B I B L I O T E C A N A Ţ I O N A L Ă A ROMÂNIEI

ABSI
ABSTRACTE ÎN BIBLIOLOGIE
ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII

Anul LII

Nr. 2/2012

Editura Bibliotecii Naţionale a României
2013

Publicaţie trimestrială
ISSN 1220-3092
REDACTOR RESPONSABIL: DANA PANIGHIANŢ
COLECTIV REDACȚIONAL:

CARMEN VICOL
ANCA MORARU
ADRIANA BORUNĂ

COPERTA: CONSTANTIN AURELIAN POPOVICI

BIBLIOTECA NAŢIONALĂ
SERVICIUL REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
STR. BDUL UNIRII NR. 22, SECTOR 3,
030833, BUCUREŞTI, TEL: 021 314.24.34

© Copyright 2012
Toate drepturile sunt rezervate Editurii Bibliotecii Naţionale
a României. Nicio parte din această lucrare nu poate fi
reprodusă sub nici o formă, prin mijloc mecanic sau
electronic sau stocat într-o bază de date, fără acordul
prealabil, în scris, al redacţiei.

ABSTRACTE ÎN BIBLIOLOGIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII

3

CUPRINS
0 GENERALITĂŢI ................................................................................................5
0.1 Biblioteconomie (informaţia în bibliotecă)..................................................5
0.2 Scriere. Tipar. Carte. Istoria cărţii (salon internaţional de carte) ...............49
0.3 Istoria bibliotecilor (bibliobuze) ................................................................55
0.4 Colecţii speciale (bibliofilie) .....................................................................56
0.5 Dezvoltarea bibliotecilor. Misiunea şi funcţiile bibliotecilor
(zilele bibliotecarului. zilele bibliotecii) ...........................................................62
0.7 Arhivistică .................................................................................................69
1 BIBLIOTECI. ORGANIZARE. CONDUCERE ............................................71
1.4 Managementul bibliotecilor (marketing de bibliotecă)..............................71
1.8 Informatizare. Tehnologie informaţională (documente
electronice) .......................................................................................................72
2 SERVICII ALE BIBLIOTECII. TEHNICI DE BIBLIOTECĂ ...................80
2.1 Dezvoltarea colecţiilor...............................................................................80
2.1.1 Achiziţii. Depozit legal ...........................................................................81
2.3 Prelucrarea colecţiilor ................................................................................82
2.3.1 Catalogare. Organizarea cataloagelor. Descrierea publicaţiilor ..............82
2.4 Depozitare. Prezervare. Conservare. Restaurare........................................83
3 LECTURA PUBLICĂ ......................................................................................83
4 INFORMARE. DOCUMENTARE. PRODUSE
INFORMAŢIONALE (marketing în aceste servicii. cic)...................................84
4.1 Bibliografii. Bibliografii naţionale ............................................................84
5 PERSONAL. FORMARE PROFESIONALĂ (cursuri pentru
bibliotecari) ............................................................................................................85
6 ORGANISME. ORGANIZAŢII. ASOCIAŢII ...............................................86
6.1 Colaborare interbibliotecară ......................................................................87

4

ABSTRACTE ÎN BIBLIOLOGIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII

INDEX DE NUME ................................................................................................89
INDEX DE SURSE................................................................................................95
INDEX DE SUBIECT ...........................................................................................96

ABSTRACTE ÎN BIBLIOLOGIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII

5

0 GENERALITĂŢI
0.1 Biblioteconomie (informaţia în bibliotecă)
1. ALIX, YVES
Am primit la redacţie - "Fotocromia - o călătorie în culori, 1876-1914"
- Texte de Sabine Arqué, Nathalie Bouloch, John Vincent Jezierski şi Bruno
Weber / Yves Alix ; trad. de Lucia Dragomir.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 54, nr. 4 (2009). p. 112-113.
În 2009, la "Eyrolles" şi "Paris bibliothèques" din Paris a apărut albumul
"Fotocromia - o călătorie în culori, 1876-1914", cu texte de Sabine Arqué, Nathalie
Bouloch, John Vincent Jezierski şi Bruno Weber. Înainte de Autocromie, primul
procedeu industrial de fotografie în culori, comercializat în 1907, au existat
"fotocromii, probe litografice în culori şi în serie obţinute pe baza unui negativ
fotografic în alb şi negru" (S. Arqué). Inventat de francezul Léon Vidal, acest
procedeu a constituit obiectul unui brevet de invenţie depus de societatea elveţiană
Orel Füssli în 1888. Mai târziu, societatea Photocrom Company of Detroit din
S.U.A. a cumpărat drepturile şi a extins comercializarea imaginilor fotocrome.
Publicat cu ocazia unei expoziţii care s-a desfăşurat la biblioteca Forney din Paris
în perioada ianuarie - aprilie 2009 în legătură cu colecţia lui Marc Walter, albumul
îi va încânta pe istoricii fotografiei, dar şi pe geografi, pe iubitorii de călătorii şi pe
toţi care doresc să redescopere o urmă poetică a timpurilor trecute cu ajutorul
imaginii fotografice. "Călătoria este fascinantă şi plină de nostalgie". (C.V.)
2. ALIX, YVES
Am primit la redacţie - Fonction publique territoriale - "Repertoriul
profesiilor teritoriale - versiunea 2, ianuarie 2009" / Yves Alix ; trad. de Lucia
Dragomir.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 54, nr. 4 (2009). p. 112.
În 2009, la "Centre national de la fonction publique territoriale" din Paris a
apărut volumul "Repertoriul profesiilor teritoriale - versiunea 2, ianuarie 2009",
sub auspiciile "Fonction publique territoriale". Noua versiune a "Répertoire des
métiers territoriaux" conţine 231 de fişe de profesii grupate în cinci domenii de
activitate. Cele patru fişe legate de profesiile din biblioteci sunt înscrise în
domeniul "Servicii pentru populaţie" - director de bibliotecă, bibliotecar, agent de
bibliotecă şi documentarist. Fişele sunt structurate în trei părţi (profesie, activităţi
şi competenţe) şi conţin convenţia cadru de angajare. De exemplu, fişa director de
bibliotecă este comună pentru categoriile A (conservator şi bibliotecar) şi B
(asistent calificat). (C.V.)
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3. ALIX, YVES
În bibliosferă / Yves Alix ; trad. de Lucia Dragomir.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 54, nr. 4 (2009). p. 1.
Autorul editorialului consideră că numărul 4 din 2009 al Buletinului
Bibliotecilor din Franţa cu titlul neutru "Mediul profesional" ar putea să se
intituleze "Bibliotecarii descrişi de ei înşişi". Identitatea profesională se reflectă în
statut, tehnicitate, pregătire, dar şi în presă, edituri specializate, canale de
informare, în locurile de schimburi şi de dezbateri, în colocvii, saloane şi congrese
şi chiar în bibliotecile specializate. Având în vedere rapiditatea evoluţiilor tehnice
din ultimii ani, "numai instrumentele unificatoare sunt în măsură să întărească
această identitate". "Fie că este vorba de asociaţii pe lângă reviste, de situri Internet
pentru colecţii de referinţă, această idee de unitate trebuie să avanseze. Puţin
numeroşi, bibliotecarii au tot interesul să colaboreze. Şi, mai mult, să nu rămână
între ei. Numai când nu va mai fi nevoie să ne descriem noi înşine, pentru că o vor
face alţii pentru noi, vom putea spune că vom fi făcut un salt important". (C.V.)
4. ANDRU, VASILE
A fi român într-un sat multi-etnic (Experienţă, consecinţe) / Vasile
Andru.
În: Axis Libri. An 3, nr. 8 (2010). p. 67.
Scriitorul Vasile Andru (n. 1942) prezintă în acest articol satul său natal,
Muşeniţa, un sat multi-etnic situat în nordul României, lângă Siret (judeţul
Suceava). Prozator, teoretician, eseist, membru al Uniunii Scriitorilor din România,
Vasile Andru a debutat în 1969 cu articole în "România literară" şi apoi a publicat
numeroase volume literare sau "sapienţiale". Astăzi, comuna sa natală Muşeniţa
("muceniţa", "martira") este formată din cinci cătune - satul-nucleu Muşeniţa, sat
de răzeşi români atestat istoriceşte de 500 de ani, şi patru cătune cu minorităţi
etnice diferite (polonezi, lipoveni, ucraineni, evrei) - Vicşani, Climăuţi, Baineţ şi
Văşcăuţi. O uliţă a satului Muşeniţa este locuită de familii de nemţi (şvabi). Din
copilărie, Vasile Andru vorbea cu prietenii de naţionalităţi diferite pe limba lor,
având sentimentul "planetar" că pe lume nu există bariere lingvistice. Mai târziu, în
orice parte din lume s-a aflat, scriitorul român a avut sentimemtul familiar că se
află acasă, în satul său natal multi-etnic, unde a primit de timpuriu "acest model
psihic al trecerii de la satul natal la satul mondial". (C.V.)
5. BACINSCHI, VADIM
Constantin Mălinaş - un prieten neuitat al românilor sud-basarabeni /
Vadim Bacinschi.
În: Axis Libri. An 3, nr. 8 (2010). p. 36.
Directorul bibliotecii judeţene "Gheorghe Şincai" din Oradea, Constantin Mălinaş
(1943-2010), a fost redactorul şef al revistei "Familia română", lansată în 1999. El a fost
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foarte interesat de destinul românilor din afara actualelor frontiere - Ungaria, Republica
Moldova, Ucraina (Basarabia istorică şi Maramureşul istoric). La simpozioanele
eminesciene organizate la Oradea au fost întotdeauna invitaţi reprezentanţi ai românilor
din regiunile Transcarpatică, Cernăuţi şi Odesa. În iunie 1999, Constantin Mălinaş şi o
delegaţie a Asociaţiei ASTRA s-au aflat câteva zile la Odesa şi în mai multe sate cu
populaţie românească din regiune - raioanele Sărata, Tatarbunar şi Ismail. Cronica acestei
vizite a fost publicată în 1999 în revista "Familia română" şi, însoţită de materiale
documentare (de exemplu, 135 de imagini), în volumul "Cu Astra în regiunea Odesa",
editat de biblioteca judeţeană "Gheorghe Şincai" din Oradea. La Oradea au ajuns mai
multe manuscrise ale autorilor din sudul Basarabiei, care apoi au devenit cărţi - "Cântece
pentru Basarabia" de Vadim Bacinschi (Oradea, 2001); "Vagonul Basarabia, rătăcită în
stepa sudică", culegere colectivă cuprinzând publicistică, studii, proză artistică şi poezii de
şase autori din regiunea Odesa (editura "Dacia", Cluj Napoca, 2001); "Memento mori",
teză de doctorat de Elena Golovanov, conferenţiar la Universitatea Umanistică de Stat din
Ismail (Asociaţia Română pentru Ex libris, Oradea, 2005); "Exod", versuri de Eufrosina
Cojocaru (Oradea, 2006). (C.V.)
6. BACIU-MOISE, ANGELA
Zile minunate cu scriitoarea Nora Iuga / Angela Baciu-Moise.
În: Axis Libri. An 3, nr. 3 (2010). p. 42-43.
Scriitoarea română Nora Iuga (n. 1931) a vizitat în 2010 oraşele Galaţi şi Brăila
şi s-a întâlnit cu cititorii la biblioteca judeţeană "V. A. Urechia" din Galaţi. Ea a vizitat
Casa "Perpessicius", Casa "Panait Istrati", Teatrul "Fani Tardini", centrul vechi din
Brăila, case şi monumente de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al
XX-lea. Scriitoarea a fost surprinsă de colecţia aproape completă a operei sale pe care a
găsit-o în expoziţia organizată la biblioteca "V. A. Urechia". Dintre volumele publicate
până astăzi de Nora Iuga, menţionăm - versuri - "Vina nu e a mea" (Editura pentru
Literatură, 1968); "Captivitatea cercului" (1970); "Scrisori neexpediate" (1978); "Opinii
despre durere" (1980); "Inima ca un pumn de boxeur" (1982); "Piaţa cerului" (1986);
"Cântece" (1989); "Capricii periculoase" (1998); "Petrecere la Montrouge" (2012);
proză - "Hai să furăm pepeni" (2009); "Berlinul meu e un monolog" (2010). Poeta,
prozatoarea şi traducătoarea română Nora Iuga a acordat interviuri, în care a povestit
despre Germania, Elveţia, despre bursa Deutscher Akademischer Austausch Dienst
(DAAD), obţinută în calitate de scriitoare străină de la statul german, despre cum este
