞMAN, ANA-MARIA 
Dinamica creşterii colecţiilor. Depozitul legal. / Ana-Maria Lişman. 
În: Biblioteca. Nr. 4 (2011). p. 105-107. 
Prezentare generală şi scurt istoric al Depozitului Legal din ţara noastră, al 

editurilor, al librăriilor şi, de asemenea, o privire generală a pieţei de carte de la noi 
din ultimii ani, precum şi date privind ritmul de depuneri de exemplare obligatorii, 
pentru următoarele categorii de documenete: carte/grupuri de carte, audio video, 
teze de doctorat, periodice. (C.P.) 

 
 2.1.2  Schimb şi împrumut de publicaţii 

 
182.  BURZ, IONELA 
Împrumutul interbibliotecar fără frontiere (III) / Ionela Burz. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 11. 
Împrumutul interbibliotecar se realizează pe baza cererii de împrumut intern 

sau internaţional, care este un formular standardizat. Formularul de împrumut poate 
fi transmis prin scrisoare poştală, fax sau poştă electronică şi cuprinde următoarele 
elemente - denumirea bibliotecii beneficiare; data transmiterii cererii; adresa 
bibliotecii beneficiare, numărul de telefon şi adresa de e-mail; adresa bibliotecii 
furnizoare, numărul de telefon şi adresa de e-mail; semnătura şi ştampila autorităţii 
beneficiare; data limită până la care documentul este aşteptat; cota documentului; 
detalii bibliografice complete ale documentului solicitat; menţionarea sursei de 
referinţă; cerinţe speciale - microfilm, microfişă, ediţie în altă limbă etc.; cerinţe de 
livrare - modalităţii de expediţie - poştă, fax, transmisie electronică; plata. Cererea 
pentru împrumutul intern se realizează pe baza formularelor standardizate A,B şi C, 
cuprinse în anexa nr. 1 la regulamentul pentru împrumutul interbibliotecar. Cererea 
pentru împrumutul internaţional se realizează pe baza formularelor standardizate A, 
B, C şi D, cuprinse în anexa nr. 2 la regulamentul pentru împrumutul 
interbibliotecar. Formularul D are pe verso rubrici destinate înscrierii bibliotecilor 
în care cererea circulă pentru rezolvarea împrumutului. (C.V.) 
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 2.2  Evidenţa colecţiilor 

 
183.  IOAN, SIMONA 
Evidenţa secundară a documentelor de bibliotecă / Simona Ioan, Simona 

Milica. 
În: Asociaţia. An 9, nr. 2 (2013). p. 13. 
Organizarea unui sistem unic de înregistrare, urmărire şi control al fondului 

de documente este necesară pentru cunoaşterea precisă a situaţiei fiecărei resurse 
existente în colecţiile bibliotecii, din punct de vedere cantitativ (numeric şi valoric) 
şi calitativ (tematic). Evidenţa individuală are drept obiectiv înregistrarea 
individuală a fiecărui document în registrul de inventar R.I., care reprezintă 
contabilizarea individuală a patrimoniului bibliotecii. Pe baza datelor introduse de 
Compartimentul Evidenţa publicaţiilor, în biblioteca judeţeană "V. A. Urechia" din 
Galaţi se extrag lunar din baza de date RMF-ul global, R.I al bibliotecii şi, ca 
element de noutate, Registrele de Gestiune pentru fiecare dintre cele nouă 
subgestiuni ale bibliotecii - Depozit general, Colecţii speciale, Compartimentul 
Multimedia, Împrumut la domiciliu pentru adulţi, Împrumut la domiciliu pentru 
copii, filialele nr. 1, 2, 3, 4, pe tipuri de documente (cărţi, periodice, multimedia). 
Registrele de gestiune cuprind toate elementele fişelor topografice, sunt tipărite în 
ordinea strictă a numerelor de inventar şi sunt considerate procese-verbale de 
predare - primire pe baza cărora se realizează predarea documentelor între 
Compartimentul Evidenţa publicaţiilor şi subgestiuni. (C.V.) 

 
184.  IOAN, SIMONA 
Evidenţa pe subgestiuni / Simona Ioan. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 14. 
Evidenţa de bibliotecă desemnează totalitatea operaţiunilor de înregistrare a 

datelor cantitative (numărul de documente) şi valorice (preţul documentelor 
deţinute de bibliotecă) - globale (stocuri) şi individuale (fiecare document) - 
referitoare la mărimea, componenţa şi dinamica colecţiei de documente a unei 
biblioteci. Pentru evidenţa de bibliotecă se utilizează numai instrumente tipizate - 
Registrul de Mişcare a Fondurilor (R.M.F.), în care se înregistrează fiecare stoc de 
documente global (cantitate şi valoare), şi Registrul inventar (RI), în care fiecare 
unitate bibliografică este înregistrată sub un număr unic, denumit număr de 
inventar. Pe baza datelor introduse de Compartimentul Evidenţa Publicaţiilor, în 
biblioteca judeţeană "V. A. Urechia" din Galaţi se extrag lunar, din baza de date, 
R.M.F.-ul global şi RI-ul bibliotecii, precum şi, ca element de noutate, Registrele 
de Gestiune pentru fiecare dintre cele nouă subgestiuni ale bibliotecii - Depozitul 
general, Colecţiile speciale, Compartimentul Multimedia, Împrumutul la domiciliu 
pentru adulţi, Împrumutul la domiciliu pentru copii, Filialele 1, 2, 3 şi 4, pe tipuri 
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de documente - carte, periodice, multimedia. Aceste registre, aşezate cronologic, 
pot fi considerate registre inventar ale fiecărei secţii. Au mai fost concepute 
documentele tipizate interne "R.M.F. electronic" şi "Situaţie gestiune bibliotecă pe 
secţii", sub formă de tabele. (C.V.) 

