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Pe macheta primită, bibliotecarii și responsabilii CDI vor 
recomanda la rândul lor câte o carte, formându-se astfel o 
bibliografie cu 39 de cărți alese de aceștia. Lista va fi completată 
cu recomandările din partea profesorilor și a elevilor. Vor fi 
implicați atât elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal, cât 
și bibliotecari școlari, învățători, profesori și responsabili de 
CDI. CCD Neamț va colabora cu 38 de școli din județ, școli 
în care există bibliotecă școlară, bibliotecar sau responsabil 
de CDI, selectate în urma primirii unei scrisori de intenție.

Activitățile propuse se adresează unui număr de minimum 
2.500 de elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal și se vor 
derula conform unui calendar ce vizează promovarea cărților 
din toate domeniile, prin realizarea animaţiilor de lectură 
grupate pe următoarele teme:

Bibliotecarii au citit și vă recomandă! (Bibliografie 
din toate domeniile, alcătuită la sugestia bibliotecarilor, 
îmbogățită cu citate extrase din operele recomandate, realizate 
după o machetă prestabilită.)

Profesorii au citit și vă recomandă! (Bibliografie din 
toate domeniile, alcătuită la sugestia profesorilor, îmbogățită 
cu citate extrase din operele recomandate.)

Elevii au citit și vă recomandă! (Bibliografie din toate 
domeniile, alcătuită la sugestia elevilor, pe nivele de vârstă, 
îmbogățită cu citate extrase din operele recomandate.)

Fiecare cititor ce se va implica în proiect va alege și va 
recomanda o singură carte! Proiectul are drept obiective:

– formarea și/sau dezvoltarea competențelor de selectare 
a suporturilor de lectură adaptate nivelului fiecărui elev;

– îmbunătățirea capacității de înțelegere și de interpretare 
a cărților;

– promovarea culturii scrise, prin activitățile metodologice 
și culturale ce vor avea în centrul atenției cartea;

– promovarea de către bibliotecarii școlari și de către 
responsabilii de CDI a produselor rezultate în baza proiectului 
(liste bibliografice realizate de bibliotecari, profesori, elevi, 
afișe de promovare a cărților, un ghid de lectură);

– creșterea stimei de sine a elevilor antrenați în proiect 
și implicarea acestora în viața școlii și a comunității, în alte 
proiecte, concursuri, activități extracurriculare;

– transferul de cunoștințe de la bibliotecari și profesori 
la elevi, ceea ce va duce la creșterea toleranței, la stingerea 
conflictului dintre generații.

Cartea recomandată de bibliotecara de la CCD Neamț 
prin citatele selectate este: KAZANTZAKIS, Nikos. Raport 
către El Greco. Bucureşti: Humanitas fiction, 2012. Utilizând 
aceeași machetă și manieră de lucru, se va completa, până în 
luna iunie a anului 2018, Ghidul cititorului modern, o altfel 
de bibliografie ce va conține citate alese din cărțile preferate 
de bibliotecarii, profesorii și elevii implicați în proiect.

Note:

1. PAPADIMA, Liviu. De ce (să) citim? Disponibil pe 
Internet la adresa http://dilemaveche.ro/sectiune/tilc-show/
articol/de-ce-sa-citim, accesat în 16.12.2017. Vezi și adresa 
https://jumunteanu.wordpress.com/2011/10/27/de-ce-trebuie-
sa-citim/, accesat în 16.12.2017.

2. PAPADIMA, Liviu. De ce (să) nu citim? Disponibil pe 
Internet la adresa http://dilemaveche.ro/sectiune/tilc-show/
articol/de-ce-sa-nu-citim, accesat în 16.12.2017.

Cristina Popescu. Cultivarea lecturii ziditoare
O variabilă extrem de importantă a oricărei societăţi, 
independentă de coordonatele geografice, dar dependentă 
de modul în care fiecare dintre noi o percepem şi o utilizăm 
mai departe în mod creativ, este informaţia. Încărcată 
de semnificaţie, informaţia devine cunoaştere. Sintagma 
„societatea cunoaşterii“ este unanim recunoscută ca fiind cea 
mai adecvată pentru a caracteriza concis societatea actuală. 
Textul este un remarcabil eseu ce susține importanța cărții 
și a lecturii, într-o lume în care mirajul cuvintelor, îndeosebi 
al celor bine gândite, ne copleşeşte. Fie că suntem scriitori, 
cercetători ori dascăli sau suntem bibliotecari, intermediari ai 
cunoaşterii, avem menirea să promovăm crezul că valoarea 
este atributul oamenilor cultivați.
Cuvinte cheie: lectură, informație – societatea informației