privită literatura română în Occident şi despre momentele de inspiraţie din viaţa sa de
scriitor. (C.V.)
7. BĂLAN, DORINA
Nicolae-Paul Mihail - "Trandafirul galben" - Galaţi, "Axis Libri", 2010
/ Dorina Bălan.
În: Axis Libri. An 3, nr. 8 (2010). p. 66.
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În 2010, la editura "Axis Libri" a bibliotecii judeţene "V. A. Urechia" din
Galaţi a apărut romanul "Trandafirul galben" de Nicolae-Paul Mihail (n. 1923).
Prozatorul şi scenaristul Nicolae-Paul Mihail a urmat studii militare şi de drept. A
debutat în 1945 cu schiţe satirice publicate în revista "Humorul". În 1969 a publicat
romanul "Femeia cibernetică". Nicolae-Paul Mihail a fost scenarist al producţiilor
cinematografice "Haiducii" (1966), "Drumul oaselor" (1980), "Trandafirul galben"
(1982). Autor de romane şi povestiri, Nicolae-Paul Mihail a scris şi cărţi pentru
copii - "Sub aripa vântului de noapte" (1979) şi "Aventurile unui soldat de plumb"
(1993). Romanul "Trandafirul galben" este inspirat din scenariul cu acelaşi titlu,
are 198 de pagini şi este împărţit în 16 capitole. (C.V.)
8. BENRUBI, DAVID-JONATHAN
Anchetă asupra modurilor de consum cultural ale bibliotecarilor efecte ale înnoirii generaţionale / David-Jonathan Benrubi ; trad. de Lucia
Dragomir.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 54, nr. 4 (2009). p. 5-15.
Acest articol, provenit dintr-un memoriu de studii al Enssib (École nationale
supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques), prezintă rezultatele
unei anchete asupra lecturilor, practicilor televizuale şi cinematografice şi utilizării
Internetului de către persoanele care lucrează în bibliotecile franceze. Aceste
rezultate permit să se contureze o imagine a profilului cultural al bibliotecarilor şi
să se aprecieze încadrarea lor (sau nu) în anumite schimbări importante ale
practicilor şi modurilor de consum cultural. Ei sunt aici analizaţi din punctul de
vedere al unei întâietăţi a vârstei (sau a generaţiei) asupra poziţiei sociale şi din
punctul de vedere al modurilor de consum cultural a două categorii de bunuri
culturale - benzile desenate manga şi jocurile video, asimilate culturii tinerilor.
(C.V.)
9. BIANCHI, FLORENCE
"Babar, Harry Potter & Cie - cărţi pentru copiii de ieri şi de azi", sub
coordonarea lui Olivier Piffault / Florence Bianchi ; trad. de Lucia Dragomir.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 54, nr. 4 (2009). p. 102.
În 2008, la Biblioteca Naţională a Franţei din Paris a apărut volumul ilustrat
"Babar, Harry Potter & Cie - cărţi pentru copiii de ieri şi de azi", sub coordonarea
lui Olivier Piffault. Volumul reprezintă catalogul expoziţiei organizate în perioada
14 octombrie 2008 - 11 aprilie 2009 cu ocazia alipirii la BNF (departamentul
Literatură şi Artă), de la 1 ianuarie 2008, a bibliotecii pentru copii "La Joie par les
livres (JPL) - Centre national du livre pour enfants". Expoziţia reprezintă o
legitimare a cărţilor pentru copii, mult timp "ţinute în afara sferei istoriei editurilor,
căci nu trezeau decât foarte puţin interesul istoricilor cărţii, şi rămase până de
curând la marginea colecţiilor patrimoniale, inclusiv ale celor ale Bibliotecii
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Naţionale a Franţei" (Corinne Gibello-Bernette). Cărţile sunt prezentate, după un
prim ansamblu introductiv şi cronologic, în funcţie de desfăşurarea expoziţiei în
trei părţi, care urmează cele trei etape ale copilăriei - "De la bebeluş la copilul
cititor - descoperirea cărţii", "Cartea explorată" şi "Copii mari şi mici adulţi mizele". De asemenea, volumul mai conţine contribuţiile unora dintre cei mai mari
specialişti în literatura pentru tineret, care abordează ansamblul istoriei cărţilor
pentru copii şi problematicile sale ca domeniu de studiu. "Tocmai această
multiplicare a precizărilor şi a punctelor de vedere, acest dialog între text şi
ilustraţie constituie bogăţia acestei lucrări, un compendium remarcabil despre
literatura pentru tineret". (C.V.)
10. BIANCHI, FLORENCE
Am primit la redacţie - "Când literatura se invită în clasă - ghid al
scriitorilor din Aquitaine" / Florence Bianchi ; trad. de Lucia Dragomir.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 54, nr. 4 (2009). p. 113.
În 2008, Arpel Aquitaine (Agenţia regională pentru scris şi carte din
Aquitaine) şi Scérén/CRDP Aquitaine (Centrul regional de documentare
pedagogică din Aquitaine) au publicat la Bordeaux volumul colectiv "Când
literatura se invită în clasă - ghid al scriitorilor din Aquitaine". Acest ghid a fost
conceput mai ales pentru profesori, dar şi pentru organizatorii de manifestări
literare. Volumul oferă "Reţeta unei întâlniri reuşite" şi propune fişele biobibliografice a 102 autori susceptibili de a participa la întâlniri, cu coordonatele lor.
Ghidul este completat de mărturii ale scriitorilor şi specialiştilor, informaţii despre
economia domeniului cărţii, sfaturi şi contacte utile. (C.V.)
11. BICI, ROZETA
Migraţia albaneză în S.U.A. în secolul XX şi impactul său cultural /
Rozeta Bici.
În: Libraria (Târgu-Mureş). nr. 8 (2009). p. 294-312.
Poporul albanez a întâmpinat, de-a lungul istoriei, numeroase dificultăţi din
cauza restricţionărilor de ordin politic. Cu toate acestea, albanezii au reuşit în
permanenţă să-şi construiască, pentru ei şi pentru familiile lor, un viitor mai bun. O
soluţie pentru o viaţă mai bună a fost cea a imigrării, iar Statele Unite ale Americii
au devenit ţinta principală. Studiul redat în acest articol şi-a propus să studieze
începuturile şi dezvoltarea fenomenului imigraţionist albanez în S.U.A., motivele
care au stat la baza acestuia, obiectivele urmărite de imigranţi, precum şi efectele
înregistrate atât în societatea albaneză, cât şi în cea americană. De asemenea,
studiul reflectă şi transformările care au avut loc la nivelul vieţii cotidiene a
albanezilor, care s-au adaptat la modul de viaţă american. Au fost analizate surse
documentare diverse pentru a pune în discuţie mai multe puncte de vedere ale unor
autori care au studiat acest fenomen. (C.V.)
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12. BOBARU, VIRGINIA-CAMELIA
Ioan Alexandru - poetul, mentorul, cetăţeanul / Virginia-Camelia
Bobaru.
În: Axis Libri. An 3, nr. 8 (2010). p. 54-55.
Autoarea articolului prezintă viaţa şi activitatea literară a poetului român
Ioan Alexandru (1941-2000), care a studiat Filologia la Cluj şi Bucureşti şi a
debutat în revista "Tribuna" în 1960. A obţinut o bursă Humboldt în Germania la
recomandarea filosofului Heidegger. A urmat cursuri de filosofie, teologie,
filologie clasică (limbă şi literatură greacă şi ebraică), istoria artei şi a călătorit în
Italia, Spania, Grecia şi Israel. În 1973 şi-a susţinut teza de doctorat cu tema "Patria
la Pindar şi Eminescu". La Universitatea din Bucureşti a ţinut seminarii de
literatură comparată şi cursuri de limbă şi civilizaţie ebraică veche. Dintre
volumele publicate de poetul Ioan Alexandru, menţionăm - "Cum să vă spun"
(1964); "Viaţa, deocamdată" (1965); "Infernul discutabil" (1967); "Vina" (1967);
"Vămile pustiei" (1969); "Poeme" (1970); "Imnele bucuriei" (1973); "Gramatica
limbii ebraice vechi" (1975); "Imnele Transilvaniei" (1976); "Imnele
Transilvaniei" II (1985); "Iubirea de patrie - Jurnal de poet" I (1978); "Iubirea de
patrie - Jurnal de poet" II (1985); "Imnele Moldovei" (1980); "Poezii - Poesie"
(1981); "Imnele Ţării Româneşti" (1981); "Imnele iubirii" (1983); "Imnele Putnei"
(1985); "Imnele Maramureşului" (1988); "Bat clopotele în Ardeal" (roman, 1991);
"Căderea zidurilor Ierihonului sau Adevărul despre Revoluţie" (publicistică, 1993);
"Amintirea poetului" (2003); "Lumină lină - imne" (2004). (C.V.)
13. BRONNER, LUC
Cartiere sensibile - 43% dintre tineri sunt în şomaj / Luc Bronner ; trad.
de Cornelia Radu. - Articol extras din - "Le Monde", nr. 20.496, 16 decembrie
2010, p. 14.
În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 2 (2011). p. 29.
În articolul din "Le Monde" este prezentată situaţia din cartierele defavorizate
ale marilor oraşe din Franţa. Un raport inedit al Observatorului Naţional al Zonelor
Urbane Sensibile, publicat în "Le Monde", arată agravarea fracturii sociale în
periferiile defavorizate şi amploarea eforturilor făcute pentru a încerca ameliorarea
situaţiei din aceste cartiere. La 20 de ani de la crearea primului Minister al Oraşului
(21 decembrie 1990), documentul prezintă o situaţie la fel de încordată în privinţa
ratei şomajului, sărăciei, reuşitei educaţionale şi siguranţei, foarte îndepărtată de
normele republicane. Există, totuşi, cîteva semne de ameliorare la nivel şcolar,
conform experţilor. Dacă rata reuşitei elevilor din ZUS rămâne mult inferioară
mediei naţionale, distanţa are tendinţa să se diminueze în ultimii ani. Zonele Urbane
Sensibile suferă mai puţin decât celelalte teritorii de pe urma reducerilor bugetare.
Menţinerea mijloacelor în zona educaţiei a făcut ca reducerea numărului profesorilor
în colegii şi licee să nu fie atât de semnificativă. (C.V.)
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14. Catalog - Marin Sorescu (1936-1996) - 75 de ani de la naştere.
În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 2 (2011). p. 36-37.
Cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la naşterea poetului Marin Sorescu
(1936-1996), editura "Creuzet" din Bucureşti a publicat mai multe volume din
opera scriitorului român - "Răceala", 1994; "Iona", 1995; "La lilieci", 1995; "Unde
fugim de-acasă?", 1996; "Poezii", 1996. De asemenea, editura Fundaţiei "Marin
Sorescu" din Bucureşti a publicat volumele "Efectul de piramidă" (1998) şi
"Japiţa" (1999) de Marin Sorescu, ediţii îngrijite de Mihaela Constantinescu şi
Virginia Sorescu. În 2002, editura "ALMA" din Craiova a publicat volumul
"Versuri inedite" de Marin Sorescu, ediţie îngrijită, revăzută şi adăugită, cu
postfaţă, note, anexe şi bio-bibliografie de George Sorescu. (C.V.)
15. Catalog - Mircea Eliade - 13 martie 1907 - 22 aprilie 1986.
În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 3 (2011). p. 36-37.
Revista "Biblioteca Bucureştilor" (nr. 3, An 14, 2011) prezintă la rubrica cu
titlul "Catalog" mai multe volume semnate de scriitorul şi istoricul religiilor Mircea
Eliade (1907-1986), dintre care menţionăm - "Drumul spre centru", antologie
alcătuită de Gabriel Liiceanu şi Andrei Pleşu, editura "Univers", Bucureşti, 1991;
"Meşterul Manole", ediţie şi note de Magda Ursache şi Petru Ursache, studiu
introductiv de Petru Ursache, editura "Junimea", Iaşi, 1992; "Proză fantastică, I,
Domnişoara Cristina", ediţie şi postfaţă de Eugen Simion, editura "Moldova", Iaşi,
1994; "Fragmentarium", editura "Humanitas", Bucureşti, 1994; "De la Zalmoxis la
Genghis-han - Studii comparative despre religiile şi folclorul Daciei şi Europei
Orientale", traducere de Maria Ivănescu şi Cezar Ivănescu, editura "Humanitas",
Bucureşti, 1995; "Noaptea de Sânziene", postfaţă de acad. Eugen Simion, editura
"Univers Enciclopedic", Bucureşti, 1998; "Memorii, 1907-1960", ediţie revăzută şi
indice de Mircea Handoca, editura "Humanitas", Bucureşti, 2004; "Eliade Culianu - Dicţionar al religiilor", cu colaborarea lui H. S. Wiesner, ediţie nouă,
traducere din limba franceză de Dan Petrescu, editura "Polirom", Iaşi, 2007
16. CĂTANĂ, EMILIA
Gerald R. Adams, Michael D. Berzonsky (coordonatori) - "Psihologia
adolescenţei - Manualul Blackwell", Iaşi, Editura "Polirom", 2009, 704 p. /
Emilia Cătană.
În: Libraria (Târgu-Mureş). Nr. 8 (2009). p. 345-347.
În 2009, la editura "Polirom" din Iaşi, în colecţia "Collegium", a apărut
volumul "Psihologia adolescenţei - Manualul Blackwell" de Gerald R. Adams şi
Michael D. Berzonsky (coordonatori). Acest volum are 63 de autori şi este o
sinteză a principalelor studii privind dezvoltarea în adolescenţă, abordând o gamă
largă de subiecte. În prima jumătate a secolului al XX-lea, au dominat cercetările
în privinţa psihologiei copilului, iar în anii '80 s-au dezvoltat şi cercetările privind