 
 2.3  Prelucrarea colecţiilor 

 
185.  ULICI, ADELINA 
Jurnal de catalogare (fragmente) / Adelina Ulici. 
În: Bibliotheca septentrionalis. An 20, nr. 2 (2012). p. 135-138. 
Articolul conţine un jurnal al autoarei din perioada 18-23 august 2010, în 

care observaţiile personale sunt însoţite de observaţii despre catalogarea unor 
documente (presă interbelică) - "Brazda - revistă de îndrumare agricolă, economică 
şi socială", editată de Asociaţia inginerilor agronomi din nord-vestul Ardealului, 
Satu-Mare, An 1, nr. 1 şi An 2, nr. 2; "Floarea darurilor", Bucureşti, 27 mai 1907, 
"Apare Dumineca. Supt îngrijirea lui N. Iorga", cu articolul "Oameni şi cărţi. Încă o 
dată - ce se citea pe vremuri la noi. Cărţile lui Vasile Drăghici", semnat de Nicolae 
Iorga; Fragment de calendar ("Calendar Naţional creştin"), p. 43-86, din perioada 
interbelică; "Calendar creştin pe anul 1944", întocmit de Pr. Ioan I. Ciortan, apărut 
la Kolosvár - Cluj-Napoca; un dosar cu presă basarabeană din perioada interbelică 
şi din anii 1941-1942 - "Poetul", "Sufletul nostru" (1933, Chişinău), "Basarabia 
nouă - literară, socială, economică", "Cuvânt moldovenesc" (1931, Chişinău), 
"Raza - gazetă săptămânală de luptă a refugiaţilor moldoveni" (1941, Bucureşti), 
apoi cu subtitlul "gazetă săptămânală de luptă şi atitudine românească" (1942, 
Chişinău). (C.V.) 

 
 2.3.1  Catalogare. Organizarea cataloagelor. Descrierea publicaţiilor 

 
186.  CORPACI, NICOLETA 
Catalogare - ieri, azi şi mâine. Pro şi contra meseriei de catalogator / 

Nicoleta Corpaci. 
În: Info-biblio-doc. An XI, nr. 10-11 (2012). p. 7-10. 
Ultimii 50 de ani de catalogare s-au concretizat în stabilirea şi aplicarea 

uniformă, la scară internaţională, a regulilor care au ca rezultat îmbunătăţirea 
fluxului documentelor şi regăsirea rapidă a informaţiei. În 1971 s-au stabilit 
regulile de catalogare ISBD(M), iar din 1973 standardul a fost adoptat ca 
instrument de lucru în descrierea bibliografică a monografiilor şi în structura 
bibliografiilor naţionale de mai multe ţări. După 1990, odată cu informatizarea 
bibliotecilor, regulile de catalogare au început să fie adaptate noilor schimbări. 
Biblioteca modernă poate crea colecţii exhaustive ce permit accesul la întregul 
tezaur cultural al unui popor. (C.P.) 
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 2.3.2  Clasificare şi indexare. Limbaje de indexare şi regăsire. Tezaure. 

Indexuri. Abstracte 
 
187.  IEPURE, CAMELIA-ILEANA 
Organizarea cunoaşterii în Sistemul de Clasificare Zecimală DEWEY : 

Diviziunea 510 - Matematică / Camelia-Ileana Iepure. 
În: Info-biblio-doc. An XI, nr. 10-11 (2012). p. 2-6. 
Prezentare a domeniului "Matematicii" în sistem de Clasificare Zecimală 

Dewey, din perspectiva nivelului de dezvoltare pe care l-a atins acest domeniu, prin 
crearea de noi ramuri, precum şi corelarea acestora cu alte domenii ale cunoaşterii. 
(C.P.) 

 
188.  PINTILIE, GEANINA 
Limbaje hibrid de indexare a resurselor electronice / Geanina Pintilie. 
În: Info-biblio-doc. An XI, nr. 10-11 (2012). p. 14-17. 
Varietatea şi numărul mare de resurse electronice constituie o provocare fără 

precedent pentru biblioteci şi specialişti în organizarea şi diseminarea informaţiei. 
Dinamica utilizării motoarelor de căutare, a sistemelor de depozitare şi editare a 
documentelor electronice constituie principalul catalizator în studiile de cercetare 
privind organizarea informaţiilor. Limbajul hibrid de indexare creat prin fuziunea 
dintre un sistem de clasificare şi un tezaur asigură o coerenţă a indexării 
conţinutului documentelor, făcând posibilă căutarea alternativă. În acest sens, din 
1996-1997 s-a instituit o colaborare periodică între editorii diferitelor scheme 
generale de clasificare (CZU, CZD, LCC, BC2). De asemenea, există un parteneriat 
între patru biblioteci naţionale (a Elveţiei, a Franţei, a Germaniei şi a UK), al cărui 
obiectiv este dezvoltarea unui sistem de acces multilinv pe subiecte la cataloage 
prin utilizarea limbajelor de indexare RAMEAU, LCSH, SWD. În cadrul întâlnirii 
IFLA 2007 de la Durban a fost prezentat proiectul HILT-High-Level Thesaurus, 
prin care s-a demonstrat precizia cu care CZD poate identifica anumite concepte, 
acordându-i-se credit pentru a deveni un mecanism hibrid de unificare a 
terminologiei din scheme de organizare multiple. (C.P.) 

 
189.  RAHME, NICOLETA 
Managementul limbajelor de indexare. Consorţiul CZU / Nicoleta 

Rahme. 
În: Info-biblio-doc. An XI, nr. 10-11 (2012). p. 11-14. 
Autoarea realizează o trecere în revistă a principalelor politici care au 

contribuit la aspectul de azi al CZU, considerându-le importante pentru 
îmbunătăţirea controlului asupra schimbărilor. De asemenea, sunt prezentate liniile 
de dezvoltare CZU începând cu anul 2006. Obiectivul principal în administrarea 
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politicii CZU în anii care urmează este de a continua activitatea de actualizare a 
întregului sistem, începută în anul 1993. (C.P.) 