Mihai Constantinescu. Analiza distribuției citărilor ca 
înlocuitor al factorului de impact
Sunt analizate câteva reviste indexate în Journal Citation 
Reports, Social Sciences Citation Index din perspectiva 
distribuției citărilor. Din punct de vedere metodologic, este 
urmat procesul de analiză descris în articolul „O propunere de 
publicare a distribuirilor citărilor din periodice” (Larivière 
et al). Scopul analizei îl reprezintă verificarea existenței unei 
variații semnificative statistic a factorului de impact, similare 
celei constatate de autorii articolului menționat. Alegerea 
revistelor vine ca urmare a faptului că, din revistele analizate 
în articol, doar una singură este din domeniul științelor sociale. 
Deși majoritatea revistelor analizate sunt multidisciplinare, 
numărul articolelor din domeniul științelor sociale este atât 
de mic, încât aceste reviste nu sunt, de fapt, reprezentative 
pentru științele sociale.
Cuvinte cheie: Journal Citation Reports – analiză, distribuția 
citărilor, factor de impact, măsurători

Alla Panici. Biblioteca Națională a Republicii Moldova în 
contextul tranziției la era digitală
Este sintetizată succint istoria și etapele digitizării informației 
în cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova în 
corelație cu procesul digitizării la scară mondială: de la crearea 
cataloagelor informatizate de bibliotecă până la crearea 
bibliotecilor digitale cu resurse digitizate. Articolul scoate 
în evidență faptul că evoluția permanentă a tehnologiilor 
informaționale va permite realizarea unor obiective 
inabordabile în prezent: crearea colecțiilor de obiecte 
tridimensionale digitizate, a colecțiilor lumilor realității 
virtuale etc., destinate satisfacerii exhaustive a exigențelor 
informaționale complexe ale beneficiarului modern.
Cuvinte cheie: Biblioteca Națională a Republicii Moldova – 
colecții – digitizare, biblioteci digitale, cataloage online

Daniela-Georgeta Ciobanu. Biblioteca Orășenească 
Cernavodă
Biblioteca Orăşenească Cernavodă s-a înființat în 1953 
și, după 65 de ani neîntrerupţi, se află tot pe malul drept 
al Dunării, în oraşul cunoscut pentru Podul peste Dunăre, 
Canalul Dunăre-Marea Neagră și singura centrală nuclearo-
electrică din România. Biblioteca poate fi vizitată, în prezent, 
într-un spaţiu luminos şi vast, propice lecturii şi studiului, la 
etajul superior al primăriei oraşului. În 2009, ea s-a alăturat 
programul național „Biblionet – lumea în biblioteca mea”, iar 
sub coordonarea Bibliotecii Judeţene Constanţa, organizează 
evenimente culturale, colaborează cu şcolile şi grădiniţele 
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din oraş, dar și cu bibliotecile sătești și comunale limitrofe. 
Punctul ei forte, însă, îl reprezintă colaborarea de peste 15 ani 
cu Cenaclul Literar „Mircea Eliade”.
Cuvinte cheie: biblioteci publice – istoric, biblioteci publice – 
comunitate, biblioteci publice – evenimente, aniversări

Mariana-Tatiana Rusu. „Ștafeta Poveștilor” la Colegiul 
Naţional „Gheorghe Lazăr” din Sibiu. Concurs realizat în 
cadrul proiectului interjudeţean „Biblioteca – Fereastră 
deschisă spre nenumărate vieţi”
Rolul CDI-urilor și al bibliotecilor școlare este de a-i ajuta pe 
elevi să își formeze competențe infodocumentare și aptitudini 
în prelucrarea și utilizarea informației, de a le cultiva 
interesul pentru lectură. Concursul „Ștafeta Poveștilor” 
este un exemplu despre cum se poate îndeplini acest rol prin 
intermediul activităților non-formale, interactive. Găzduit de 
fiecare școală participantă, timp de trei săptămâni și transmis 
de la o unitate la alta, concursul include și o festivitate de 
premiere a activităților și materialelor realizate în cele două 
secțiuni ale sale. Sunt prezentate câteva activități și materiale 
realizate de elevii Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din 
Sibiu.
Cuvinte cheie: biblioteci școlare – promovarea lecturii, 
biblioteci școlare – colaborare, concursuri, biblioteci școlare 
– utilizatori