12

ABSTRACTE ÎN BIBLIOLOGIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII

adolescenţa. Acest manual este structurat în cinci părţi şi 27 de capitole, urmărind
nivelul actual al cercetărilor privind perioada adolescenţei. Prima parte se referă la
procesele biologice şi genetice ale adolescenţei. Partea a doua tratează contextul
social al adolescenţei, fiind analizate dezvoltarea religioasă în adolescenţă,
ecologia familială a adolescenţei - dezvoltarea normală din perspectiva sistemelor
dinamice, stimularea dezvoltării adolescenţilor prin intermediul sportului şi al
activităţilor desfăşurate în timpul liber, piaţa muncii şi cariera, şcolile, ca medii de
dezvoltare, şi facultatea, ca etapă de tranziţie la stadiul de adult. Partea a treia se
referă la procesele fundamentale specifice adolescenţei şi pattern-urile de
dezvoltare (autonomia, identitatea, cogniţia, moralitatea, emoţiile, concepţia despre
sine şi stima de sine). Partea a patra se referă la relaţiile interpersonale ale
adolescenţilor. Partea a cincea a volumului se ocupă de problemele de
comportament. Structura cărţii, rezumatele de la sfârşitul capitolelor şi bibliografia
extinsă sunt utile atât studenţilor de la psihologie, cât şi specialiştilor în domeniu.
(C.V.)
17. CHIRVĂSUŢĂ, ANTOHE
Comemorarea scriitorului Ion Chiric, acasă, la şcoala din Gohor /
Antohe Chirvăsuţă.
În: Axis Libri. An 3, nr. 8 (2010). p. 41.
În 7 mai 2010, la şcoala din Gohor (jud. Galaţi) a fost organizat cenaclul
"Ion Chiric" de către poeta Angela Baciu, bibliotecara Lenuţa Dodan şi
reprezentanţi ai culturii din Gohor şi Galaţi. Printre invitaţii la comemorarea
scriitorului Ion Chiric (1940-1999) s-a aflat şi Lucica Veliche de la biblioteca
judeţeană "V. A. Urechia" din Galaţi. Poetul şi prozatorul Ion Chiric a debutat în
"Luceafărul" în 1961. În volum a debutat în 1970 cu lucrarea "Ospăţul pământului"
la editura "Albatros". Ion Chiric a fost întemeietorul revistei de cultură şi al editurii
"Porto-Franco" şi preşedinte al Societăţii Scriitorilor "C. Negri" din Galaţi. Dintre
volumele publicate de scriitorul român, menţionăm - "Poeme" (1974); "Bucuria de
a fi" (1977); "Prima zi după întemeiere" (roman, 1983); "Luminişul primei iubiri"
(povestiri, 1985); "Legătura de dragoste" (roman, 1988); "Elogiul sentimentelor"
(1989); "Meditaţii pe o sferă" (antologie, 1991); "Purgatoriul iubirii" (roman,
1993); "Preludiul tăcerii" (poeme, 1998). Postum, a apărut volumul omagial "Om
fără timp" (editura "Eminescu", 2000). (C.V.)
18. CIMPOI, MIHAI
Obsesia lui Unu şi a Unităţii / Mihai Cimpoi.
În: Axis Libri. An 3, nr. 8 (2010). p. 51-53.
Academicianul, eminescologul, criticul şi istoricul literar Mihai Cimpoi (n.
1942) oferă în acest articol o analiză a operei poetului gălăţean Viorel Dinescu (n.
1951), "un Parmenide modernizat, căruia îi scapă însă, mereu, Unul şi Unitatea".
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"Poetul mitizează şi demitizează subversiv, matematizează şi dematematizează,
într-o acţiune, unică în poezia românească, pe care am putea-o denumi
demitimatizarea universului". Dintre volumele publicate de Viorel Dinescu,
menţionăm - "Ora ideală" (1983), "O altă nuanţă a revoluţiei" (1983), "Ecuaţii
albastre" (1984), "Etape" (1990), "Armistiţii literare" (1992), "Ontologia
cristalului" (1994), "Eros - Anteros" (1996), "Grădini suspendate" (1998), "Poeme"
(1999), "Zeii de pământ" (2001), "Asimptota" (2004), "Arhipelag stelar" (2006),
"Zidul cu priveghetori" (2009, volum respins de cenzură în 1977), "Dialoguri
socratice" (2010), "Arhipelag stelar - Antologie de versuri" (2010), "Om virtual"
(2010), "100 poeme" (2010). (C.V.)
19. CÎMPEAN, AURICA
Barack Obama - "Îndrăzneala de a spera - Gânduri despre salvarea
visului american", Bucureşti, Editura RAO, 2008, 380 p. / Aurica Cîmpean.
În: Libraria (Târgu-Mureş). Nr. 8 (2009). p. 338-339.
În 2008, la editura RAO din Bucureşti a apărut volumul "Îndrăzneala de a
spera - Gânduri despre salvarea visului american" de Barack Obama, actualul
preşedinte al Statele Unite ale Americii. Volumul "The Audacity of Hope" este a
doua lucrare a lui Barack Obama, după volumul de memorii "Dreams from My
Father", şi a apărut în S.U.A. în 2006. Barack Obama a fost cel mai tânăr senator
din Senatul S.U.A. Şi-a început cariera ca organizator comunitar în unele dintre
cele mai sărace comunităţi din Chicago, apoi a urmat Facultatea de Drept la
Harvard. Din 1997 până în 2004, a deţinut trei mandate de senator al statului din
partea South Side a oraşului Chicago. În data de 4 noiembrie 2008, Barack Obama
a fost ales preşedinte al Statelor Unite ale Americii, iar în 2012 a fost reales în
această funcţie. În 2009, Barack Obama a primit Premiul Nobel pentru Pace.
Volumul apărut în 2006, structurat în nouă capitole, este rezultatul direct al
conversaţiilor din timpul campaniilor lui Barack Obama. El consideră că întâlnirile
cu alegătorii i-au confirmat modestia fundamentală a americanilor şi i-au amintit că
în centrul experienţei americane se află un ansamblu de idealuri, care continuă să
impresioneze conştiinţa colectivă a americanilor. Îndrăzneala de a spera este partea
cea mai bună a spiritului american, care îi uneşte pe americani şi îi face să fie un
singur popor. (C.V.)
20. CÎMPEAN, AURICA
Coord. Florentina Niţu - "Studii medievale şi premoderne - un teritoriu
de redescoperit?", Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2009, 254 p.
/ Aurica Cîmpean.
În: Libraria (Târgu-Mureş). Nr. 8 (2009). p. 327-329.
În 2009, Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti a inaugurat seria
Caietele Laboratorului de Metodologie a Istoriei "Dimitrie Onciul", apărută la
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editura universităţii bucureştene. Laboratorul de Metodologie a istoriei "Dimitrie
Onciul" din cadrul Facultăţii de Istorie a Universităţii din Bucureşti urmăreşte
direcţiile înnoitoare în metodologia cercetării istoriei pentru a promova o viziune
globală şi pentru a dezvolta studii de teorie şi epistemologie a istoriei. Primul
volum din această serie, "Studii medievale şi premoderne - un teritoriu de
redescoperit?", reuneşte zece studii şi articole ale unor absolvenţi din promoţiile
2005-2006 şi este împărţit în trei părţi - "Societate, mentalităţi, cultură în lumea
medievală şi premodernă", "Lumea medievală şi premodernă - metodologie şi
interdisciplinaritate" şi "Spaţiul sud-est european şi lumea otomană". În cele trei
părţi sunt surprinse aspecte referitoare la societatea, mentalităţile şi cultura în
lumea medievală şi premodernă, la spaţiul sud-est european sau aspecte care ţin de
metodologie şi interdisciplinaritate. (C.V.)
21. CÎMPEAN, AURICA
Daoud Hari - "Translatorul", Bucureşti, Editura "Allfa", 2009, 190 p. /
Aurica Cîmpean.
În: Libraria (Târgu-Mureş). Nr. 8 (2009). p. 340-342.
În 2009, la editura "Allfa" din Bucureşti, în colecţia "Cărţi adevărate", a
apărut volumul "Translatorul" de Daoud Hari. Autorul a publicat această lucrare în
2008 la "Random House" din New York. Autorul Daoud Hari s-a născut în
regiunea Darfur din Sudan. După ce a reuşit să scape cu viaţă în urma unui atac
asupra satului său, s-a adăpostit în taberele de refugiaţi din Ciad şi a devenit
translator pentru organizaţii media importante, cum ar fi "The New York Times",
NBC şi BBC, precum şi pentru ONU sau alte grupuri de asistenţă. A participat la
turneul "Voci din Darfur", pentru SaveDarfur.org. Astăzi, trăieşte în Baltimore. În
această carte, autorul relatează amintiri din copilăria sa, despre modul de viaţă din
Darfur, dar mai ales despre atacurile şi masacrele care se petrec în acele zone.
"Translatorul" reprezintă povestea impresionantă a unui om care şi-a riscat viaţa
pentru a lupta împotriva nedreptăţii şi pentru a-şi salva propriul popor. "El
consideră că, dacă vrei să faci ceva în viaţă, trebuie să fii mai puternic decât frica".
(C.V.)
22. CÎMPEAN, AURICA
Ioan Marian Ţiplic - "Biserici fortificate ale saşilor din Transilvania",
Editura "Noi Media Print", 2008, 120 p. / Aurica Cîmpean.
În: Libraria (Târgu-Mureş). Nr. 8 (2009). p. 329-331.
În 2008, la editura "Noi Media Print" din Bucureşti a apărut volumul
"Biserici fortificate ale saşilor din Transilvania" de Ioan Marian Ţiplic. Imaginile
redate în volum au fost realizate de O. Morar, Şt. Petrescu şi de editură. Lucrarea
este structurată pe două părţi - prima parte conţine date despre colonizarea saşilor
în Transilvania şi despre bisericile lor fortificate, iar în partea a doua sunt
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prezentate, în date şi imagini, câteva biserici fortificate din Ţara Bârsei, zona
Rupea, Valea Târnavelor, împrejurimile Sibiului şi Sebeşului şi Valea
Hârtibaciului şi a Cincului. Bisericile fortificate au început să apară odată cu
impactul invaziilor tătaro-mongole, apoi al celor otomane asupra locuitorilor
acestor zone. În Transilvania, istoria bisericilor fortificate se identifică cu cea a
aşezărilor săseşti, bisericile-cetăţi devenind astfel simboluri definitorii pentru
acestea. Istoria bisericilor fortificate din Ţara Bârsei este legată de prezenţa
cavalerilor teutoni în aceste ţinuturi la începutul secolului al XIII-lea. Dintre
bisericile din această zonă, cel mai bine descrise în această lucrare sunt cele de la
Hărman şi Prejmer. (C.V.)
23. CÎMPEAN, AURICA
Mircea Basarab - "Biserica în dialog - Studii biblice", Cluj-Napoca,
Editura "Limes", 2009, 185 p. / Aurica Cîmpean.
În: Libraria (Târgu-Mureş). Nr. 8 (2009). p. 331-334.
În 2009, la editura "Limes" din Cluj-Napoca, în colecţia "Restauratio", a
apărut volumul "Biserica în dialog - Studii biblice" de preotul Mircea Basarab, cu o
prefaţă semnată de coordonatorul colecţiei, Ioan Chirilă. Mircea Basarab este preot
la Parohia ortodoxă "Naşterea Domnului" din München, este licenţiat în filologie şi
doctor în teologie. A studiat la Sibiu, Bucureşti, Cluj-Napoca, Bossey-Geneva,
Lausanne şi München. A publicat numeroase studii şi articole în reviste teologice
din ţară şi din străinătate. A semnat unele volume, precum "Cartea Profetului
Amos" (traducere, introducere şi comentariu), Bucureşti, 1980; "Ermineutica
biblică", Oradea, 1997; "Istoricul Parohiei ortodoxe române Naşterea Domnului
din München", Oradea, 1997; "Biserica şi neamul în diaspora", Cluj-Napoca, 2001;
"Interpretarea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă", Cluj-Napoca, 2005. În spirit
ecumenic, Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania s-au
întrunit în 11 sesiuni, în care au dezbătut diferite teme. Preotul Mircea Basarab
este, din 1995, membru al delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române, ales în cadrul
sesiunii de la Selbitz. Volumul "Biserica în dialog - Studii biblice" cuprinde
contribuţiile autorului prezentate la ultimele cinci sesiuni, precum şi referiri la una
dintre problemele lumii contemporane - globalizarea. (C.V.)
24. COMPAORÉ, FÉLIX
Practici de lectură şi performanţe şcolare - cazul elevilor din clasa întâi
şi a treia din oraşul Ouagadougou, Burkina Faso / Félix Compaoré , Michael
Kevane , Alain Joseph Sissao ; trad. de Lucia Dragomir.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 54, nr. 4 (2009). p. 81-88.
Practica de lectură a elevilor din clasele întâi şi a treia din oraşul
Ouagadougu este puternic corelată cu prezenţa unei biblioteci în şcolile lor sau
într-o zonă nu prea îndepărtată de locul unde locuiesc. Elevii din clasa întâi citesc
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mai mult decât elevii din clasa a treia, elevii din provincie citesc la fel de mult ca
cei din oraş. Lectura influenţează în mod pozitiv rezultatele elevilor care au
obiceiul de a citi. Astfel, fetele, care citesc mai mult decât băieţii, obţin note mai
bune. (C.V.)
25. CONSTANTIN, ION
In memoriam - La despărţirea de Ioan Grigorescu / Ion Constantin.
În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 3 (2011). p. 28.
Ioan Grigorescu (1930-2011) s-a afirmat ca scriitor, publicist, traducător,
cineast şi diplomat. Activitatea literară, publicistică şi cinematografică a lui Ioan
Grigorescu s-a desfăşurat de-a lungul unei jumătăţi de secol. A semnat 15 volume
de proză, 20 de scenarii cinematografice pentru filme artistice de lungmetraj şi 400
de episoade ale serialului "Spectacolul lumii", pentru care în anul 2001 i s-a
decernat Premiul Academiei Române. În perioada 2004-2006 a realizat un serial
documentar de 26 de episoade despre România, iar în 2008 a realizat un film
dedicat lui Nichita Stănescu. În perioada 1993-1999 a fost ambasadorul României
la Varşovia, în timp ce autorul acestui articol era ataşat cultural al Ambasadei. Ioan
Grigorescu era un excelent cunoscător al culturii şi limbii poloneze şi adeseori
vorbea despre necesitatea ca România să urmeze exemplul Poloniei în privinţa
procesului reformei democratice şi a procesului integrării euro-atlantice. (C.V.)
26. CONSTANTIN, ION
Relaţiile dintre România şi Republica Moldova - Actualitate şi
perspective / Ion Constantin.
În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 3 (2011). p. 35.
În ziua de 28 martie 2011, la Casa Titulescu din Bucureşti s-a desfăşurat
masa rotundă cu tema "Relaţiile dintre România şi Republica Moldova Actualitate şi perspective", organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Biblioteca
Metropolitană Bucureşti şi Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi Bucovina cu
ocazia împlinirii a 93 de ani de la Unirea Basarabiei cu patria mamă. La dezbatere
au participat istorici, cadre didactice, cercetători şi reprezentanţi ai mass media.
Din expunerile şi intervenţiile susţinute în timpul discuţiilor, s-a evidenţiat
încrederea că reorientarea dezvoltării strategice pe un vector preponderent
european va schimba în bine situaţia în care se află Republica Moldova. De
asemenea, a fost prezentat participanţilor la masa rotundă proiectul Bibliotecii
Metropolitane Bucureşti "Făuritorii unităţii naţionale - Seria Basarabia", constând
în editarea unor monografii şi volume de documente referitoare la viaţa şi
activitatea marilor corifei ai luptei naţionale pentru Basarabia. În perioada 20092010, au fost publicate volumele "Pantelimon Halippa, tribun al Basarabiei" de Ion
Constantin şi Ion Negrei; "Pantelimon Halippa, neînfricat pentru Basarabia" de Ion
Constantin; "Gherman Pântea între mit şi realitate" de Ion Constantin. (C.V.)
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27. CORDAZZO, DENIS
Vremea greierilor / Denis Cordazzo ; trad. de Lucia Dragomir.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 54, nr. 4 (2009). p. 94-95.
În perioada 23-25 martie 2009, cu ocazia aniversării a 20 de ani de existenţă
a Acim - Asociaţia pentru cooperarea specialiştilor în informaţia muzicală, la Paris
s-a desfăşurat o reuniune a bibliotecarilor din bibliotecile specializate în domeniul
muzical, organizată de Acim, oraşul Paris, Asociaţia bibliotecarilor din Franţa, Cité
de la musique şi Biblioteca Naţională a Franţei. La această reuniune, intitulată
"Vremea greierilor", au participat 320 de persoane. După prezentarea mizelor
actuale ale conservării şi difuzării muzicale din punctul de vedere al BNF
(Jacqueline Sanson) şi al oraşului Paris (Francis Pilon), Fabien Plazannet (Direcţia
cărţii şi a lecturii) şi Catherine Dhérent (BNF) au definit cadrul reflecţiei şi au
prezentat acţiunile dezvoltate de autorităţile publice. După această prezentare a
unor informaţii generale, a urmat o masă rotundă animată de Yves Alix, destinată
cadrului juridic contemporan al acţiunii bibliotecilor specializate în domeniul
muzical. Reuniunea a mai cuprins discuţii despre acţiunile de cooperare în materie
de patrimoniu muzical, despre polii asociaţi la BNF şi acţiunile de colaborare cu
portalul Federaţiei asociaţiilor muzicii şi dansurilor tradiţionale (FAMDT), despre
operaţiunile de digitizare sau de inventariere a colecţiilor de discuri de 78 de
turaţii, despre mediateca din Cité de la musique, prezentarea locurilor şi centrelor
de resurse specializate (de exemplu, Irma - centrul de informaţie şi de resurse
pentru muzica actuală şi RéseauDocs - pentru muzica actuală) şi prezentarea
proiectului Look-a-Like-Library-Locator din cadrul IAML (International
Association of Music Libraries), care trebuie pus în legătură AIBM (Asociaţia
internaţională a bibliotecilor, arhivelor şi centrelor de documentare muzicale).
(C.V.)
28. CORGHENCI, LUDMILA
Creativitatea bibliotecarilor - conceptualizări şi implementări / Ludmila
Corghenci.
În: Libraria (Tîrgu-Mureş). Nr. 8 (2009). p. 81-92.
Comisia Europeană a declarat anul 2009 Anul European al Creativităţii şi
Inovării, sub deviza "Imaginează. Creează. Inovează". Creativitatea reprezintă o
necesitate importantă pentru societate, pentru comunitatea profesională, pentru
fiecare bibliotecar în parte. Un bibliotecar care deţine calităţi şi aptitudini creative
(productivitate, utilitate, eficienţă, valoare, ingeniozitate, noutate, originalitate)
contribuie în mod substanţial la rezultatele muncii efectuate. Departamentul
Informaţional Biblioteconomic al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova
(DIB ULIM) sprijină şi aplică forme şi metode de management modern,
amplificând implicarea profesională a fiecărui angajat. Implementarea
managementului cunoaşterii de către DIB poate fi abordată sub diverse aspecte la