 
190.  SAVA, ADRIANA 
Agenda de viitor a Clasificării Zecimale Dewey / Adriana Sava. 
În: Info-biblio-doc. An XI, nr. 10-11 (2012). p. 17-20. 
Sistemul de Clasificare Zecimală Dewey, bazat pe organizarea tuturor 

cunoştinţelor umane conform principiului ierarhic, de la general la particular, fără a 
conţine semne grafice, uniformizează acţiunile din cadrul structurilor 
infodocumentare, indiferent de ţară, de tipul lor, de utilizatorii care le frecventează 
sau cărora li se adresează. Agenda de viitor a CZU are ca punct de plecare 
dezideratul specialiştilor de a face informaţia cât mai uşor de regăsit pentru 
utilizatori. Online Computer Library Center, Biblioetca Congresului şi Comitetul 
de Politică Editorială sunt cele trei mari instituţii cu roluri distincte şi bine definite 
în politica de aplicare şi dezvoltare CZU. (C.P.) 

 
 2.4  Depozitare. Prezervare. Conservare. Restaurare 

 
191.  CRISTEA, LILIANA 
Biblioteca Naţională a României. Managementul calităţii reflectat în 

procedurile de lucru (IX). Biroul Rezerva Naţională de Publicaţii / Liliana 
Cristea. 

În: Biblioteca. Nr. 4 (2011). p. 113-114. 
Biroul Rezerva Naţională de Publicaţii a fost constituit ca parte componentă 

a Bibliotecii Naţionale a României în 1969, printr-o Hotărâre a Consiliului de 
Miniştri care a avut ca scop stocarea într-un singur depozit a cărţilor ce proveneau 
din biblioteci rămase fără moştenitori, din confiscări, din desfiinţarea unor 
biblioteci sau din stocurile de cărţi disponibile ale editurilor, cea mai importantă 
funcţie a RNP-ului fiind cea de a înzestra, prin donaţie, bibliotecile publice 
interesate, cu carte cu caracter enciclopedic. În articol sunt prezentate cele trei 
proceduri de lucru din cadrul serviciului: Procedura de organizare a RNP, 
Procedura de gestionare a RNP şi Procedura de selectare în vederea casării 
publicaţiilor din RNP. (C.P.) 

 
192.  PUFLEA, ALEXANDRA 
Schimbarea procesului tradiţional de conservare a documentelor de 

bibliotecă / Alexandra Puflea. 
În: Info-biblio-doc. An XI, nr. 10-11 (2012). p. 26-27. 
Conservarea documentelor este o preocupare permanentă a bibliotecilor. 

Astăzi, cea mai bună soluţie pentru conservarea documentelor este digitizarea lor 
deşi costurile sunt ridicate, iar transferul din format analog în format digital poate fi 
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dificil de efectuat. Avantajele conservării conţinutului digital constau în 
posibilitatea de a crea şi înregistra copii multiple fără pierderi informaţionale. În 
acelaşi timp, copiile multiple stocate off-site cresc rata de conservare a materialelor 
ameninţate de problemele de mediu şi de cele operaţionale ale instituţiei. (C.P.) 

 
 2.5  Relaţii cu publicul. Referinţe bibliografice (Servicii speciale. Nevoi de 

informare. Comportament informaţional. Atitudinea utilizatorilor) 
 
193.  FELEA, SIMONA 
"O lume mai bună, împreună!" - proiect sustenabil / Simona Felea. 
În: Axis Libri. An 6, nr. 19 (2013). p. 90. 
În perioada 1 octombrie 2012 - 31 martie 2013, la Galaţi s-a desfăşurat 

proiectul "O lume mai bună, împreună!", care a urmărit conştientizarea comunităţii 
gălăţene asupra discriminării cu care se confruntă solicitanţii de azil care utilizează 
serviciile bibliotecii judeţene "V. A. Urechia". În judeţul Galaţi, Centrul Regional 
de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil poate primi 200 de persoane. La 
biblioteca "V. A. Urechia" sunt înscrişi 605 solicitanţi de azil, printre ei aflându-se 
şi copii. Ei utilizează serviciile secţiilor "Referinţe electronice şi Internet" şi 
"Audio-Video", precum şi sălile de lectură de la sediul central şi de la cele trei 
filiale ale bibliotecii. Solicitanţii de azil din judeţul Galaţi îşi exprimă tot mai des 
dorinţa de a împrumuta documente - ghiduri de conversaţie, beletristică în limbile 
engleză şi franceză, materiale informative. De aceea, biblioteca a creat un raft 
special cu astfel de documente. (C.V.) 

 
194.  KULIKOVSKI, LIDIA 
Activitatea extramuros - o formă inovativă de activitate sau 

actualizarea unei forme uitate? / Lidia Kulikovski. 
În: Bibliotheca septentrionalis. An 20, nr. 2 (2012). p. 127-130. 
În ultimii ani, frecventarea bibliotecilor este în stagnare, afirmă specialiştii 