Rodica Maria Volovici, Liliana Oprescu. „Telegraful 
Român” ‒ gazetă românească sibiană
„Telegraful Român”, gazeta românească sibiană cu cea mai 
lungă apariție din România, a fost înființat în ianuarie 1853 
la inițiativa și sub îndrumarea mitropolitului Transilvaniei, 
Andrei Șaguna. Gazeta bisăptămânală de informare socială 
și culturală a folosit la început scrierea chirilică și, din 1864, 
scrierea latină. După o prezentare a începuturilor, în care 
este redată petiția – culeasă în original – destinată informării 
opiniei publice cu privire la apariția revistei, articolul 
se centrează pe prezentarea redactorilor și a titlurilor ei. 
Biblioteca Universității „Lucian Blaga” din Sibiu propune un 
model de conservare a publicațiilor originale valoroase, prin 
transliterarea din caractere chirilice / alfabet de tranziție, în 
caractere latine, facilitând lectura online a acestor documente 
și păstrând originalele în condiții optime.
Cuvinte cheie: publicații periodice – „Telegraful Român”, 
prezentare generală, Biblioteca Universității „Lucian Blaga” 
Sibiu – bibliotecă digitală

Maria Carmen Nadia Petre. Întâlnirea Anuală Generală 
a Asociației Europeana Network şi lucrările Forumului 
Cultural European, Milano, Italia, Decembrie 2017
Întâlnirea Anuală Generală a Asociației Europeana Network, 
desfășurată în perioada 6-8 decembrie 2017 la Milano în 
Italia, a fost organizată de Fundația Europeana și găzduită 
de Muzeul Național pentru Știință și Tehnologie „Leonardo 
da Vinci”. Întrunirea a oferit un spaţiu pentru schimbul de 
experienţă, un forum de discuţii util pentru înţelegerea 
provocărilor aduse de explozia informaţională şi de căutare 
de noi strategii pentru biblioteci. Forumul Cultural European 
a fost, de asemenea, un eveniment important care a inclus 
un volum mare de informaţii din cele mai variate tematici 
culturale. Articolul expune pe larg succesiunea evenimentelor 
și a temelor dezbătute în cadrul întâlnirii anuale și a forumului 
cultural, cu detalierea aspectelor privind proiectele, bunele 
practici și direcțiile de dezvoltare viitoare a domeniului.

Cuvinte cheie: biblioteci – evenimente, Întâlnirea Anuală 
Generală a Asociației Europeana Network

Ana Macovei. A citi sau a nu citi ...
Promovarea lecturii în rândul copiilor este o componentă 
esențială a activității bibliotecarului școlar. Alături de 
profesori, rolul său este să scoată la lumină cartea de valoare 
și să o prezinte elevilor. Articolul semnalează proiectul de 
creare și editare online a unui „Ghid al cititorului modern” 
de către bibliotecarii școlari și responsabilii CDI din 38 
de instituții școlare din județul Neamț. Coordonat de Casa 
Corpului Didactic Neamț, ghidul va cuprinde recomandări de 
lectură pentru școlari, dorindu-se a fi o bibliografie a cărților 
preferate deopotrivă de bibliotecari, profesori și elevi.
Cuvinte cheie: biblioteci școlare – promovarea lecturii, 
biblioteci școlare – utilizatori, lectură – recomandări – proiecte

Anca Moraru. Revista Biblioteca. Februarie 2003
Dată fiind aniversarea, anul acesta, a 70 de ani de la înființarea 
revistei Biblioteca, vă propunem o rubrică ad hoc prin care 
încercăm să ne reamintim de teme și subiecte tratate de-a 
lungul timpului, de personalități și de specialiști, ori de colegi 
obișnuiți care și-au încercat condeiul în paginile revistei. 
Continuăm, iată, cu numărul din februarie 2003, cu scurte 
descrieri ale articolelor apărute.
Cuvinte cheie: revista Biblioteca – aniversare, revista 
Biblioteca – autori

Cristina Popescu. Sustaining the Reading that Nourishes 
the Spirit
The information is an extremely important variable in any 
society, independent of any geographic coordinates, but 
dependent on how each of us perceive it and use it in a creative 
way. Charged with significance, the information becomes 
knowledge. The phrase “knowledge society” is unanimously 
recognized as the most appropriate to characterize concisely 
the today society. The text is a remarkable essay that supports 
the importance of the book and reading, in a world where 
the mirage of words, especially of the well-crafted ones, 
overwhelms us. Whether we are writers, researchers or 
teachers or we are librarians, intermediaries of knowledge, 
we have to promote the belief that the value is the attribute of 
the cultivated public.
Keywords: reading, information – information society

Mihai Constantinescu. Analysis of the Distribution of 
Citations as a Substitute for the Factor of Impact
Several journals indexed in the Journal Citation Reports, Social 
Sciences Citation Index are analyzed from the perspective of 
the distribution of citations. From a methodological point of 
view, the analysis process described in the article “A simple 
proposal for the publication of journal citation distributions” 
(Larivière et al) is followed. The purpose of the analysis is to 
verify the existence of a statistically significant variation of 
the impact factor, similar to that observed by the authors of 
the mentioned article. The selection of the journals is a result 
of the fact that, of the journals analyzed in the article, only 
one is from the social sciences domain. Although most of the 
reviewed journals are multidisciplinary, the number of the 