18

ABSTRACTE ÎN BIBLIOLOGIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII

nivel de loc şi rol în procesul educaţional (biblioteca - ca actor al procesului
educaţional, al Procesului Bologna; implicaţii privind funcţionarea dimensiunilor
informaţionale ale reformei învăţământului etc.); la nivel instituţional (biblioteca drept unitate de structură, care tinde să devină competitivă în noile condiţii,
bazându-se preponderent pe gestionarea cunoştinţelor profesionale ale angajaţilor);
la nivel de individ. Întemeierea instituţiilor informaţional-bibliotecare (IIB) pe
cunoaştere este inevitabilă. Acest fapt decurge din specificul comunităţii servite,
complexitatea necesităţilor şi preferinţelor info-documentare ale clienţilor,
integrării şi incluziunii comunitare a instituţiei. (C.V.)
29. COSMA, ELA
Anton Cosma - dramaturg / Ela Cosma.
În: Libraria. Nr. 8 (2009). p. 251-259.
Criticul literar Anton Cosma (1940-1991) şi-a desfăşurat activitatea
profesională la Târgu-Mureş, în special la revista "Vatra", ca redactor, în perioada
1981-1991. El a făcut o donaţie de carte bibliotecii judeţene din Târgu-Mureş.
Autoarea articolului, fiica lui Anton Cosma, prezintă volumul inedit de comedii şi
articole de critică de teatru, rămase în manuscris, care va apărea la editura
"Argonaut" din Cluj-Napoca. Ela Cosma, editoarea volumului, doreşte publice
texte valoroase, care merită să vadă lumina tiparului şi chiar lumina rampei.
Comediile originale ale lui Anton Cosma poartă pecetea timpului şi a regimului
politic în care au fost scrise. Volumul conţine următoarele piese de teatru "Detectivul particular", "Tovarăşul din Andromeda", "Bagaje de mână", "O statuie
neobişnuită" (comedie pentru copii), "De-aş fi Păcală", o comedie în patru variante
şi o comedie tradusă din literatura franceză. Secţiunea din volum care conţine
cronici teatrale este dedicată omului de litere Romulus Guga (1939-1983), fondator
al seriei noi a revistei "Vatra" şi redactor-şef al ei (1971-1983), poet, romancier,
dramaturg, ziarist şi critic literar. Astfel, această secţiune conţine texte despre
dramaturgul Romulus Guga şi cronicile teatrale publicate în cotidianul local
românesc "Steaua roşie", fiind traduse uneori în cotidianul local unguresc "Vörös
Zászló". În calitate de critic literar, Anton Cosma a publicat în timpul vieţii patru
cărţi dedicate romanului românesc. (C.V.)
30. De la New York - o nouă "Lumină Lină".
În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 2 (2011). p. 35.
La New York a apărut numărul 4 (An XV, octombrie - decembrie 2010) al
publicaţiei trimestriale new-york-eze de limbă română "Lumină Lină - Revistă de
spiritualitate şi cultură românească", "Gracious Light - Review of Romanian
Spirituality and Culture" (redactor-şef - preot dr. Theodor Damian), apărută din
1996 sub egida Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, Capela
"Sf. Apostoli Petru şi Pavel". Acest număr al revistei cuprinde pagini ample
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dedicate creaţiei autorilor din diaspora românească, cum ar fi, de exemplu, poetul
Horia Stamatu şi criticul Virgil Ierunca. Revista mai cuprinde pagini substanţiale
dedicate poetului naţional Mihai Eminescu, care sunt semnate de M. N. Rusu
("Eminescu - precursor al conceptului de spaţiu mioritic") şi de Ana Doina
("Eminescu - My Love") - o lectură contemporană care aparţine tinerilor cititori
americani ai poeziei eminesciene în variantă anglo-saxonă. (C.V.)
31. DEDIU, LIVIU-IULIAN
Cafeneaua ANBPR sau dincolo de marketingul organizaţional / LiviuIulian Dediu.
În: Axis Libri. An 3, nr. 8 (2010). p. 40.
ANBPR (Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din
România) a ajuns cu procedurile de reformă la nivelul regiunilor de dezvoltare. În
acest context, ANBPR a organizat, pe principii regionale, manifestări complexe - o
zi de întâlnire cu reprezentanţi din cele 5-6 judeţe care intră în componenţa unei
regiuni de dezvoltare, urmată de o întâlnire de două zile a conducerii tuturor
filialelor judeţene ale ANBPR din aceeaşi regiune, fiind invitaţi câte trei membri
din birourile executive ale filialelor. Prima dintre aceste manifestări complexe a
fost găzduită de biblioteca judeţeană "Duiliu Zamfirescu" din Focşani şi Filiala
ANBPR Vrancea. În cadrul Cafenelei ANBPR au participat 9 reprezentanţi din
judeţele Regiunii de sud-est. Din fiecare judeţ, delegaţiile au avut în componenţă
atât bibliotecari din bibliotecile comunale şi orăşeneşti, cât şi bibliotecari din
bibliotecile municipale şi din biblioteca judeţeană. Astăzi, ANBPR experimentează
Cafeneaua ANBPR ca format de reuniune interactiv; aceasta mută accentul dinspre
moderatori înspre participanţi, care devin ei înşişi moderatori. Membrii ANBPR
sunt încurajaţi să-şi exprime ideile proprii, să inoveze şi să trateze problematica
profesională într-un mod mult mai personal şi mai creativ. (C.V.)
32. DESRICHARD, YVES
Sylvie Fayet-Scribe - "Tabla de materii" / Yves Desrichard ; trad. de
Lucia Dragomir.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 54, nr. 4 (2009). p. 106-107.
În 2007, la "Éditions du Panama" din Paris a apărut romanul istoric "Tabla
de materii" de Sylvie Fayet-Scribe. Conferenţiar în istorie şi în ştiinţele informaţiei,
autoarea este o specialistă recunoscută în istoria ştiinţelor documentare, cărora le-a
consacrat teza de doctorat. În roman, o documentaristă curajoasă (Laurette Lerbier)
şi câteva alte personaje încep să caute o plantă cu puteri miraculoase, ale cărei
secrete de tinereţe s-ar găsi în manuscrisul lui Hildegarde de Bingen. Interesul
cărţii constă atât în contribuţia romanescă, cât şi în redarea uneori impresionantă a
unor personaje. Atenţia cititorilor va fi reţinută mai ales de capitolele consacrate lui
Paul Otlet, Henri Lafontaine şi Suzanne Briet. Paul Otlet şi Henri Lafontaine
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(premiul Nobel pentru pace) sunt creatorii Institutului internaţional de bibliografie
de la Bruxelles. Paul Otlet a pus la punct Clasificarea zecimală universală. În multe
domenii, el a fost un teoretician desăvârşit al documentării. Documentarist şi
bibliotecar, Suzanne Briet a fost cea care a avut iniţiativa creării sălii cataloagelor
la Biblioteca Naţională a Franţei. Romanul scris de Sylvie Fayet-Scribe este mai
mult o meditaţie poetică, religioasă, umanistă şi documentară - "o ordine, o
clasificare înseamnă să interpretezi lumea, să organizezi felul de a gândi religia,
politicul, socialul, artisticul". (C.V.)
33. DIACONESCU, MIHAIL
Pledoarie pentru o fenomenologie narativă / Mihail Diaconescu.
În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 3 (2011). p. 8-9.
În ianuarie 2011, senatul Universităţii din Piteşti a acordat titlul de Doctor
Honoris Causa scriitorului şi istoricului literar cu ascendenţă argeşeană Mihail
Diaconescu (n. 1937). Mihail Diaconescu este istoric literar, cercetător în domeniul
fundamental al teologiei şi esteticii dogmatice şi prozator prolix, autor al unei serii
de romane care alcătuiesc "o fenomenologie narativă" fără egal în peisajul literar
autohton. Absolvent al Universităţii din Bucureşti, doctor în filologie la Iaşi
(1972), Mihail Diaconescu a predat limba română la Universitatea Humbold din
Berlin în perioada 1972-1975, fiind ulterior prezent cu comunicări şi intervenţii la
numeroase reuniuni ştiinţifice desfăşurate la Berlin, Sofia, Bonn, Paris, Roma şi
Chişinău. În 1996 i s-a acordat titlul de Doctor Honorius Causa al Universităţii din
Oradea. "Asumându-şi misiunea de a reda culturii române dimensiunea ei dacoromană, dintr-o perspectivă contemporană şi cu sprijinul disciplinelor auxiliare mentalistica, morfologia, istoria artelor -, dl. prof. Mihail Diaconescu a modificat,
prin opera sa, perspectiva asupra graniţelor literaturităţii, nu numai la nivel literar
şi cultural în sens larg, dar şi ca percepţie istoriografică". (C.V.)
34. DIAMENT, NIC
Laurence Cossé - "Pledoarie pentru romanele bune" / Nic Diament ;
trad. de Lucia Dragomir.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 54, nr. 4 (2009). p. 102-103.
În 2009, la editura "Gallimard" din Paris a apărut volumul "Pledoarie pentru
romanele bune" de Laurence Cossé (n. 1950). Lucrările autoarei sunt caracterizate
astfel - "toate se situează în acest punct fragil de echilibru între dezinvoltură şi
gravitate, graţie şi profunzime, umor şi critică deziluzionată". Dintre romanele
scriitoarei franceze, menţionăm - "Le coin du voile" (1996), "La femme du premier
ministre" (1998), "Le Mobilier national" (2001), "Le 31 du mois d'août" (2003).
Autoarea a mai scris nuvele ("Vous n'ecrivez plus?", 2006) şi piese de teatru ("La
terre de folles", 1995). În "Au bon roman" (2009), Laurence Cossé ne vorbeşte, în
mod esenţial, despre literatură şi despre lectură prin intermediul unui "fals" roman
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poliţist. Romanul relatează o acţiune originală care ia naştere în urma întâlnirii
improbabile dintre doi cititori pasionaţi, Ivan Georg, librar de geniu şi fost călător
împătimit, şi Francesca, mecena deziluzionată. Ghidându-se după postulatul "Nu e
important să avem toate romanele bune, ci să nu avem decât romane bune", ei
inventează un concept de librărie "specializată", care va bulversa cercurile literare,
într-o cascadă de evenimete dramatice şi de dezbateri polemice. Francesca
redactează un manifest pentru a-şi susţine proiectul - "Vrem cărţi scrise pentru noi,
cei care ne îndoim de orice, care plângem din nimic, care tresărim la cel mai mic
zgomot din spatele nostru [...]. Vrem cărţi splendide, care să ne arunce în
splendoarea realului şi să ne ţină acolo". (C.V.)
35. DRAGOMIR, RAMONA
"Patrimoniu naţional şi modernizare în societatea românească instituţii, actori, strategii", Iaşi, Editura "Junimea", 2009, 338 p. / Ramona
Dragomir.
În: Libraria (Târgu-Mureş). Nr. 8 (2009). p. 319-322.
În 2009, la editura "Junimea" din Iaşi a apărut volumul "Patrimoniu naţional
şi modernizare în societatea românească - instituţii, actori, strategii", sub egida
Institutului de Istorie "A. D. Xenopol" al Academiei Române. Studiile publicate în
acest volum cuprind investigaţii asupra unor obiecte de patrimoniu actuale (edificii
şi monumente), asupra unor autori de valori patrimoniale, asupra unor pionieri ai
conştiinţei identitare sau a unor mari istorici. Cele mai surprinzătoare contribuţii
din acest volum sunt studiile dedicate dreptului patrimonial premodern din Ţările
Române, poliţiei politice din România de după cel de-al doilea război mondial şi
estetismului din reprezentările patrimoniale. Disputele politice legate de
participarea României la expoziţiile universale de la Paris, după ce statului român i
s-a oferit, pentru prima dată, posibilitatea de a participa cu un pavilion propriu la o
expoziţie, constituie la o altă temă abordată în volum. În 1898, România ajungea ea
însăşi gazda unor expoziţii internaţionale în domeniul artelor. Iniţial preocupată să
modifice statutul juridic internaţional al României, elita politică românească
depunea, odată cu aducerea lui Carol I, un efort constant pentru formarea unei
imagini externe avantajoase. Modalităţile avute în vedere pentru realizarea acestui
obiectiv au fost diverse, plecând de la stabilirea unor contacte cu personalităţi ale
vieţii publice occidentale până la participarea la unele evenimente internaţionale de
tipul acestor expoziţii universale. (C.V.)
36. DROGNAT-LANDRÉ, NOËLLE
Bibliotecile şi dezvoltarea durabilă / Noëlle Drognat-Landré ; trad. Lucia
Dragomir.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 54, nr. 4 (2009). p. 93-94.
În 23 ianuarie 2009, Médiat Rhône-Alpes a organizat prima conferinţă din
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regiune dedicată dezvoltării durabile în domeniul bibliotecilor. Pregătirea ştiinţifică
a conferinţei i-a fost încredinţată lui Alain Caraco (Serviciile comune de
documentare, Universitatea din Savoie), care, în deschidere, a definit dezvoltarea
durabilă ca pe "echilibrul corect care trebuie inventat între economic, sociologic şi
ecologic". La această definiţie, Didier Guilbaud (Biblioteca departamentală de
împrumut din Indre-et-Loire) a adăugat, în sinteză, şi dimensiunea "spirituală".
Concepţia clădirilor, care determină în mare măsură performanţa energetică
viitoare a echipamentului lor, este o miză majoră. Acest aspect a fost abordat prin
două exemple - reabilitarea bibliotecii cantonale din Liestal (Elveţia) şi construirea
viitoarei Bulac (Biblioteca universitară de limbi şi civilizaţii) din Paris. BNF a
identificat trei axe majore de intervenţie pentru o gestionare eco-responsabilă reducerea emisiilor de gaz cu efect de seră; adoptarea unei politici corespunzătoare
în materie de mobilitate şi de transport din punctul de vedere al personalului şi al
celor care frecventează biblioteca; o politică de cumpărare şi de consum
responsabilă. (C.V.)
37. ERMAKOFF, THIERRY
Noi modele de bibliotecă - Conferinţa ADBGV / Thierry Ermakoff ; trad.
de Lucia Dragomir.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 54, nr. 4 (2009). p. 90-91.
În 31 martie 2009, la Strasbourg s-a desfăşurat conferinţa anuală a ADBGV
(Asociaţia directorilor de biblioteci municipale şi intercomunale din marile oraşe
din Franţa), cu tema "Noile modele de bibliotecă". La conferinţă au mai participat
trei inspectori generali, un reprezentant direct al directorului cărţii şi lecturii şi
preşedintele ADBU (Asociaţia directorilor de biblioteci universitare). André
Hincker, director al bibliotecilor din Strasbourg, a retrasat mai întâi geneza
intercomunalităţii în materie de lectură publică la Strasbourg. Jean-Luc GautierGentès a vorbit pe tema "Avertizare de îngheţ - o încercare de meteorologie
biblioteconomică" şi i-a incitat pe bibliotecari să folosească toate resursele de care
dispun - să se inspire din experienţele străine, să propună o acţiune culturală fermă
şi constantă, să repună pe prim plan democratizarea culturală, să asculte şi
servească publicul, păstrând un echilibru între cerere şi ofertă, să determine o
creştere a calităţii formării profesionale etc. Yves Alix a reamintit câteva aspecte
istorice necesare şi a arătat că astăzi bibliotecile se confruntă cu alegeri financiare,
ştiinţifice şi democratice - drepturile de proprietate intelectuală limitează
digitizarea, deci punerea datelor la dispoziţia publicului, schimburile dintre
biblioteci şi dezvoltarea de noi servicii. Yves Alix consideră că bibliotecarii trebuie
să le arate titularilor de drepturi că au tot interesul să negocieze într-un cadru legal,
şi nu în spaţiul Internetului liber, şi că ei sunt garanţii conservării operelor şi deci ai
drepturilor legate de acestea, De asemenea, bibliotecarii trebuie să le demonstreze
aleşilor (teritoriali, universitari) pertinenţa şi recunoaşterea bibliotecii. (C.V.)

ABSTRACTE ÎN BIBLIOLOGIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII

23

38. Europeana - punct de referinţă pentru cultura europeană pe
Internet. - Articol extras din - Buletinul "EBLIDA News", nr. 1, 2 şi
3/ianuarie, februarie şi martie 2011.
În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 3 (2011). p. 17-18.
În Raportul Comitetului Înţelepţilor, un grup de reflecţie asupra digitizării
patrimoniului cultural european, se recomandă ca Europeana, Biblioteca digitală
europeană, să devină punctul de referinţă pentru patrimoniul cultural european on line.
Statele membre UE sunt chemate "să asigure ca toate documentele digitizate cu fonduri
publice să fie disponibile pe site, iar până în anul 2016 toate capodoperele domeniului
public să fie prezente în Europeana". "Bibliotecile Europeana" este un proiect lansat în
luna februarie 2011, cu o durată de doi ani, prin care colecţiile digitale ale unor mari
biblioteci europene de cercetare vor intra în patrimoniul Europeana. Acestui proiect se
alătură celui aflat în desfăşurare, "Biblioteca Europeană", care oferă posibilitatea unei
căutări libere în resursele şi cataloagele digitale ale 48 de biblioteci naţionale din
Europa, precum şi un portal cu servicii adresate mediului academic şi cercetătorilor în
ştiinţe umaniste şi sociale. Comisia Europeană a publicat Carta Verde "Copyright-ul în
economia cunoaşterii", ai cărei semnatari solicită Comisiei Europene, Parlamentului
European şi statelor membre UE să aibă în vedere această declaraţie şi să se angajeze în
elaborarea politicii şi normelor vizând excepţiile prevăzute copyright-ului. Proiectul
"Haga - capitala mondială a bibliotecilor" urmăreşte să creeze o reţea a organizaţiilor de
biblioteci, care să acţioneze pentru promovarea şi dezvoltarea bibliotecilor în context
internaţional. (C.V.)
39. FOKT, ALINA DORINA
Adrian Cioroianu - "Geopolitica Matrioşkăi - Rusia Postsovietică în
noua ordine mondială, Bucureşti", Editura "Curtea Veche", 2009, 389 p. /
Alina Dorina Fokt.
În: Libraria (Târgu-Mureş). Nr. 8 (2009). p. 334-337.
În 2009, la editura "Curtea Veche" din Bucureşti a apărut volumul
"Geopolitica Matrioşkăi - Rusia Postsovietică în noua ordine mondială" de Adrian
Cioroianu. Volumul prezintă evenimentele de la momentul crucial al venirii la putere
a lui Mihail Gorbaciov, moment în care a devenit vizibilă destrămarea iminentă a
U.R.S.S., până la dispariţia construcţiei artificiale care a fost comunismul european.
Este vorba despre primul volum al unei lucrări dedicate istoriei recente a Rusiei
postsovietice şi a spaţiului numit "vecinătatea imediată a Rusiei" de către strategii de
la Moscova. Tema principală a acestei cărţi este că Rusia recentelor administraţii
doreşte crearea unei atmosfere tipice unui Război Rece, aceasta fiind, în percepţia
Kremlinului, modul cel mai rapid de obţinere a unor câştiguri în planul sferelor de
influenţă geopolitică şi economică. Remarcabilă este prezentarea sintetică a "noii
ideologii" a Rusiei postsovietice, caracterizată drept naţional-capitalistă, nostalgică,
marcată de complexul "cetăţii asediate" şi de teoria "jocului cu suma nula". Autorul
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ajunge cu analiza prezentată până la două săptămâni înainte de tipărirea cărţii,
cuprinzând inclusiv dramaticele alegeri din Republica Moldova, unul dintre teritoriile
cheie pentru înţelegerea întregului spaţiu. (C.V.)
40. FOKT, ALINA DORINA
Adrian Majuru - "Destin valah în ilustraţii şi 101 texticuleţe", Piteşti,
Editura "Paralela 45", 2009, 296 p. / Alina Dorina Fokt.
În: Libraria (Târgu-Mureş). Nr. 8 (2009). p. 324-327.
În 2009, la editura "Paralela 45" din Piteşti a apărut volumul "Destin valah
în ilustraţii şi 101 texticuleţe" de istoricul Adrian Majuru. Acest volum este o
antologie de texte publicate de autor în diferite ziare şi reviste în ultimii ani
("Ziarul de Duminică", "Adevărul literar şi artistic", "Adevărul", "Altitudini"),
împărţite în trei mari capitole - peisajul, oamenii, destinul. Textele sunt "la
frontiera istoriei", adică fac comparaţii între situaţii vechi şi situaţii de azi,
constatând că mai nimic nu s-a schimbat şi că multe dintre relele de care ne
plângem ne vin din timpuri vechi şi n-am făcut nimic să le abandonăm. În
articolele sale, Adrian Majuru schiţează portretele celor răspunzători de regresul
social. În viziunea istoricului, cele mai importante probleme cauzatoare de regres
social sunt - situaţia politică a justiţiei, senzaţia de neschimbare şi marginalizarea
valorilor autentice. (C.V.)
41. FOKT, ALINA DORINA
Congresul studenţesc de la Târgu-Mureş din 1936 (II) / Alina Dorina
Fokt.