europeni. Una din soluţii ar fi o strategie de ieşire a bibliotecii în comunitate (a 
merge la potenţialii utilizatori), de activitate extramurală. Există mai multe abordări 
conceptuale ale activităţii extramuros - activitatea de promovare a instituţiei, în 
sensul de a merge în comunitate şi de a vorbi despre bibliotecă; extinderea 
serviciilor până în cel mai îndepărtat sector al comunităţii, până la cel mai 
îndepărtat utilizator; utilizarea serviciilor bibliotecii de la distanţă, din afara 
zidurilor ei. Misiunea serviciilor extramuros în biblioteci este furnizarea 
materialelor recreaţionale, educaţionale, culturale persoanelor care nu pot utiliza 
serviciile intramurale, clasice, ale bibliotecii. Serviciile extramuros ale bibliotecii 
apar într-o varietate de programe pentru mai multe categorii de public - pentru cei 
instituţionalizaţi, bătrâni, copii, tineri, adulţi; pentru defavorizaţi, imigranţi, 
refugiaţi sau persoane care nu au timp să vină la bibliotecă, cum ar fi oamenii de 
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afaceri, de exemplu. Activitatea extramuros este orientată şi spre capturarea noilor 
segmente de public, spre a atrage nonutilizatorii. Metodele de ieşire la aceste 
categorii de public sunt numeroase - livrare la domiciliu, livrare la instituţie, livrare 
de la distanţă. Biblioteca angajată în activitate extramuros îşi pregăteşte Pachete de 
lectură, Bussines pachete, Expoziţii itinerante, Programe speciale, itinerante sau la 
cerere pentru o instituţie anume. (C.V.) 

 
195.  PUFLEA, ALEXANDRA 
Rolul bibliotecarului în medierea informaţiei în societatea cunoaşterii / 

Alexandra Puflea. 
În: Info-biblio-doc. An XI, nr. 10-11 (2012). p. 23-25. 
Dialogul cu cititorul este lucrul de care trebuie să se ţină seama în 

permanenţă într-o bibliotecă. Este ideal ca aceasta să dispună de un spaţiu destinat 
primirii şi orientării cititorilor, unde să existe un bibliotecar responsabil. În 
societatea informaţională bibliotecarul nu poate fi doar un erudit şi un custode, el 
trebuie să reprezinte un element activ în difuzarea şi implementarea informaţiilor 
pentru diferite categorii de utilizatori, deoarece valoarea unei biblioteci nu se 
reflectă doar în bogăţia colecţiilor, ci şi în personalul ei. Sunt prezentate în 
continuare cerinţele generale şi cerinţele specifice la care terbuie să răspundă 
bibliotecarii. (C.P.) 

 
 3  LECTURA PUBLICĂ 

 
196.  BUSUIOC, ELENA-ROXANA 
Eseu bibliologic / Elena-Roxana Busuioc. 
În: Info-biblio-doc. An XI, nr. 10-11 (2012). p. 67-68. 
Despre carte ca poartă prin care se pătrunde în universul cunoaşterii. 

Absenţa scrierii frânează evoluţia societăţii. Popoarele care nu cunosc scrierea riscă 
să se piardă în negura timpului. Idealul bibliotecii este de a îngloba toată 
cunoaşterea umană şi de a-l modela pe individ. (C.P.) 

 
197.  GAMAN, ANIŞOARA 
Structurile care promovează lectura copilului / Anişoara Gaman. 
În: Info-biblio-doc. An XI, nr. 10-11 (2012). p. 59-63. 
Bibliotecile şcolare sunt cele care diversifică procesele educative iniţiate de 

programele şcolare. Concepţia despre copil şi rolul bibliotecii publice destinate 
acestuia a evoluat de la imaginea copilului de adult de înăţime mai mică, spre 
conoaşterea acestuia ca individualitate cu nevoi şi caracteristici psihologice 
specifice şi de la intervenţia autoritară a adultului în procesul lecturii, spre rolul 
acestuia ca sprijin discret în "cucerirea" lecturii. Pentru că vârsta şcolarităţii este 
cea mai favorabilă pentru formarea gustului pentru lectură, sunt prezentate 
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aspectele educative, cognitive şi formative la şcolarii mici. (C.P.) 
 
198.  MIHALACHE, ELENA 
Lectura - Cartea - Biblioteca / Elena Mihalache. 
În: Info-biblio-doc. An XI, nr. 10-11 (2012). p. 68-69. 
Scurt articol despre ceea ce poate oferii biblioteca în vremurile noastre. 

Despre cărţi şi lectură ca temelii pentru individ, popor şi omenire în general. (C.P.) 
 
199.  PUNGĂ, DIANA 
Despre oameni şi cărţi / Diana Pungă. 
În: Info-biblio-doc. An XI, nr. 10-11 (2012). p. 65-66. 
Despre exerciţiul lecturii ca o cale spre armonia sinelui. Pledoarie despre 

carte şi despre cuvânt, despre libertatea gândului, a spiritului, a vorbirii. (C.P.) 
 
200.  ROTARU, SORANA 
Cine mai citeşte în ziua de azi şi de ce? / Sorana Rotaru. 
În: Info-biblio-doc. An XI, nr. 10-11 (2012). p. 64-65. 
Pledoarie pentru carte şi pentru lectură într-o epocă în care mijloacele de 

comunicare sunt numeroase, iar problema accesibilităţii acestora datorită suportului 
de scris, care poate fi fizic sau virtual, a devenit problema lipsei de timp. (C.P.) 

 
201.  SANDU, FLORENTINA 
Programe de promovare a lecturii / Florentina Sandu. 
În: Info-biblio-doc. An XI, nr. 10-11 (2012). p. 55-58. 
Lupta împotriva analfabetismului se dă mai ales în şcolile primare, pentru că 

aici se învaţă numerele şi se asociază literele cu sunetele. Pentru o bună desfăşurare 
a programelor de alfabetizare şi de promovare a lecturii, terbuie realizate acorduri 
între manuale şi evoluţia sistemului de învăţământ. Bibliologii americani consideră 
că sursa numeroaselor probleme în viaţa socială este numărul mare de personae 
analfabete şi needucate. De aceea în S.U.A. şi în Canada se ceează programe de 
promovare a lecturii în cooperare cu serviciile şi organismele sociale. În Marea 
Britanie, biblioteca este o instituţie interesată de problemele tineretului, de educaţia 
adulţilor, de alfabetizare şi de creşterea gradului de cultură (ex.: "Open for 
Learning Center" - Staffordshire). Pentru România, este dat exemplul proiectului cu 
caracter educaţional "Călători în tainele cărţilor". (C.P.) 
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 4  INFORMARE. DOCUMENTARE. PRODUSE INFORMAŢIONALE 

(Marketing în aceste servicii) 
 

202.  NETOTU, IOANA 
Biblioteca Judeţeană "Dinicu Golescu" Argeş - Din activitatea 

ştiinţifică şi publicistică / Ioana Netotu. 
În: Bibliosphere [online]. Nr. 3 (2011). - [citat 17 septembrie 2013]. p. 6. 
Disponibil pe Internet: http://www.bjarges.ro/www/wp-

content/uploads/2011/10/bibliosphere3.pdf.  
În perioada 10 august - 4 septembrie 2011, cu prilejul "Sărbătorilor 

Argeşului şi Muscelului", Biblioteca judeţeană "Dinicu Golescu" a organizat 
expoziţia cu tema "Din activitatea ştiinţifică şi publicistică", în cadrul căreia au fost 
expuse cărţi semnate de bibliotecarii instituţiei, articole publicate în reviste de 
specialitate şi medalii şi diplome primite de instituţie cu ocazia evenimentelor care 
s-au desfăşurat pe parcursul anilor. Expoziţia a constituit prilej de aducere aminte a 
unor nume care nu mai sunt printre noi: Silvestru D.Voinescu, Nicolae Rizescu, 
Cornelia Barbu, Mircea Meleşteu, Gheorghe Cârstea (poetul Miron Cordun). (C.P.) 

 
203.  POPESCU MARTIN, DENISA 
Sărbătorile Argeşului şi Muscelului, la Biblioteca Judeţeană "Dinicu 

Golescu" / Denisa Popescu Martin. 
În: Bibliosphere [online]. Nr. 3 (2011). - [citat 9 septembrie 2013]. p. 4. 
Disponibil pe Internet: http://www.bjarges.ro/www/wp-

content/uploads/2011/10/bibliosphere3.pdf.  
În contextul celei de-a V-a ediţii a Sărbătorilor Argeşului şi Muscelului, 

desfăşurate în august 2011, Biblioteca Judeţeană "Dinicu Golescu" Argeş s-a 
implicat în organizarea unei expoziţii de carte şi articole de specialitate publicate de 
salariaţii instituţiei, destinată să valorifice atât fondul material, documentar deţinut 
de instituţie, cât şi potenţialul creator al celor care lucrează sau au lucrat aici. Alte 
manifestări din programul Sărbătorilor au fost expoziţia de carte etnografică şi 
monografică realizată în colaborare cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale - "Argeşul - perspective istorice" şi expoziţia de 
atrtă - "Argeşul, văzut de elevii Şcolii Populare de Arte şi Meserii din Piteşti", 
precum şi un spectacol de stradă care a readus la viaţă Argeşul secolului al XIX-
lea. (C.P.) 
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204.  ROŞOIU, MAGDALENA 
Amintiri din Argeşul de altădată / Magdalena Roşoiu.  
În: Bibliosphere [online]. Nr. 3 (2011). - [citat 9 septembrie 2013]. p. 7. 
Disponibil pe Internet: http://www.bjarges.ro/www/wp-

content/uploads/2011/10/bibliosphere3.pdf. 
Pe 18 august 2011 la Muzeul judeţean Argeş, cu ocazia Zilelor Argeşului şi 

Muscelului, a fost inaugurată expoziţia temporară intitulată ,"Amintiri din Argeşul 
de altădată", unde au fost expuse piese de vestimentaţie din secolul al XIX-lea, 
obiecte casnice, documente ce au aparţinut aristocraţiei acelor vremuri, fotografii şi 
ilustrate. Biblioteca Judeţeană "Dinicu Golescu" Argeş a participat la acest 
evemniment cu documente din fondurile Colecţiilor speciale, lucrări ce conţin 
autografele unor argeşeni celebri precum C.D. Aricescu, N. Kretzulescu, Tudor 
Muşatescu, George Oprescu, Iordache Golescu etc. şi cu ilustrate cu localităţile 
argeşene. (C.P.) 

 
 4.1  Bibliografii. Bibliografii naţionale 

 
205.  CÂMPEAN, VIOREL 
Ediţii nesemnalate în "Bibliografia românească modernă" ale unor 

lucrări întocmite de Radu Cuparu / Viorel Câmpean , Marta Cordea. 
În: Bibliotheca septentrionalis. An 20, nr. 2 (2012). p. 148-154. 
Preotul cărturar Radu Cuparu (1866-1910), profesor, jurnalist şi scriitor, este 

o personalitate puţin cunoscută chiar şi în Sătmarul său natal. Importanţa 
personalităţii sale este dată şi de două cărticele de rugăciuni, care se numără printre 
primele tipărituri în limba română apărute la Satu Mare - "Patru Sfinte cântări 
pentru creştini evlavioşi scrise de Radu Cupariu la cererea poporului" şi "Sfântul 
Rosariu sau cununa de roză a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu întocmit pre 
ritul răsăritean" de R. Cupariu. Ambele lucrări au apărut în 1887, în perioada când 
autorul era student la teologie, şi se află în fondul bibliotecii judeţene din Satu 
Mare. Cele două cărţi de rugăciuni au fost reeditate în 1906. "Bibliografia 
românească modernă" consemnează în primul volum doar ediţiile din 1906, apărute 
la Gherla. Şi prin prisma acestei completări adusă de autorii articolului, contribuţia 
lui Radu Cuparu la spiritualitatea românească merită să fie cunoscută. În 1901, 
Radu Cuparu a fost hirotonit, iar în 1908, a fost numit profesor definitiv la liceul 
"Samuil Vulcan" din Beiuş, predând lecţii de religie, limbile română, maghiară şi 
germană. S-a distins ca un vrednic ziarist, îndeosebi pentru presa catolică maghiară. 
A colaborat apoi şi la presa românească - "Gutinul", "Revista catolică" şi 
"Dreptatea". În publicistica sa, preconiza alianţa dintre biserica romano-catolică cu 
biserica răsăriteană, pentru a face front comun împotriva social-democraţiei. 
Studiile sale erau puternic influenţate de concepţia catolică despre lume şi 

http://www.bjarges.ro/www/wp-content/uploads/2011/10/bibliosphere3.pdf
http://www.bjarges.ro/www/wp-content/uploads/2011/10/bibliosphere3.pdf
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societate. (C.V.) 
 