În: Libraria (Târgu-Mureş). Nr. 8 (2009). p. 285-293.
În istoriografia românească şi universală, mişcarea legionară în ansamblul
ei, pe structura ei naţională, a fost şi va fi un subiect amplu. În Mureş, ca de altfel
în întreaga Transilvanie, mişcarea legionară a găsit un teren propice de afirmare,
mai ales în lumea satului. Pentru perioada de după 1945, acest fenomen se explică
mai ales ca un element de contrapondere faţă de afirmarea revizionismului
maghiar. În acest articol, autoarea prezintă biografiile unor legionari mureşeni în
perioada monarhiei şi a celui de-al doilea război mondial, precum şi în perioada
instaurării regimului comunist. (C.V.)
42. FOKT, ALINA DORINA
Dan Berindei - "Portrete istorice ale românilor - Domni, regi, eroi,
cărturari, oameni politici, literaţi", Bucureşti, Editura "Compania", 2009, 344
p. / Alina Dorina Fokt.
În: Libraria (Târgu-Mureş). Nr. 8 (2009). p. 322-324.
În 2009, la editura "Compania" din Bucureşti a apărut volumul "Portrete
istorice ale românilor - Domni, regi, eroi, cărturari, oameni politici, literaţi" de Dan
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Berindei. Autorul volumului prezintă cititorilor un şir de modele umane. Conceptul
de românitate stă în centrul acestei viziuni. În acest volum, istoricul şi
academicianul Dan Berindei încearcă să retraseze portretele unor mari personalităţi
ale istoriei politice sau culturale ale poporului român. Prin intermediul acestui
volum, autorul a încercat să pună la dispoziţia cititorului o imagine a devenirii
istorice prin oameni de seamă, cei care se găsesc întotdeauna în primele rânduri ale
marşului umanităţii şi al naţiunilor. Prima ediţie a acestui volum a apărut în 2001,
cu titlul "Portrete istorice". În volumul din 2009, autorul s-a oprit asupra
personalităţilor româneşti. A adăugat 12 portrete la ediţia anterioară, a revizuit
unele dintre cele deja existente. Unele portrete sunt simple eseuri, altele au la bază
un studiu amplu. "În cazul celor pe care i-am întâlnit în cursul vieţii, am introdus şi
amintiri personale". (C.V.)
43. FOKT, ALINA DORINA
Magda Mihăilescu - "François Truffaut, bărbatul care iubea filmele",
Bucureşti, Editura "Curtea Veche", 2009, 315 p. / Alina Dorina Fokt.
În: Libraria (Târgu-Mureş). Nr. 8 (2009). p. 342-344.
În 2009, la editura "Curtea Veche" din Bucureşti a apărut volumul "François
Truffaut, bărbatul care iubea filmele" de Magda Mihăilescu. Monografia Magdei
Mihăilescu este despre regizorul de film francez François Truffaut, considerat "un
clasic care a tulburat apele modernităţii, cel care a făcut filme programate din
naştere a se împotrivi altuia". După opinia criticilor de film, cele patru mari teme în
filmele lui F. Truffaut sunt - jocul (jocul copiilor, jocul destinului, jocul cu
formele, jocul cu replicile), moartea/definitivul, efemerul (provizoriul) şi scrisul
(cărţile de literatură, scrisorile). În acest volum este prezentat unul dintre
momentele paradigmatice din istoria cinematografului (Noul val francez), oferind
astfel o lecţie vie de revitalizare a tradiţiei. Relaţia acestui cinema cu literatura,
poartă de acces privilegiată, fără ca F. Truffaut să transforme filmul într-o
ecranizare a unui roman sau altul, constituie un alt unghi de abordare important.
Câteva subcapitole sunt dedicate scrisului şi cititului sau, mai precis, scrisorilor şi
cărţii, fundamentale pentru armonia universului interior al personajelor. (C.V.)
44. GASTER, MOSES
Memorii / Moses Gaster.
În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 3 (2011). p. 3-6.
În 1998, la editura "Hasefer" din Bucureşti a apărut volumul "Memorii,
Corespondenţă" de Moses Gaster, ediţie îngrijită şi adnotată de Victor Eskenasy. În
acest articol sunt redate câteva fragmente din volum. Dr. Moses Gaster (1856-1939)
a fost un rabin evreu din România şi Anglia, filolog, istoric literar, publicist şi
folclorist, luptător pentru emanciparea evreilor din România, important conducător
sionist şi membru de onoare al Academiei Române. El s-a afirmat în special în
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domeniul limbii şi culturii române şi al studiilor iudaice. În 1936, Moses Gaster a
donat Academiei Române întreaga sa colecţie de cărţi vechi şi manuscrise. (C.V.)
45. Gina Hagiu - Schiţă de portret
În: Axis Libri. An 3, nr. 8 (2010). p. 33.
În 2010, la Căminul Artei din Bucureşti a avut loc vernisajul Expoziţiei
Retrospective semnate de pictoriţa Eugenia Hagiu Popa (n. 1924), sora poetului
Grigore Hagiu, pasionată de teatru, pictură, poezie, care a slujit scena Teatrului
Naţional timp de peste un deceniu. În perioada 1985-1991, pictoriţa Gina Popa s-a
ocupat de selectarea şi editarea operelor postume ale fratelui său, "victimă a
dictaturii totalitariste din cumplita iarnă '85". Astfel, în 1991 la editura "PortoFranco" din Galaţi a apărut postum volumul de poeme inedite "Cristal de
primăvară" de Grigore Hagiu, cu o prefaţă de Gina Hagiu. În activitatea pictoriţei
Gina Hagiu, ciclul "Deal", pictură şi grafică, din 1980-2010 reprezintă "steaua
polară" a creaţiei ei. Astăzi, la vârsta deplinei împliniri artistice, Gina Hagiu revine
în orăşelul copilăriei şi adolescenţei sale, Târgu Bujor, unde împreună cu scriitori
şi invitaţi din toată ţara participă la Festivalul Naţional de Poezie "Grigore Hagiu",
care a ajuns la ediţia a XIX-a, vizitează biblioteca orăşenească, care poartă numele
poetului, şi vizitează Casa Memorială şi Şcoala gimnazială "Grigore Hagiu",
"acolo unde se deapănă amintiri, acolo unde poezia este la ea acasă". (C.V.)
46. GIRARD, ALINE
Secţiunea bibliotecilor metropolitane din IFLA - un loc de întâlnire şi
de schimburi pentru bibliotecile publice din marile oraşe ale lumii / Aline
Girard ; trad. de Lucia Dragomir.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 54, nr. 4 (2009). p. 68-71.
Secţiunea bibliotecilor metropolitane din cadrul IFLA - din 1966 până în
2014 Intamel, INTernational Association of MEtropolitan Libraries - constituie un
cerc de reflecţie de înalt nivel asupra lecturii publice în marile oraşe din lume.
Reunită cu ocazia Congresului IFLA şi pentru o săptămână de schimb de
experienţă şi de dezbatere a ideilor într-un mare oraş, diferit în fiecare an, secţiunea
a dezvoltat, de când exista Intamel, şi colectarea şi publicarea de date statistice
referitoare la marile biblioteci. Anne-Elisabeth Buxtrof prezintă Cilip (Chartered
Institute of Library and Information Professionals), cea mai importantă organizaţie
din lumea bibliotecilor din Regatul Unit al Marii Britanii. (C.V.)
47. Grigore Hagiu.
În: Axis Libri. An 3, nr. 8 (2010). p. 32.
Poetul Grigore Hagiu (1933-1985) a absolvit Facultatea de Filologie a
Universităţii din Bucureşti şi a frecventat"Cenaclul Tineretului" şi cenaclul
"Nicolae Labiş", fiind apropiat de ceilalţi tineri scriitori români. A debutat în 1962
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cu volumul "Autoportret în august" la Editura pentru Literatură, în colecţia
"Luceafărul". Criticul literar Valentin F. Mihăescu considera că mesajul pe care îl
transmite poetul Grigore Hagiu prin opera sa, răsplătită cu premii ale Uniuniii
Scriitorilor (1970) şi ale Asociaţiei Scriitorilor (1970) este "Să opui efemerului
existenţei eternitatea artei". În versurile sale sunt amintite mereu tărâmurile natale "târgul cu nume de floare sălbatecă" şi "bujorii care umpleau câmpurile cu
mireasma lor dulce amară". Dintre volumele publicate, menţionăm - "Continentele
ascunse" (1965); "Sfera gânditoare" (1967); "Poezii", antologie (1968), "Nobleţe
de stirpe" (1969); "Nostalgica triadă" (1970); "Sonete" (1978); "Fantastica pădure"
(1980); "Alte sonete" (1983); "Bucureştiul artistic", articole (1984); "Zilele,
vârstele, anii. Mărturii despre mine însumi" (1985). Postum, au apărut volumele
"Poeme", antologie (1986); "Cristal de primăvară" (1991); "Liniştea versului"
(1997). În memoria poetului Grigore Hagiu, la Galaţi şi Târgu Bujor se
organizează în fiecare an Festivalul Naţional de Poezie "Grigore Hagiu", aflat în
perioada 27-30 septembrie 2010 la cea de-a XIX-a ediţie. Principalii organizatori ai
festivalului sunt Societatea Scriitorilor "C. Negri" Galaţi, revista "Porto-Franco",
biblioteca judeţeană "V. A. Urechia" din Galaţi şi revista "Axis Libri". (C.V.)
48. GROSU, ŞTEFAN
De la filosofia religiei la fenomenologia religiei - în accepţia lui Nae
Ionescu şi Paul Ricoeur / Ştefan Grosu.
În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 2 (2011). p. 23-24.
Filosofia religiei se defineşte ca ştiinţa care studiază formele de viaţă
religioasă, implicând metode metafizice de cercetare raţionalistă a viabilităţii
formelor de trăire religioasă (Nae Ionescu). Ea încearcă să pătrundă esenţa vieţii
religioase din punct de vedere al credinţei, adică un studiu religios şi o
problematizare raţională care implică metafizica. Fenomenologia religiei urmăreşte
evoluţia fenomenului religios empiric în istoria omenirii, apoi elaborează concluzii
despre esenţa şi tipizarea faptului religios (Paul Ricoeur). Studiul fenomenologiei
religiei presupune trei etape - reflexia normativă stabilită de către filosofia religiei
şi teologie; nivelul ştiinţific care implică istoria religiilor, psihologia religiilor,
sociologia religiilor; analiza ştiinţifică sistematică din punct de vedere
fenomenologic. Filosofia religiei oferă argumente despre existenţa lui Dumnezeu,
teologia suprinde revelarea logosului divin, iar fenomenologia religiei analizează
faptul şi datul religios ca o experienţă definitorie a istoriei omenirii. (C.V.)
49. HECQUARD, FRANÇOISE
Formarea profesională pentru o mai bună primire a publicului şi
dezvoltarea inteligenţei emoţionale - exemplul bibliotecilor din Rouen /
Françoise Hecquard, Ilios Kotsou ; trad. de Lucia Dragomir.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 54, nr. 4 (2009). p. 72-79.
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Într-un context delicat, o formare profesională colectivă pentru primirea
publicului este astăzi urmată de către personalul bibliotecilor din Rouen. Astfel,
societatea Dynamic Solutions le propune bibliotecarilor să-şi dezvolte inteligenţa
emoţională (identificarea, exprimarea, înţelegerea şi gestionarea emoţiilor) pentru a
înţelege mai bine demersul de primire a publicului, prin intermediul unei pedagogii
inductive, participative şi dinamice. Acest articol prezintă etapele de aplicare a
acestei formări profesionale şi primele concluzii. (C.V.)
50. ILIESCU, IRINA
Iconographic Theme of Saint George Killing the Dragon in the Exterior
Painting of Arbore Church / Irina Iliescu.
În: Libraria (Târgu-Mureş). Nr. 8 (2009). p. 275-284.
Studiul analizează trei momente succesive care ilustrează lupta dintre Sfântul
Gheorghe şi balaur, salvarea prinţesei şi intrarea triumfătoare în castel, aşa cum sunt
reprezentate în pictura exterioară a Bisericii Arbore. Cu ajutorul unor diferenţe
semiotice, sunt oferite răspunsuri referitoare la semnificaţia apariţiei acestei teme
iconografice în contextul epocii medievale din Moldova, la modul în care este
transmis mesajul creştin al ameninţării răului şi al salvării prin credinţă şi, de
asemenea, la încărcătura politică şi socială pe care această legendă a dobândit-o în
timp. Compoziţia unitară concentrează atenţia privitorului asupra liniei narative care
duce la transformarea sfântului în cavaler medieval, ca exponent al structurii sociale
medievale, care se împarte în "oratores", "laboratores" şi "bellatores". (C.V.)
51. In memoriam - Ion Hobana (25 ianuarie 1931 - 22 februarie 2011).
În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 2 (2011). p. 20.
În acest articol omagial sunt prezentate viaţa şi activitatea scriitorului român
Ion Hobana (1931-2011). Acest scriitor este cunoscut mai ales ca promotor şi
creator al genului SF în România şi face parte din generaţia de aur a literaturii de
anticipaţie din România, alături de Adrian Rogoz şi Vladimir Colin. În acelaşi
timp, Ion Hobana a desfăşurat şi o intensă activitate publică, conducând Secţia
pentru copii şi tineret a Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti. În 2011, a publicat
ultima sa lucrare - "O istorie a literaturii franceze de imaginaţie de la origini până
în 1900". Antologiile sale ("Vârsta de aur a anticipaţiei" şi "Odiseea marţiană") au
devenit, cu timpul, repere pentru publicul avid de un nou gen de lecturi. (C.V.)
52. INOCENŢIU, DUŞA
Eugen Ionescu - "pieton al văzduhului" în teatrul revoltat de la
mijlocul secolului XX / Inocenţiu Duşa.
În: Libraria. Nr. 8 (2009). p. 212-223.
Fenomenul teatral care poartă denumirea de teatrul absurdului se reclamă,
de fapt, de la factori diverşi. Din Franţa, teatrul absurdului a proliferat în Anglia,
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SUA, Germania, înscriind în acelaşi curent tendinţe şi personalităţi deosebite, cum
ar fi Ionescu, Beckett, Genet, Adamov, Pinter, Albee. În studiul său, "Teatrul
absurdului", criticul englez Martin Esslin a încercat să definească acest fenomen
teatral prin faptul că exprimă tendinţe novatoare şi un sentiment comun al
anxietăţii metafizice, sentiment care îşi găseşte teoretizarea pe plan filosofic în
eseul "Mitul lui Sisif" de Albert Camus. Eugen Ionescu afirmă că solitudinea şi
angoasa caracterizează condiţia fundamentală a omului, dar aceste puncte de
vedere nu trebuie să fie exploatate în teatru ca teze filosofice. De asemenea, tradiţia
teatrului absurdului se reclamă şi de la preluarea unei experienţe literare a
înaintaşilor - de la Jarry la Kafka, de la Apollinaire şi alţi suprarealişti la
expresionismul târziu. Creaţiile lui Eugen Ionescu şi Beckett au generat adevărate
şcoli de înţelegere a lumii prin intermediul artei, a celei teatrale în special,
conducând la conturarea temelor noncomunicării şi ale aşteptării morţii din "no
man's land". (C.V.)
53. IVLAMPIE, IVAN
Teodor Parapiru - "Dicţionar enciclopedic de expresii celebre" - Galaţi,
"Axis Libri", 2009 / Ivan Ivlampie.
În: Axis Libri. An 3, nr. 8 (2010). p. 58-59.
În 2009, la editura "Axis Libri" a bibliotecii judeţene "V. A. Urechia" din
Galaţi a apărut o nouă ediţie a lucrării "Dicţionar enciclopedic de expresii celebre"
de Teodor Parapiru. Prima ediţie a acestei lucrări a apărut în 1994 la editura
"Alma", cu titlul "Dicţionar de expresii celebre". Noua ediţie a dicţionarului este
mai completă şi are o nouă formulă a ilustraţiilor. "Început de circa două decenii,
ca un exerciţiu de eliminare a confuziilor şi de precizare a sensului veritabil în
privinţa unor expresii uzuale în comunicarea situată atât la un nivel înalt, cât şi în
cea de masă, demersul autorului a devenit cu timpul mult mai profund, lărgindu-se
în direcţia identificării tuturor expresiilor demne de prestigiul lor cultural, unele
consacrate în trecut sau altele în curs de confirmare". Dicţionarul a fost lansat în
cadrul Salonului literar "Axis Libri" şi cuprinde la final un "indice selectiv de
cuvinte asociate cu nume proprii, în expresii, sau cu alţi termeni folosiţi în această
calitate". (C.V.)
54. JACKSON, CATHERINE
Serviciul de răspunsuri la distanţă din cadrul Enssib - totul despre
biblioteci / Catherine Jackson ; trad. de Lucia Dragomir.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 54, nr. 4 (2009). p. 64-67.
"Întrebări? Răspunsuri!", serviciul specializat de răspunsuri la distanţă de la
Enssib (École nationale supérieure des sciences de l'information et des
bibliothèques) consacrat întrebărilor profesionale, a fost deschis în octombrie 2007.
Acest articol revine asupra marilor etape ale acestui proiect - definirea serviciului,