206.  DRĂGAN, ANA-MARIA 
Bibliografiile naţionale şi memoria culturală / Ana-Maria Drăgan. 
În: Info-biblio-doc. An XI, nr. 10-11 (2012). p. 40-43. 
Bibliografia îşi are originile în edificiile culturale ale Antichităţii. 

Cataloagele vechilor biblioteci pot fi considerate bibliografii incipiente. În prezent 
este acceptată ideea că o bibliografie naţională are nevoie de o muncă organizată şi 
de un cadru legal. Baza documentară a unei bibliografii naţionale începe cu legea 
Depozitului Legal. În Biblioteca Naţională, valorificarea informaţiilor care au la 
bază documentele existente în Depozitul Legal se realizează prin Bibliogarfia 
Naţională, care cuprinde seriile: "Cărţi, albume, hărţi", "Teze de doctorat", 
"Românica", "Documente muzicale tipărite şi audiovizuale", "Publicaţii seriale", 
"Articole din publicaţii periodice. Cultură" - descrise fiecare în parte în articol. 
(C.P.) 

 
207.  ERICH, AGNES 
Academia Română şi începuturile bibliografiei româneşti / Agnes Erich , 

Cristina Popescu. 
În: Curier. An 19, nr. 1 (2013). p.8-13. 
Personalitatea care a creat şi a polarizat în jurul său întreaga şcoală 

bibliologică a Academiei Române, punând bazele unei adevărate mişcări 
bibliografice ştiinţifice, a fost filologul Ioan Bianu (1856-1935), care a condus 
Biblioteca Academiei din 1884 până în 1835. În şedinţa din 2 februarie 1895, Ioan 
Bianu a expus un vast program bibliografic, elaborat şi structurat potrivit 
principiilor şi metodelor bibliografiei moderne. Potrivit acestui plan, Ioan Bianu, 
Nerva Hodoş şi, mai târziu, Dan Simonescu, au elaborat "Bibliografia românească 
veche", în patru volume. Obiectivul bibliografiei a fost de a menţiona, pentru prima 
dată, tot ceea ce s-a tipărit în Ţările Româneşti sau de către români în alte ţări până 
la 1830. În prezentarea bibliografică a celor 2017 titluri şi 341 de completări, 
reprezentând descrierea cărţilor tipărite pe teritoriul României şi de români în 
străinătate, pe lângă datele bibliografice generale (titlul în limba română şi 
descrierea amănunţită), autorii au reprodus prefeţe, epiloguri, dedicaţii, frontispicii 
şi letrine; au completat aceste date cu note istorico-literare şi cu referinţe 
bibliografice; au indicat depozitele unde se află exemplare din cartea descrisă; au 
dat detalii despre hârtie, filigrane, diferite ediţii, grafica textului etc., metodă 
extrem de minuţioasă care ajută la cunoaşterea culturii noastre vechi şi a evoluţiei 
artei grafice în ţara noastră. (C.V.) 
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208.  GHIŢĂ, TATIANA 
Tipologii de bibliografii naţionale / Tatiana Ghiţă. 
În: Info-biblio-doc. An XI, nr. 10-11 (2012). p. 44-48. 
Până la sfârşitul secolului al XI-lea, activitatea de informare bibliografică 

din România era realizată de tipografi, editori, librari şi de unele biblioteci publice. 
La 23 martie 1895, Academia Română, prin bibliotecarul său, Ion Bianu, a aprobat 
planul pentru întocmirea bibliogarfiei naţionale, în care s-au formulat principiile de 
organizare şi metodele de elaborare a bibliografiei naţionale atât pentru imprimate, 
cât şi pentru colecţiile speciale de manuscrise şi documente, care s-a concretizat în 
lucrările "Bibliografia românească veche (1508-1830) ", "Catalogul manuscriptelor 
româneşti din colecţiile Bibliotecii Academiei", "Publicaţiunile periodice româneşti 
(Ziare, gazete, reviste): 1820-1930" şi, mai târziu, 1984 - primul volum, 
"Bibliografia românească modernă (1831-1918) " şi "Bibliografia Analitică a 
Periodicelor Româneşti (1790-1858) " - apărută în 1996. Articolul prezintă date cu 
privire la apariţie, conţinut şi criteriile de întocmire a bibliografiilor naţionale, 
retrospective şi curente. (C.P.) 

 
209.  ISPAS, ADRIANA 
Baze de date bibliografice muzeale / Adriana Ispas. 
În: Info-biblio-doc. An XI, nr. 10-11 (2012). p. 48-51. 
Paul Rivet, etnolog şi antropolog francez, fondator al celebrului Musée de 

l'Homme din Paris, afirma, în 1948, în primul număr al publicaţiei UNESCO, 
"Museum International", că fiecare muzeu trebuie să fie şi un centru de 
documentare ştiinţifică şi că în fiecare muzeu ar trebui să existe o bibliotecă 
specializată gratuită, accesibilă atât publicului, cât şi specialiştilor. O jumătate de 
secol mai târziu, în 1997, Odile Tarrete, responsabil al Centrului de documentare al 
Direcţiei Muzeelor din Franţa, constata că muzeele mari deţineau o bibliotecă, iar 
cele mici aveau de cele mai multe ori doar lucrări disparate adăpostite într-un birou. 
În urma unei anchete desfăşurate în 1994, s-au identificat problemele pe care le 
întâmpină muzeele în această problemă. Ulterior, pentru a veni în sprijinul 
muzeelor, mai multe ţări au creat organisme documentare commune pentru toată 
comunitatea muzeală, care pun la dispoziţia utilizatorilor colecţii importante şi baze 
de date bibliografice. În continuare sunt prezentate câteva tipuri de bibliografii 
(bibliografii de iniţiere, bibliografii legate de tematica expoziţiilor şi bibliografii de 
specialitate) care se află deja la dispoziţia publicului interesat. (C.P.) 

 
210.  PINTILIE, CORNELIA 
Bibliografia locală - subsistem al Bibliografiei Naţionale / Cornelia 

Pintilie. 
În: Info-biblio-doc. An XI, nr. 10-11 (2012). p. 36-39. 
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Bibliografia locală, realizată pe principii unitare standardizate, poate 
coopera cu întreg sistemul naţional şi chiar internaţional de informare bibliografică. 
Este un instrument de completare al bibliogarfiei naţionale. Cea mai întâlnită formă 
de de lucrare în bibliogarfia locală curentă o constituie "Anuarul bibliografiei 
judeţene", în care se consemnează materialele apărute în decursul unui an în presa 
locală şi centrală, precum şi lucrările monografice şi studiile apărute în culegeri 
referitoare la judeţul respectiv. În sistem informatizat, în funcţie de sistemul de 
bibliotecă, există modulul "Bibliografie locală", în care se consemnează tot ceea ce 
apare în presă despre judeţul respectiv - ni se oferă informaţii despre regăsirea 
datelor în acest modul. În articol sunt prezentate succinct lucrări precum 
"Dicţionarul bibliografic al personalităţilor", "Ghidul bibliografic local" şi, de 
asemenea, Centrul de Informare Comunitară, cu care s-a încercat înlocuirea 
"Bibliografiei locale". (C.P.) 

 
 5  PERSONAL. FORMARE PROFESIONALĂ (Cursuri pentru bibliotecari) 

 
211.  LUPU, VALERIU 
Un slujitor al cărţii / Valeriu Lupu, Valentina Lupu. 
În: Biblioteca. Nr. 3 (2011). p. 92-94. 
Pe 24 decembrie 2010, se împlinesc trei ani de la moartea lui Constantin 

Emil Bucescu, om cu o cultură enciclopedică, o capacitate de analiză şi sinteză 
remarcabile în domenii precum istoria, artele, poezia şi literatura, care a suferit 
calvarul închisorilor comuniste şi care a profesat ca bibliotecar, uimind pe toţi cei 
cu care venea în contact prin erudiţia sa. Autorii evocării îl întâlnesc în 1995, cu 
ocazia unei conferinţe susţinute de acesta la Casa Corpului Didactic din Vaslui, 
despre pericolul Panslavismului în istoria noastră, cu ample referiri la scrierile lui 
Eminescu. (C.P.) 

 
212.  VÂRGOLICI, NICULINA 
Comunicare şi comportament în relaţiile cu publicul / Niculina 

Vârgolici. 
În: Curier. An 19, nr. 1 (2013). p. 19-23. 
Biblioteca a fost şi va rămâne un important centru cultural şi educativ. 

Importanţa unei biblioteci este dată atât de valoarea cărţilor, a manuscriselor, a 
documentelor etc., cât şi de valoarea resursei umane, bibliotecarii. În condiţiile în 
care tehnologiile informaţionale devin tot mai performante, iar utilizatorii sunt tot 
mai exigenţi, asigurarea unor servicii de calitate devine o adevărată provocare 
pentru bibliotecari. Astăzi, angajatorii tind să judece atât după inteligenţa noastră 
sau după competenţa profesională, cât şi după comportamentul nostru, faţă de noi şi 
faţă de ceilalţi. Acest criteriu este utilizat din ce în ce mai mult în selectarea 
bibliotecarilor şi a tuturor celor care care au în principal activităţi cu publicul. Este 
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importantă inteligenţa emoţională sau inteligenţa sentimentală, care reprezintă 
capacitatea omului de a recunoaşte propriile emoţii, de a gestiona aceste 
sentimente, de a se automotiva şi de a se transpune în locul altei persoane. Cel mai 
important rol atât în comunicare, cât şi în promovarea imaginii unei instituţii îi 
revine specialistului care are contact direct cu utilizatorul, adică bibliotecarului. 
Trebuie să fie o persoană educată şi educabilă, amabilă, deoarece este determinantă 
imaginea pe care o lasă asupra utilizatorului. În societatea informaţională, 
bibliotecarul trebuie să fie un bun mediator. (C.V.) 

 
 6  ORGANISME. ORGANIZAŢII. ASOCIAŢII 

 
213.  OSOIANU, VERA 
Cronica Simpozionului Ştiinţific "Anul Bibliologic" / Vera Osoianu. 
În: Biblioteca. Nr. 4 (2011). p. 108-112. 
Sunt punctate principalele teme abordate în cadrul celor 20 de ediţii ale 

simpozionului ştiinţific "Anul Bibliologic", susţinute la Biblioteca Naţională a 
Republicii Moldova între anii 1992-2011, precum şi personalităţile din domeniul 
biblioteconomic cu contribuţii ştiinţifice. Temele care au fost puse în discuţie în 
această perioadă au sintetizat evoluţia activităţii bibliotecare din Republica 
Moldova. (C.P.) 