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crearea unei echipe de persoane care oferă răspunsuri, formări şi reuniuni interne,
documentarea serviciului, răspunsuri la primele întrebări şi transpunerea on line a
întrebărilor tratate într-o bază de cunoştinţe -, asupra principiilor şi asupra
funcţionării sale. Un prim bilanţ al acestui "a şti să răspunzi în construcţie" arată că
experienţa este foarte pozitivă. (C.V.)
55. LAURENT, DANIELLE
"Gestionarea periodicelor" - sub coordonarea lui Géraldine Barron /
Danielle Laurent ; trad. de Lucia Dragomir.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 54, nr. 4 (2009). p. 107-108.
În 2008, la "Presses de l'Enssib" din Villeurbanne, în colecţia "La Boîte à
outils", nr. 16, a apărut volumul "Gestionarea periodicelor", sub coordonarea lui
Géraldine Barron. Scris de cincisprezece specialişti, volumul nr. 16 al colecţiei "La
boîte à outils" reprezintă o sinteză despre periodicele conservate în biblioteci.
Producţia franceză de periodice se ridică la 40.000 de titluri care continuă să fie
primite în bibliotecă, dar crearea de noi titluri este în scădere, iar publicare mixtă
(hârtie şi on line) creşte, mai ales pentru informaţia ştiinţifică şi tehnică. CCN-PSul (Catalogul colectiv naţional al publicaţiilor în serie), creat în 1981, permite
bibliotecilor şi centrelor regionale să semnaleze şi să îmbogăţească acest catalog.
"Myriade" şi catalogul colectiv al învăţământului superior "Sudoc" (Sistemul
universitar de documentare) au devenit instrumente de referinţă. Astăzi, politica
documentară a instituţiilor se schimbă - digitizarea, retroconversia, documentarea
electronică se impun. Bibliotecile Cadist şi polii asociaţi BNF participă, de
asemenea, la conservarea comună - primesc şi conservă, graţie unor credite
specifice, titluri puţin reprezentate. (C.V.)
56. LĂCĂTUŞU, IOAN
Merinde sufletească pentru drumul spre Rai / Ioan Lăcătuşu.
În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 2 (2011). p. 28.
În 2010, la editura "Casa Cărţii de Ştiinţă" din Cluj-Napoca a apărut volumul
"Pe cărarea raiului - Convorbiri duhovniceşti cu Înaltpreasfinţitul Ioan" de Luminiţa
Cornea, cu un "Argument" semnat de prof. Rădiţa Palela. Este un volum de convorbiri
cu Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Ioan al Covasnei şi Harghitei, distins ierarh al Bisericii
Ortodoxe Române, recunoscut ca luminat teolog, înţelept duhovnic şi vrednic păstor de
suflete, apărător al credinţei ortodoxe, bun cunoscător al locurilor din Ţara Sfântă, unde
a urmat cursurile doctorale, dar, în acelaşi timp, ierarh cu o largă deschidere spre marile
probleme ale contemporaneităţii şi cu o statornică preocupare pentru soluţionarea
problemelor concrete cu care se confruntă credincioşii. Autoarea întrebărilor este
profesor dr. Luminiţa Cornea, fiica preotului Ioan Graure. Problemele abordate în
volum sunt grupate în zece capitole - "Să deschidem uşa sufletului nostru"; "Oamenii
cinstitori de Dumnezeu şi de aproapele lor"; "Nevoia rugăciunii - adânc săpată în inima
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omului"; "Cuvinte despre cinstirea icoanelor"; "Cinstirea Sfintei Cruci"; "Despre Sfânta
Liturghie"; "Cinstirea Maicii Domnului"; "Învăţături la diverse pericope evanghelice";
"Despre Sfinţi"; "Tâlcuirea înţelesului unor pilde, legende, proverbe". (C.V.)
57. LE SAUX, ANNIE
Revistele din domeniul ştiinţelor comunicării / Annie Le Saux ; trad. de
Lucia Dragomir.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 54, nr. 4 (2009). p. 98-99.
În ziua de 14 mai 2009, Institutul ştiinţelor comunicării din cadrul CNRS
(Centrul naţional pentru cercetarea ştiinţifică) şi Institutul informaţiei ştiinţifice şi
tehnice au organizat, la sediul Agenţiei universitare a francofoniei (AUF), o zi de
studiu în care au propus o reflecţie asupra ierarhizării şi evaluării revistelor din
domeniul ştiinţelor comunicării, asupra indicatorilor şi fiabilităţii lor, asupra
adaptării acestora la rolul şi funcţionarea revistelor, asupra viitorului editării pe
hârtie faţă de editarea electronică. Una dintre problematici opune revistele şi
cărţile. O altă problematică este legată de definiţia acestui câmp disciplinar ştiinţele comunicării, ştiinţele informaţiei şi comunicării sau ştiinţele informaţiei şi
documentării? În Franţa, numărul de profesori cercetători în ştiinţele informaţiei şi
comunicării (SIC) este de 750, iar publicaţiile certificate (adică validate de către
cei din acelaşi corp profesional) sunt prea puţin numeroase şi au tendinţa să se
izoleze. Revista, "un obiect mediator care cuprinde cunoştinţe ştiinţifice", este
totuşi "un mijloc de evaluare a cercetărilor şi a cercetătorilor" (Viviane Couzinet).
Un grup de lucru creat de Consiliul naţional al universităţilor (CNU) a elaborat o
listă de criterii pe care trebuie să le îndeplinească revistele pentru a figura pe lista
revistelor cotate în diverse baze de date ştiinţifice franceze şi străine - evaluarea
anonimă a articolelor, rescrierea şi corectarea acestora, numărul de articole
publicate pe an, lungimea articolelor, vechimea revistei etc. Pe lista revistelor
cotate în baze de date ştiinţifice din secţiunea 71 - ştiinţele informaţiei şi
comunicării - a Consiliului naţional al universităţilor figurează atât BBF, cât şi
Documentaliste - Sciences de l'information. (C.V.)
58. LECCIA, VALÉRIE
Lectura publică în centrul politicilor departamentale / Valérie Leccia ;
trad. de Lucia Dragomir.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 54, nr. 4 (2009). p. 92.
În 17 martie 2009, la "Théâtre de la Citée internationale" din Paris s-a
desfăşurat o întâlnire în legătură cu viitorul bibliotecilor departamentale de
împrumut. Animată de Daniel Conrod, scriitor şi jurnalist la revista culturală
"Télérama", această întâlnire, organizată cu sprijinul Asociaţiei directorilor
bibliotecilor departamentale de împrumut (ADBDP), a reunit 150 de participanţi.
Reuniunea a început cu o prezentare a studiului calitativ intitulat "Viitorul
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bibliotecilor departamentale de împrumut", realizat în iulie 2008 de societatea SCP
Communication, în care sunt identificate trei tipuri de BPD - BPD-urile de tip
tradiţional, orientate în mod esenţial către deservirea cu cărţi prin intermediul
bibliobusurilor; BPD-urile de tip intermediar, care se situează între tradiţie şi
modernitate şi care se consideră mediatori pentru bibliotecile din reţea; BPD-urile
de tip modern, care se află în avans faţă de modul de funcţionare general al BPDurilor, mai ales în ceea ce priveşte relaţia lor cu publicul şi cu digitizarea. În
continuare, Aline Girard, directoare a departamentului de Cooperare al Bibliotecii
Naţionale a Franţei, a prezentat Gallica, biblioteca digitală a BNF. De asemenea,
publicul a fost în centrul preocupărilor acestei întâlniri. De exemplu, Olivier
Peverelli, vice-preşedinte al consiliului general din Ardèche, a prezentat acţiunile
departamentului său în favoarea lecturii publice, cum ar fi iniţiativa "Copiilor mici
le place să citească", care are drept obiectiv formularea unei oferte documentare
specifice pentru copiii cu vârsta între 0 şi trei ani. Consiliul general din Ardèche
oferă sprijin scriitorilor prin intermediul operaţiunii "O naştere, o carte". (C.V.)
59. MAMULEA, MONA
"Revenirea dintru fiinţă" şi basmele nemuririi (fragment) / Mona
Mamulea.
În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 2 (2011). p. 21-22.
Basmul "Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte", în varianta
consemnată de Petre Ispirescu, este, după filosoful Constantin Noica, basmul care
exprimă în modul cel mai adecvat fiinţa ca arhetip în versiune românească şi,
totodată, contrastul dintre devenirea oarbă (devenirea pentru devenire) şi devenirea
cu sens (devenirea întru fiinţă). Constantin Noica a ales acest basm, singurul fără
"final fericit" din folclorul românesc, şi pentru a ilustra o teză secundară imposibilitatea întoarcerii de la Fiinţă la existenţă. Odată revenit în existenţă, FătFrumos devine obiect al regresului, al decrepitudinii şi al pierii, deoarece în
sistemul ontologic al devenirii întru fiinţă, odată fiinţa dobândită, întoarcerea la
existenţă înseamnă, în fond, involuţie la stadiul de natură brută, supusă unei
deveniri iraţionale, obscure. În acest caz, Făt-frumos, odată ce a dobândit Fiinţa,
este pierdut pentru lume. Autoarea articolului prezintă, în continuare, evaluarea
unui posibil cadru teoretic care să-i permită eroului arhetipal întoarcerea în lume cu
tot cu Fiinţa pe care tocmai a dobândit-o, obiectiv în vederea căruia recurge la
conceptul de "revenire dintru fiinţă", propus de Alexandru Surdu în lucrarea
"Comentarii la rostirea filosofică" (editura "Kron-Art", 2009.). (C.V.)
60. MANOLE OVIDIU IOAN
Casa de Cultură a Sindicatelor Galaţi, la împlinirea celor... 41 de ani /
Ovidiu Ioan Manole.
În: Axis Libri. An 3, nr. 8 (2010). p. 30.
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În 2010 s-au împlinit 41 de ani de existenţă a Casei de Cultură a
Sindicatelor din Galaţi, care a fost şi este un adevărat "laborator" pentru
descoperirea, formarea şi promovarea tinerelor talente locale şi naţionale. Casa de
Cultură a Sindicatelor din Galaţi este o instituţie de cultură care îndeplineşte rolul
de centru ştiinţific şi metodologic al activităţilor din domeniul educaţiei
permanente şi culturii tradiţionale la nivel naţional, menit să sintezeze, să conserve,
să promoveze şi să transmită valorile culturii populare şi artei interpretative
neprofesioniste din mediul rural şi urban printr-o riguroasă activitate de cercetare,
documentare, stocare şi valorificare a faptelor de folclor şi a datelor din domeniul
culturii tradiţionale şi al educaţiei permanente. Casa de Cultură a Sindicatelor din
Galaţi iniţiază şi desfăşoară programe şi proiecte culturale în domeniul educaţiei
permanente şi al culturii tradiţionale, urmărind cu consecvenţă - elaborarea unor
programe şi proiecte de valorificare a tradiţiilor naţionale, în vederea stimulării
creativităţii în toate genurile artei interpretative neprofesioniste; iniţierea unor
proiecte de sprijinire şi afirmare a creatorilor; elaborarea unor proiecte atractive şi
utile de educaţie permanentă; conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice
şi tehnice ale patrimoniului cultural şi naţional; stimularea perpetuării şi
valorificării tradiţiilor şi obiceiurilor în viaţa culturală. (C.V.)
61. MARCUS, SOLOMON
Preţul suspiciunii / Solomon Marcus.
În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 3 (2011). p. 2.
În 2003, la editura "Scripta" din Bucureşti, în colecţia "Ludica", a apărut
volumul "Jocul ca libertate" (288 pagini) de Solomon Marcus, din care, în acest
articol, este redat capitolul "Preţul suspiciunii" (p. 77-79). Volumul îi are ca publicţintă pe elevi, studenţi şi profesori. Autorul consideră că jocul, cu componenta lui
de libertate, trebuie integrat în mod inteligent în învăţământ. Homo ludens este
prezentat cu câteva din ipostazele sale principale. De la jocurile hazardului la jocul
de şah, de la jocurile eredităţii la jocurile sportive, totul este prezentat sub forma
unei învăţături uşor asimilabile. Autorul este cunoscut pentru modul convingător în
care prezintă apropierea dintre literatură şi matematică. În volum, pentru descrierea
anumitor teme (teoria jocului, paradoxul, hazardul etc.) sunt menţionate nume
celebre de scriitori, matematicieni, logicieni, dar şi de matematicieni literaţi. (C.V.)
62. Marşul cultural Bucureşti - Sarmisegetuza, un strigăt mut, dar
disperat al culturii.
În: Axis Libri. An 3, nr. 8 (2010). p. 31.
În 6 iulie 2010, biblioteca judeţeană "V. A. Urechia" din Galaţi s-a alăturat
unui proiect de sprijinire a culturii iniţiat de scriitorul Laurian Stănchescu sub
forma unui marş cultural pentru susţinerea valorilor naţionale şi readucerea în
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actualitate a "marilor culturi ale lumii care au îmbogăţit, de-a lungul istoriei,
spiritul umanităţii". Începând cu data de 23 iulie 2010, va fi iniţiat un marş cultural
Bucureşti - Sarmisegetuza, îndreptat simbolic spre începutul istoriei româneşti.
Marşul, conceput ca un act cultural extrem, va fi organizat în două etape - prima
etapă este Bucureşti - Târgu-Jiu şi va consta într-o oprire simbolică la Complexul
Brâncuşi, unde se vor organiza spectacole în aer liber; cea de-a doua etapă va fi
Târgu-Jiu - Sarmisegetuza. Mediatizarea acestei manifestări culturale unice s-a
făcut la nivel naţional şi internaţional, comunicatul fiind trimis în Australia,
America, Canada şi în mai multe ţări din Europa. Scriitorul Laurian Stănchescu a
preluat mai multe idei de la bibliotecarii bibliotecii "V. A. Urechia" - deschiderea
unui blog în care să comunice şi să aibă legătură directă cu cei interesaţi; popasuri
concretizate în ateliere culturale în cadrul bibliotecilor existente pe traseu; scrierea
memoriilor, a impresiilor cotidiene pe parcursul marşului cultural Bucureşti Sarmisegetuza. (C.V.)
63. Mihai Viteazul şi fascinaţia superlativelor.
În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 2 (2011). p. 32.
În 2010, la editura "Premier" din Ploieşti a apărut monografia "Mihai
Viteazul şi arta diplomaţiei", ediţia a X-a, revizuită şi adăugită, de profesorul Ion
C. Petrescu. Lucrarea este completată cu un bogat aparat critic şi cu un număr
semnificativ de anexe, cuprinzând texte fundamentale despre Mihai Viteazul. În
esenţă, lucrarea se dovedeşte a fi o cercetare istorică temeinică, care investighează
aproape exhaustiv diverse surse locale şi străine, menite să prezinte arta
diplomatică a domnitorului valah în legătură cu diplomaţia epocii sale. Sunt
descrise relaţiile diplomatice ale domnitorului Mihai Viteazul cu ţările vecine
(Moldova, Polonia, Imperiul Otoman, statele balcanice) şi cu imperiile europene.
Spirit renascentist, domnitorul Mihai Viteazul s-a impus în plan politic european ca
un bun cunoscător al conjuncturii politicii locale. Îmbinând abil arta militară cu
diplomaţia, domnitorul român a reuşit unirea in integrum a Daciei, reunind în
trupul ţării majoritatea românilor din Banat, Bugeac, Crişana, Pocuţia, Transilvania
şi Dobrogea. (C.V.)
64. MIHĂILESCU, DAN C.
Halele, o cruzime strălucitoare / Dan C. Mihăilescu.
În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 2 (2011). p. 3.
În 2003, la Editura Fundaţiei Pro din Bucureşti a apărut volumul "Bucureşti.
Carte de bucăţi" de Dan C. Mihăilescu (n. 1953), critic şi istoric literar, eseist,
traducător şi editor. Dan C. Mihăilescu a debutat în 1974 la "România literară".
Primul volum publicat este "Perspective eminesciene" (1982). În 1984 a publicat
volumul "Dramaturgia lui Lucian Blaga". Volumul "Carte de bucăţi" conţine
foiletoane apărute iniţial în "Ziarul de duminică" şi provocate de cronicile mondene
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publicate de Mişu Văcărescu, alias Claymoor, cu un secol în urmă în ziarul
"L'Independance roumaine". Cartea are legătură cu literatura, incluzând evocări
despre cafeneaua Capşa şi cimitirul Bellu, referiri la scrieri memorialistice despre
Bucureşti, cronici la lucrări documentare despre oraş apărute după 1989 etc. În
capitolul "Halele, o cruzime strălucitoare", autorul descrie zona Pieţei Unirii aşa
cum apare ea într-o ilustraţie - "Cheiul Dâmboviţei, Halele şi Spitalul
Brâncovenesc la început de secol XX". El este fascinat de Hala centrală, "unul
dintre semnele esenţiale ale Parisului balcanic", care în anii '60 -'70 oferea pe