 
214.  SBÎRNAC, MIHAELA 
Biblionet - Lumea în Biblioteca Comunală Morăreşti / Tatiana Sbîrnac.  
În: Bibliosphere [online]. Nr. 3 (2011). - [citat 15 septembrie 2013]. p. 7. 
Disponibil pe Internet: http://www.bjarges.ro/www/wp-

content/uploads/2011/10/bibliosphere3.pdf. 
Pe data de 9 iunie 2011, la Biblioteca Comunală Morăreşti a avut loc 

inaugurarea programului "Biblionet - lumea în biblioteca mea", program iniţiat de 
Fundaţia Research & Exchanges Board (IREX), în cadrul căruia nouăsprezece 
comune din judeţul Argeş, coordonate de Biblioteca Judeţeană "Dinicu Golescu" 
Argeş, se bucură de Internet gratuit, dotare cu calculatoare moderne şi soft 
performant. În cadrul evenimentului au avut loc trei prezentări de carte, una 
aparţinând Laurei Sitaru, lector doctor la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a 
Universităţii din Bucureşti, originară din satul Luminile, comuna Morăreşti, 
"Gândirea politică arabă : Concepte-cheie între tradiţie şi inovaţie" şi două cărţi 
pentru copii în limbi străine, precum şi prezentarea revistei Micul Morar - Revista 
de învăţământ şi cultură a Şcolii cu clasele I-VIII Morăreşti, la care a contribuit cu 
diverse materiale şi biblioteca comunală. (C.P.) 

http://www.bjarges.ro/www/wp-content/uploads/2011/10/bibliosphere3.pdf
http://www.bjarges.ro/www/wp-content/uploads/2011/10/bibliosphere3.pdf
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 6.1  Colaborare interbibliotecară 

 
215.  ŞERBU, ELENA 
Stagiul Resurse Audiovizuale în Biblioteci - Paris 2010 / Elena Şerbu. 
În: Biblioteca. Nr. 4 (2011). p. 118-120. 
În perioada 15 noiembrie - 3 decembrie 2010, s-a desfăşurat la Casa 

Culturilor Lumii (Maisons des Cultures du Monde) Paris, programul de pregătire 
profesională "Curente ale Lumii 2010". Modulele de formare profesională vizează 
în fiecare an diferite domenii ale culturii, propunând participanţilor din diferite ţări 
un program personalizat şi o tematică în jurul unor întâlniri individuale, precum şi 
vizite profesionale în instituţii culturale, favorizând schimburile de experienţă şi 
deschiderea de noi perspective în colaborarea internaţională. (C.P.) 

 
 7  PREZENŢE ROMÂNEŞTI PESTE HOTARE 

 
216.  BIBARŢ LUCIA 
Biblioteca Judeţeană "A. D. Xenopol" Arad, partener în proiectul 

european Et Lettera / Lucia Bibarţ. 
În: Biblioteca. Nr. 4 (2011). p. 120-123. 
În perioada 14-17 februarie 2011, o delegaţie arădeană formată din dl Florin 

Didilescu, directorul Bibliotecii judeţene "A. D. Xenopl" din Arad, dna Raluca 
Martin, inspector şcolar şi dna Lucia Bibarţ, responsabil pentru imagine al 
Bibliotecii judeţene, a participat la lansarea proiectului european Et lettera (Imagini 
scrise - Cuvinte desenate) - Strasburg, în cadrul programului cu finanţare europeană 
Cultura 2007-2013, având ca temă scrierea caligrafică şi valorificarea artistică a 
caligrafiei în ilustraţia de carte. Biblioteca judeţeană din Arad este la a doua 
participare, de această dată, în calitate de co-organizator. Contribuţia românească la 
acest proiect, susţinută de Consiliul Judeţean Arad, se va concretiza într-o tabără de 
creaţie la Bata (aug. 2011), în ateliere de caligrafie şi desen în care vor fi implicaţi 
360 de elevi din mediul rural din judeţul Arad (oct. 2011- mai 2012), în găzduirea 
unei expoziţii internaţionale itinerante Et lettera (sept.-oct. 2012) şi într-un schimb 
de experienţă în septembrie 2012. (C.P.) 

 
217.  ROMAN, ALEXANDRU IOAN 
Scurte însemnări dintr-o scurtă călătorie / Alexandru Ioan Roman. 
În: Bibliotheca septentrionalis. An 20, nr. 2 (2012). p. 131-134. 
În 2012, autorul articolului a participat la inaugurarea Colţului Românesc, 

deschis în cadrul Bibliotecii publice voievodale din Cracovia, Polonia. Directorul 
bibliotecii judeţene "Petre Dulfu" din Baia Mare, dr. Teodor Ardelean, a primit 
invitaţia din partea conducerii bibliotecii din Cracovia, director Jerzy 
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Woźniakiewicz, în colaborare cu Asociaţia româno-polonă, condusă de românul 
Ignat Timar, şi lectoratul românesc de la Universitatea Jagiellonă, unde îşi 
desfăşoară activitatea profesorul universitar băimărean Cornel Munteanu. Colţul 
Românesc, cu foarte multe accente maramureşene, a cuprins 680 de cărţi în limba 
română, două costume populare donate de Ansamblul folcloric "Transilvania", 
ceramică de Daniel Leş, materiale promoţionale purtătoare de informaţie 
românească, fotografii realizate de cursanţii "Şcolii 9", coordonator Silviu Gheţie, 
cuprinse într-o miniexpoziţie, albume, atlase şi enciclopedii cu România, 
Maramureş şi Baia Mare, DVD-uri cu filme româneşti. Biblioteca voievodală din 
Cracovia este principala bibliotecă publică a provinciei Małopolska, deserveşte 
aproximativ 80.000 de cititori înregistraţi şi are un patrimoniu de 500 de mii de 
unităţi biblioteconomice. Aceasta oferă utilizatorilor 500 de locuri în sălile de 
lectură şi 100 de staţii de calculatoare, cu acces la Internet. (C.V.) 
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