deplin "imaginea populismului opulent, revoluţionar, pitorescaluvionar, triumful
carnalităţii atotmercantile". Scriitorul român speră că va fi editat un album de
stampe cu "Pântecele Bucureştilor", cu Spitalul Brâncovenesc, Curtea Veche,
Halele şi "cu tot ce dădea cruda strălucire a pustiului ierbos de astăzi, din faţa
magazinului Unirea". (C.V.)
65. MOLDOVAN, LILIANA
Repere antropologice pe harta gândirii filosofice blagiene / Liliana
Moldovan.
În: Libraria (Târgu-Mureş). Nr. 8 (2009). p. 201-211.
Istoria antropologiei filosofice româneşti demonstrează că omul nu se arată
gânditorilor sub acelaşi chip. Astfel, voievodul Neagoe Basarab, autorul primelor
însemnări filosofice despre om, elaborează un portret al fiinţei umane în strânsă
concordanţă cu valorile creştine ale timpului. În perioada umanismului românesc,
domnitorul Dimitrie Cantemir manifestă primul semn de nemulţumire metafizică
legat de armonia omului cu lumea din care face parte, scriind că omul a intrat "în
gâlceavă cu lumea". De asemenea, renumitul cărturar lansează, pentru întâia oară,
ideea că poporul român s-a format în graniţele unei culturi minore. Această idee va
fi preluată şi dezvoltată de filosoful Lucian Blaga, care îşi va exprima
nemulţumirea faţă de situaţia omului creator de "cultură minoră". În antropologia
sa, Lucian Blaga este atent la destinul creator al omului, constituit sub spectrul
"mioriticului". Filosoful român concepe relaţia dintre cultură şi statutul existenţial
al omului ca un mijloc de adâncire a dimensiunilor specifice fiinţei umane. Cultura
face parte din modul de a fi al omului. Creată de om, cultura dobândeşte un statut
ontologic. (C.V.)
66. MOŢOC, RADU
"Ginta latină" - Premiul de la Montpellier (II) / Radu Moţoc.
În: Axis Libri. An 3, nr. 8 (2010). p. 72-73.
Autorul articolului, Radu Moţoc, continuă prezentarea evenimentelor din
1878 de la Montpellier, când poetul român Vasile Alecsandri a primit din partea
Societăţii Limbilor Romane "Premiul cântecului latin" pentru poezia "Cântecul
gintei latine". Poetul român a transmis textul "Gintei latine" lui C. Negruzzi, în
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vederea publicării în numărul din luna iunie al "Convorbirilor literare". Textul
poeziei a mai apărut în "Presa", "Războiul", "Timpul", "Steaua României" şi
"Familia". Cupa de argint primită drept premiu a ajuns la Mirceşti pe 6 iulie 1878,
unde s-a păstrat până în 1932, când Maria E. Bogdan, fiica poetului, a dăruit-o
Academiei Române. Vestea acordării primului Premiu internaţional al literaturii
române, premiul latinităţii, a declanşat în Ţară mari serbări naţionale ale tuturor
românilor. Datorită acestui premiu, scriitorul român a fost invitat oficial la
Congresul literar internaţional organizat la Londra în perioada 9-16 iunie 1979, sub
preşedinţia de onoare a lui Victor Hugo. În 3 iunie 1878, la Teatrul Naţional din
Bucureşti a fost organizat un banchet în onoarea lui Vasile Alecsandri, la care au
participat personalităţi marcante ale vieţii culturale şi politice, printre care s-a
numărat şi istoricul V. A. Urechia. (C.V.)
67. NĂSTASE, NICOLETA
La ce bun... filosofia? - Filosofia greacă de la presocratici la
neoplatonicieni / Nicoleta Năstase.
În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 2 (2011). p. 25-27.
Filosofia reprezintă, după opinia autoarei articolului, capitolul cel mai vast
şi mai pasionant al cunoaşterii umane. Într-o primă perioadă (secolele al VII-lea al V-lea î.Hr.), filosofia a încercat să explice originea lumii, având deci un caracter
cosmogonic. Ea îi cuprinde pe filosofii ionieni, pitagoreici şi eleaţi. Cea de-a doua
perioadă, care îi cuprinde pe Socrate, Platon şi Aristotel, a avut un caracter
antropologic, tratând despre problemele omului, şi a prosperat îndeosebi la Atena.
Perioada a treia a reunit sistemele filosofice concepute de la Alexandru cel Mare
până în secolul al VI-lea d.Hr. (închiderea şcolii filosofice din Atena de către
împăratul Iustinian) şi s-a caracterizat prin preeminenţa principiilor morale şi
religioase. Neoplatonismul a fost o doctrină filosofică idealistă, care s-a remarcat
prin încercările discipolilor marelui Platon de a concilia filosofia maestrului cu
concepţiile mistico-religioase din Orient şi apoi cu creştinismul, pe care l-a
prevestit. (C.V.)
68. NEGOESCU JORICĂ, LILIANA
Rembrandt şi metafora luminii / Liliana Negoescu Jorică.
În: Axis Libri. An 3, nr. 8 (2010). p. 68-69.
Arta europeană a secolului al XVII-lea a fost profund marcată de
personalitatea pictorului olandez Rembrandt van Rijn (1606-1669), pictor, gravor,
desenator de geniu, supranumit "magicianul umbrei". Acest artist independent a
pictat, utilizând tehnica clar-obscurului, portrete, autoportrete, scene biblice şi
istorice, scene din viaţa cotidiană. În opera lui Rembrandt putem identifica "suma
eforturilor de expresivizare a luminii ca lumină a harului", de o sorginte înrudită cu
cea a luminii întâlnite în tablourile lui El Greco, dar care se deosebeşte de "efectele
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aproape electrice" din tablourile acestuia şi se situează mai aproape de cee ce am
putea numi o "magie a luminii". La Rembrandt, putem vorbi pentru prima oară
despre "simbolismul luminii". Rembrandt "personifică îmbinarea finală a
rafinamentului senzorial cu metafora simbolică a luminii" (Rudolf Arnheim).
Rembrand mizează "pe o dulce sfărâmare a formelor care în plină lumină îşi pierd
contururile iar în profunzimile umbrei îşi cufundă reperele fizice". În pictura lui
Rembrandt, "raza de lumină ne aduce cu sine mesajul tărâmului de dincolo, pe care
nu-l putem vedea, dar îi putem percepe splendoarea prin puternica sa reflectare".
(C.V.)
69. NENCESCU, MARIAN
Artur Silvestri - 58 - O bătălie câştigată, o victorie amânată Protocronismul românesc / Marian Nencescu.
În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 3 (2011). p. 31.
Scriitorul român Artur Silvestri (1953-2008) a fost o personalitate complexă
şi contradictorie, promotor cultural, editor, întemeietor de organizaţii culturale şi
cetăţeneşti. Numele lui Artur Silvestri rămâne legat de protocronismul românesc,
alături de alte nume din generaţia sa - Edgar Papu, Mihai Ungheanu, Paul Anghel.
Disputa dintre sincronism şi protocronism a devenit acută în anii '80 ai secolului al
XX-lea, când mai mulţi intelectuali au investigat cu mijloacele istoriei literare
"România Tainică". În opinia lui Artur Silvestri, protocronismul este "o punere în
valoare a latenţelor, o reconsiderare a valorilor clasate". Treptat, campania
culturală susţinută de echipa de la "Luceafărul" a avut efectele sale - "noua
geografie literară", gândită vizionar de Artur Silvestri, a cuprins astăzi zone extinse
geografic, inclusiv din spaţii la care teoreticienii protocronismului nu se gândeau.
Opera lui Artur Silvestri continuă să-i atragă pe cititori. În 2010, la editura
"Carpathia" din Bucureşti a apărut volumul I din seria "Artur Silvestri - Aşa cum lam cunoscut", în care semnează publicişti cunoscuţi, cum ar fi Ion Marin
Almăşanu, Adrian Dinu Rachieru, Vasile Andru, Virgiliu Radulian şi părintele
Teodor Damian, redactorul-şef al publicaţiei new-york-eze "Lumină lină". (C.V.)
70. NENCESCU, MARIAN
Anul iepurelui, o sărbătoare sub semnul lunii / Marian Nencescu.
În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 2 (2011). p. 38.
În data de 3 februarie 2011, peste 1,5 miliarde de chinezi din China
continentală, Hong Kong, Taiwan, Macao, Vietnam, Singapore, Malaezia,
Australia, Canada, SUA şi Europa au sărbătorit intrarea în Anul Nou chinezesc, o
tradiţie pe care toţi etnicii chinezi o celebrează, deşi nu face parte din calendarul
oficial. În 2011, Sărbătoarea primăverii a marcat trecerea în Anul iepurelui, al
patrulea din ciclul de 12 ani asociat cu numele unor animale. Sărbătoarea îşi are
originea în mitologia tradiţională, trimiţând la Buddha, care, în dorinţa de a
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reorganiza calendarul, a convocat toate speciile de animale. Au răspuns doar 12
dintre ele, fiecăruia fiindu-i atribuit un ciclu de ani, în ordinea sosirii. De atunci
anii sunt identificaţi cu numele animalelor evocate. Astăzi, Anul Nou (de fapt,
Luna nouă care urmează Solstiţiului de iarnă) este preponderent o sărbătoare de
familie şi durează, în principiu, două săptămâni, dar cele mai importante sunt
primele cinci zile. După cina festivă, mulţi chinezi obişnuiesc să meargă la temple,
organizând importante ceremonii publice. (C.V.)
71. NENCESCU, MARIAN
Sfântul Patrick şi trifoiul norocos / Marian Nencescu.
În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 3 (2011). p. 38.
Conform tradiţiei instituite de Regina Victoria, pe 17 martie (de ziua
Sfântului Patrick), Suverana Regatului Unit oferă regimentului ei irlandez (The
Irish Guard) un buchet de trifoi. De asemenea, familia regală, ostaşii şi populaţia
de rând poartă la butonieră tradiţionala frunză lobată. Cu ocazia zilei Sfântului
Patrick (385-461), sunt promovate intens trifoiul, crucea celtică, harfa, inelul
irlandez şi spiriduşul, simboluri venerate de irlandezi. Sfântul Patrick a ales trifoiul
ca simbol al Sfintei Treimi şi este numit Luminătorul Irlandei. Este considerat cel
mai important sfânt local, fiind asociat în conştiinţa poporului irlandez, pe care l-a
convertit la creştinism, cu un apostol. (C.V.)
72. NENCESCU, MARIAN
Tudor Meiloiu - un pictor din Grădina Paradisului / Marian Nencescu.
În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 3 (2011). p. 10-11.
Pictorul Tudor Meiloiu (n. 1943) a absolvit în 1972 Institutul de Arte
Plastice, secţia de pictură. În 1982, a absolvit Facultatea de Muzeologie. După 20
de ani de muncă în judeţul Ialomiţa, în august 1989 pictorul Tudor Meiloiu s-a
mutat la Bucureşti şi şi-a continuat activitatea didactică până la pensionare. Din
1970 şi până astăzi, a expus periodic în galerii din Bucureşti şi din marile centre
culturale ale ţării. Cea mai recentă expoziţie personală a maestrului, intitulată
"Viziuni", a fost vernisată pe 6 aprilie 2011, la Centrul cultural "Ionel Perlea" din
Slobozia. Numărul expoziţiilor personale şi colective a atins cifra de 50. Lucrări
ale pictorului se găsesc în colecţii personale din România, Ungaria, Franţa,
Germania, Cehia şi Noua Zeelandă. (C.V.)
73. NENCESCU, MARIAN
Teodor Vidam, un filosof printre poeţi / Marian Nencescu.
În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 2 (2011). p. 6-11.
Autorul articolului prezintă viaţa şi activitatea literară a filosofului şi
poetului român Teodor Vidam (n. 1947), absolvent al Facultăţii de Filosofie din
Cluj-Napoca. După susţinerea licenţei, cu o teză despre "Etica lui Kant", a
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continuat studiul în vederea susţinerii tezei de doctorat, cu o temă despre
"Conştiinţa morală" (1985). Domeniul său predilect de interes rămâne, în mod
constant, filosofia moralei, dar şi filosofia modernă. Începând cu anii '70, a publicat
numeroase studii şi eseuri în reviste de cultură şi în reviste de specialitate din ţară
şi din străinătate. De asemenea, a participat la manifestările de profil naţionale şi
internaţionale. Primul volum de autor i-a apărut în 1994 ("Introducere în filosofia
moralei", editura "Inter-tonic", Cluj-Napoca), urmat de numeroase alte volume de
filosofie, dintre care unele sunt consacrate filosofiei lui Lucian Blaga. Poet talentat,
Teodor Vidam a publicat în perioada 1993-2003 trei volume de versuri ("Un fel de
a fi", "Popas în grădina iubirii", "Peninsula uitării"), iar în 2006 a publicat
culegerea "Ceasul care bate peste vreme" (editura "Mega", Cluj-Napoca). (C.V.).
În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 2 (2011). p. 6-11.
74. NENCESCU, MARIAN
Un experiment eşuat - "Fenomenul Piteşti" şi "Crucile reeducării" /
Marian Nencescu.
În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 2 (2011). p. 5.
În 2010, la editura "Christiana" din Bucureşti a apărut volumul "Crucea
reeducării - o istorie a reeducărilor în temniţele comuniste din România (19481964)" de istoricul Constantin I. Stan, cu un "argument editorial" de Răzvan
Codrescu şi cu o bibliografie de 180 de titluri. Autorul cărţii oferă o viziune
echilibrată asupra procesului "reeducării" aplicat în penitenciarele comuniste
româneşti şi rememorează destinele unor adevăraţi martiri, sfinţi ai închisorilor.
Din punct de vedere cronologic, istoria "reeducării" începe în iunie 1948 la
Suceava şi se încheie în 1964 la Aiud, având ca apogeu "fenomenul Piteşti" (19491951). Cartea cuprinde numeroase mărturii despre "reeducarea" intelectualilor şi
pregătirea lor pentru "integrare socială". Este subliniat rolul credinţei creştine în
rezistenţa deţinuţilor în faţa durităţii experienţei penitenciare. Cartea lui Constantin
I. Stan este ea însăşi un document istoric, oferind o perspectivă nouă asupra
efectelor regimului concentraţionar din România. (C.V.)
75. NIGGEMANN, ELISABETH
Noua Renaştere - Raportul Comitetului Înţelepţilor despre Patrimoniul
Cultural European on line / Elisabeth Niggemann , Jacques De Decker , Maurice
Lévy
;
trad.
de
Cornelia
Radu.
Articol
extras
din
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/reflection_gr
oup/final-report-cdS3.pdf.
În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 3 (2011). p. 19-27.
În aprilie 2010, a fost înfiinţat Comitetul Înţelepţilor, un grup de reflecţie
menit să aducă patrimoniul cultural european on line. Gestionarea "schimbării
digitale" necesită o abordare strategică, care va defini modalitatea de accesare şi
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utilizare a resurselor culturale digitizate şi modul în care creativitatea europeană
poate fi conservată pentru generaţiile viitoare. Comitetul Înţelepţilor a fost invitat
să furnizeze un set de recomandări pentru digitizarea, accesibilitatea on line şi
conservarea patrimoniului cultural al Europei în era digitală, analizând în special
problema parteneriatului public-privat pentru digitizare. Instituţiile culturale
adaugă o cantitate considerabilă de informaţii obiectelor digitizate (metadate), care
ar trebui să fie disponibile pe scară largă şi libere pentru reutilizare. Comitetul
Înţelepţilor nu a încercat să acopere întreaga problematică a drepturilor de autor,
dar a decis să se concentreze asupra elementelor din mandatul său - aducerea on
line a operelor orfane şi a operelor nedifuzate. (C.V.)
76. NISTOR, EUGENIU
Analiza emisiunii de televiziune "La porţile ceriului" de Grigore Leşe /
Eugeniu Nistor.
În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 3 (2011). p. 29-30.
Articolul reprezintă o comunicare prezentată de autor la Conferinţa
"Comunicare, context, interdisciplinaritate", ediţia I, Târgu-Mureş, 19-20
noiembrie 2010, având ca temă o emisiune culturală de televiziune. Grila de
programe a postului TVR Cultural conţine din octombrie 2006 o interesantă
emisiune bilunară cu titlul "La porţile ceriului", produsă şi prezentată de Grigore
Leşe, horitor din Ţara Lăpuşului, doctor în etnografie şi folclor şi profesor la
Academia de Muzică din Cluj-Napoca. Emisiunea din 11 decembrie 2009 a
prezentat comunitatea românească din satul Albotina (Timocul sârbesc), unde
Grigore Leşe şi echipa sa au descoperit o comunitate care nu a renunţat la tradiţiile
şi obiceiurile străvechi, la cântecele ei de petrecere şi de nuntă, de dor şi de jale.
Tema conservării tradiţiilor strămoşeşti este tratată cu rigoare, iar cântecele
interpretate, dialogul, simplu şi direct, cu instrumentiştii şi comentariul
realizatorului determină participarea emoţională a telespectatorilor la emisiune.
Îmbinând armonia cântecului cu conversaţia liberă, realizatorul emisiunii a depistat
în memoria unui instrumentist o variantă balcanică a baladei "Mioriţa",
impresionantă sub aspect muzical, de o frumuseţe tulburătoare. (C.V.)
77. PARAPIRU, THEODOR
Expresii celebre - "Dulcele Stil Nou" / Theodor Parapiru.
În: Axis libri. An 3, nr. 8 (2010). p. 65.
Dulcele Stil Nou este un curent literar italian important, care a apărut în
secolul al XIII-lea şi a continuat până în secolul al XV-lea. Marele poet Dante
Alighieri (1265-1321) a numit primul acest curent în Cântul 24 din "Purgatoriu"
("Divina Comedie"). Temele principale abordate sunt Iubirea (Amore) şi Curtoazia
(Gentilezza). Primul poet italian care s-a înscris în acest curent a fost Guido
Guinizelli, fiind urmat de Guido Cavalcanti, Cino da Pistoia, Gianni Alfani, Lapo
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Gianni şi, bineînţeles, Dante Alighieri cu capodoperele sale "Vita Nouva" şi
"Divina Commedia". Criticul literar Alexandru Balaci afirma - "Viaţa nouă este cel
mai nobil manifest literar al liricii italiene, cea mai desăvârşită expresie a
curentului dulcelui stil nou, pe care Dante l-a definit şi l-a purtat spre perfecţiune
artistică prin geniul său îndrăzneţ, prin adâncimea pasiunii sale, prin deplina
conştiinţă de reînnoire a formelor literare pe care le aducea noua concepţie a
poeticei". Despre expresia Dulcele Stil Nou se spune că "are sensul figurat de
modalitate de expunere sau de acţiune ale cărei caracteristici sunt rafinamentul,
eleganţa, armonia, sensibilitatea, puritatea". (C.V.)
78. PAVEL, MARIANA
Maestrul Valentin Gheorghiu / Mariana Pavel.
În: Axis Libri. An 3, nr. 8 (2010). p. 34.
Pianistul Valentin Gheorghiu (n. 1928, Galaţi) şi fratele său, violonistul
Ştefan Gheorghiu (1926-2010), au primit din copilărie o educaţie muzicală aleasă.
George Enescu l-a sprijinit pe Valentin Gheorghiu, pe care îl considera "un talent
rar ce trebuie supravegheat îndeaproape", să studieze la Conservatorul Naţional
Superior de Muzică din Paris, unde a urmat pianul, teorie şi solfegii, armonie în
perioada 1937-1939. Aceste studii au dus la împlinirea unei cariere de solist,
Valentin Gheorghiu debutând la Ateneul Român la 15 ani cu Concertul Nr. 1 în Do
Major pentru pian şi orchestră de Ludwig van Beethoven, în compania Filarmonicii
din Bucureşti, la pupitrul căreia se afla dirijorul George Georgescu. La vârsta de 22
de ani, muzicianul, pianistul şi compozitorul Valentin Gheorghiu a devenit solist al
Filarmonicii din Bucureşti. Creaţia sa componistică cuprinde - "Burlesca pentru
pian şi vioară", "Trio pentru pian şi violoncel", "Sonata pentru pian şi violoncel",
"Sonata pentru pian" (Menţiunea I "G. Enescu"), "Quartet de coarde", 11 lieduri
pentru voce şi pian, două simfonii, "Coral şi fugă pentru orgă şi orchestră", suita
"Imagini din copilărie", "Concert pentru pian şi orchestră" (premiul "G. Enescu" al
Academiei Române). Valentin Gheorghiu excelează în recitaluri solo de muzică de
cameră sau ca partener de pian, împreună cu violonistul Ştefan Gheorghiu sau
violonista Silvia Marcovici. Arta lui interpretativă se remarcă prin distincţie, bun
gust, muzicalitate şi nobleţe romantică. (C.V.)
79. PAVLIDÈS, CHRISTOPHE
Câteva biblioteci specializate / Christophe Pavlidès , Christine Teulé ,
Pierre Moison ; trad. de Lucia Dragomir.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 54, nr. 4 (2009). p. 55-59.
Deschise studenţilor înscrişi în filierele care studiază meseriile cărţii, dar şi
tuturor bibliotecarilor, bibliotecile specializate oferă, în afara fondurilor
diversificate, reprezentative pentru toate verigile din lanţul cărţii, servicii din ce în
ce mai adaptate la cererea publicului lor. Istoria şi dezvoltarea bibliotecilor
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Médiadix şi Buffon sunt completate de câteva exemple de biblioteci specializate
din ţările francofone. (C.V.)
80. Planul de acţiuni al ANBPR pe semestrul I al anului 2011.
În: Asociaţia. An 7, nr. 1 (2011). p. 3.
Planul de acţiuni referitor la activitatea Biroului Executiv al ANBPR în
primul semestru al anului 2011 cuprinde - vizita doamnei Sylvia Mathews Burwell,
Preşedintele Fundaţiei Bill & Melinda Gates; preconferinţa "BiblioPublica" cu
tema "Comisiile profesionale şi procesul de modernizare a bibliotecilor publice",
care va avea loc la biblioteca judeţeană "Alexandru şi Aristia Aman" din Craiova;
Ziua Bibliotecarului; Săptămâna Naţională a Bibliotecilor; Conferinţa ANBPR
"BiblioPublica" cu tema "Modele de voluntariat în bibliotecă", biblioteca judeţeană
"Petre Dulfu" din Baia Mare; Conferinţa Naţională ANBPR, Centrul de
Perfecţionare Buşteni; Întâlniri de planificare a Grantului ANBPR pentru anul
2011, asigurat de IREX Washington; Planul naţional de advocacy şi răspuns la
criza bugetară; proiectul "Centrul Cultural Educativ Virtual"; Buletinul informativ
al ANBPR "BiblioMagazin", nr. 1 (6), martie, 2011; Cafeneaua ANBPR şi
întâlnirea de lucru cu membrii birourilor executive ale filialelor ANBPR din
Regiunea de dezvoltare Centru şi Nord-Vest. (C.V.)
81. RAPATEL, LIVIA
La Enssib, biblioteca bibliotecarilor - câteva repere pentru o istorie
care rămâne de scris / Livia Rapatel ; trad. de Lucia Dragomir.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 54, nr. 4 (2009). p. 49-54.
Biblioteca Enssib (École nationale supérieure des sciences de l'information
et des bibliothèques) este în acelaşi timp un loc de resurse şi un teren de aplicare
pentru formarea elevilor şi a studenţilor. Acest articol revine asupra istoriei ei şi
asupra evoluţiei publicului său şi prezintă resursele sale, politica sa documentară şi
serviciile sale. De asemenea, el abordează anumite evoluţii viitoare, în legătură cu
reflecţia îndreptată în prezent către misiunile şi obiectivele acestei biblioteci.
Thomas Chaimbault prezintă bibliteca digitală Enssib. (C.V.)
82. Salonul de Carte, Presă şi Muzică - AMPLUS 2011 - la întâlnirea
de primăvară cu bucureştenii.
În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 3 (2011). p. 12-13.
În perioada 2-6 martie 2011, la Muzeul de Istorie a României s-a desfăşurat
ediţia a XVI-a a Salonului de Carte, Presă şi Muzică AMPLUS. La acest Salon au
participat 80 de edituri, care au oferit publicului un mozaic de preocupări şi oferte,
atât publicistice, cât şi din domeniul artelor vizuale şi al muzicii. Manifestarea a
reunit oferte ale minorităţilor, edituri cu profil specific, ONG-uri, asociaţii
profesionale şi edituri "de nişă", fiecare cu specificul ei - istorie veche şi
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contemporană românească, istorie bucureşteană, etnografie, protecţia mediului,
muzică, sport, carte şcolară sau universitară, literatură pentru copii, biografii etc.
Biblioteca Metropolitană Bucureşti a participat la salon cu o ofertă de excepţie Internet wireless gratuit şi o platformă e-learning prin care publicul a luat
cunoştinţă on line cu proiectul Biblioteca Digitală DACOROMANICA, derulat în
parteneriat cu Biblioteca Academiei Române. Editura şi redacţia "Biblioteca
Bucureştilor" a organizat dezbaterea "Valori bibliofile bucureştene", cu
participarea poetului Radu Cârneci, a bibliofilului Ion C. Rogojanu şi a
moderatorului Marian Nencescu, redactor-şef al revistei "Biblioteca Bucureştilor".
(C.V.)
83. SAVA, LAURA
Festivalul Internaţional Muzical "Leonard" - ediţia a VII-a, Galaţi, 1230 mai 2010 / Laura Sava.
În: Axis Libri. An 3, nr. 8 (2010). p. 37.
În perioada 12-30 mai 2010, la Galaţi s-a desfăşurat ediţia a VII-a a
Festivalului Internaţional Muzical "Leonard", găzduit de Teatrul Muzical "Nae
Leonard". În cadrul festivalului au fost prezentate momente artistice cu muzică de
divertisment, muzică clasică, pagini de operă celebre, un remember teatral.
Studenţii Universităţii de Arte din Iaşi au evoluat alături de orchestra simfonică a
teatrului sub bagheta dirijorului Sorin Oancea. Orchestra simfonică a Filarmonicii
din Cernăuţi a transmis mesajul de prietenie al muzicienilor ucrainieni într-un
program care a cuprins lucrări de Glinka, Ceaikovski, Borodin şi Enescu, sub
bagheta dirijorului Liviu Buiuc, alături de violonistul român de talie internaţională
Florin Croitoru. De asemenea, melomanii au avut posibilitatea de a asculta o
interpretare plină de virtuozitate a lucrărilor de Vivaldi, Corelli, Haydn şi Enescu,
realizată de orchestra de cameră "Philarmonia" din Bucureşti, condusă de dirijorul
Nicolae Iliescu. Din programul festivalului au mai făcut parte serile de operă şi
recitalul de pian susţinut de pianista Livia Teodorescu Ciocănea, dedicat
sărbătoririi a 200 de ani de la naşterea celebrului compozitor polonez Frederic
Chopin. Festivalul a oferit posibilitatea afirmării unor tineri artişti români şi străini.
(C. V.)
84. SCHÖPFEL, JOACHIM
Paola De Castro - "Librarians of Babel - a Toolkit for Effective
Communication" / Joachim Schöpfel ; trad. de Lucia Dragomir.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 54, nr. 4 (2009). p. 103-104.
În 2009, la "Chandos Publishing" din Oxford, în colecţia "Chandos
Information Professional Series", a apărut volumul "Librarians of Babel - a Toolkit
for Effective Communication" de Paola De Castro. Obiectivul cărţii este de a
ameliora comunicarea profesională a bibliotecarului. După o introducere în
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modelul comunicării, autoarea propune mai multe modele de redactare şi de
prezentare orală - redactarea unui articol pentru revistă; redactarea unei cărţi, a
unui raport sau a unui capitol; redactarea unei comunicări; utilizarea ilustraţiilor, a
tabelelor sau a figurilor; citatele; corectarea manuscriselor altor autori; pregătirea
unei plachete; pregătirea unei prezentări cu videoproiector; realizarea unui
"poster"; comunicatul de presă şi relaţia cu mass media. De asemenea, autoarea
descrie în detaliu rolul diferiţilor actori ai unei publicaţii (autor, editor, directorul
publicaţiei etc.), procedura "peer review" (evaluarea de către cei din acelaşi corp
profesional), eventualele conflicte de interese şi aspectele juridice ale copyrightului, de la cedarea drepturilor de autor la autorizarea reproducerii. Paola De Castro
predă tehnici de redactare academică la ISS (Institutul Naţional de Sănătăţii din
Italia) şi la Universitatea din Napoli, se implică în valorizarea şi promovarea
cercetării publice, coordonează un proiect european (FP7) în domeniul limbajului
şi scrisului academic şi al editării ştiinţifice în open access şi pilotează o iniţiativă
internaţională pentru standardizarea rapoartelor ştiinţifice şi tehnice - GLISC Grey Literature International Steering Committee. (C.V.)
85. SECARĂ, A. G.
Mircea Cărtărescu - "Frumoasele străine", Bucureşti, "Humanitas",
2010 / A. G. Secară.
În: Axis Libri. An 3, nr. 8 (2010). p. 62-63.
În ziua de 29 iunie 2010, Sala "Eminescu" a bibliotecii judeţene "V. A.
Urechia" din Galaţi l-a avut ca oaspete pe scriitorul Mircea Cărtărescu (n. 1956). Cu
această ocazie, au fost prezentate două noutăţi editoriale semnate de Mircea
Cărtărescu - "Nimic" şi "Frumoasele străine". Volumul "Frumoasele străine" conţine
trei lucrări în proză în care sunt prezentate portrete de scriitori - "Antrax", "Cum am
fost un autor de duzină" (un fel de jurnal), "Bacoviană". Este o carte despre "de ce nu
iubim/nu se iubesc între ei/scriitorii". Ioana Pârvulescu şi Dan. C. Mihăilescu au
comentat acest volum, ca şi autorul în "Cuvânt înainte", şi au subliniat aspectele care
ţin de comic, burlesc, grotesc, în opoziţie cu onirismul şi vizionarismul scriitorului.
Referindu-se la opera sa în dialogul cu cititorii de la biblioteca "V. A. Urechia",
autorul afirma că întreaga sa creaţie poate fi comparată cu o flotă care ar avea trei
portavioane - "Levantul", "Orbitor" şi "Nostalgia". (C.V.)
86. Semnale editoriale la editura "Axis Libri".
În: Axis Libri. An 3, nr. 8 (2010). p. 76.
În perioada 2009-2010, la editura "Axis Libri" a bibliotecii judeţene "V. A.
Urechia" din Galaţi au apărut următoarele volume - "Dicţionar enciclopedic de
expresii celebre", ediţia a III-a, de Theodor Parapiru; "Ghid istoric şi turistic" de
Ilie Zanfir şi Pompiliu Comşa; "Trandafirul galben" (roman de acţiune) de NicolaePaul Mihail; "Indexarea publicaţiilor de drept - contribuţii metodologice" de
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Dorina Bălan. În cinstea aniversării pe 11 noiembrie a 120 de ani de la inaugurarea
bibliotecii "V. A. Urechia" (1890-2010) şi drept omagiu adus personalităţii
autorului, Nedelcu Oprea, la comemorarea unui an de la trecerea sa în eternitate,
editura "Axis Libri" va publica ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, a monografiei
"Biblioteca Publică V. A. Urechia" în două volume. (C.V.)
87. STANCU, STELIAN
Copiii Galaţiului aşteaptă Festivalul "Gulliver" - ediţia a XVIII-a /
Stelian Stancu.
În: Axis Libri. An 3, nr. 8 (2010). p. 38.
Teatrul de Păpuşi "Gulliver" din Galaţi organizează în fiecare an Festivalul
internaţional de animaţie "Gulliver", iniţiat în 1995 şi ajuns astăzi la cea de-a
XVIII-a ediţie. Obiectivele festivalului sunt - prezentarea pe parcursul celor cinci
zile a unui număr mare de spectacole variind de la o ediţie la alta (15-20
spectacole); satisfacerea interesului şi pasiunii cu care micii spectatori urmăresc
reprezentaţiile; oferirea unui prilej de întâlnire profesională anuală, de confruntare
directă între actori, regizori, scenarişti, directori, critici, ziarişti. Festivalul are
datoria de a face publicul să se aplece spre acele valori care riscă să fie uitate pe
nedrept, din neglijenţa oamenilor mari. Copiii spectatori, care se schimbă aproape
de la un an la altul, trăiesc de fiecare dată aceeaşi enormă bucurie. Festivalul
internaţional de animaţie "Gulliver" beneficiază de aportul unui juriu de
notorietate, care cu puţine schimbări a rămas de mult timp ataşat de Galaţi, şi este
aşteptat de teatre şi artişti ca o întâlnire de înalt profesionalism, un loc al prieteniei
şi al competiţiei. (C.V.)
88. STERN, LUDMILA
Iosif Brodski - drumul de la "pierde-vară" la laureatul Nobel / Ludmila
Stern ; trad. de Florea Neagu.
În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 3 (2011). p. 32-34.
Scriitoarea de origine rusă Ludmila Stern, profesoară la Universitatea
Brandeis (SUA), prezintă în volumul "Brodsky - Osia, Iosif, Joseph" (2004)
biografia poetului, eseistului şi dramaturgului rus Iosif Brodski, laureat al
Premiului Nobel în 1987. Autoarea volumului biografic l-a cunoscut personal în
tinereţe pe poetul rus nonconformist de origine evreiască, înainte ca acesta să fie
criticat dur pentru "parazitism social" şi condamnat la cinci ani de deportare, din
care a executat un an. În 1972, scriitorul rus Iosif Brodski a fost expulzat din ţară.
El a trăit în America 23 de ani, devenind un intelectual foarte cunoscut în New
York. A devenit doctor honoris causa al mai multor universităţi americane şi
europene şi a fost primul străin care a ocupat postul de poet-laureat al Bibliotecii
Congresului. A primit ordinul francez "Legiunea de Onoare" şi Premiul Nobel
pentru Literatură. (C.V.)
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89. SURDU, ALEXANDRU
Semnificaţia "Drago-betelor" / Alexandru Surdu.
În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 2 (2011). p. 2.
În 2010, la editura "Kron-Art" din Braşov, sub egida Asociaţiunii
Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român - ASTRA
Braşov, a apărut volumul "Drago-betele - Povestea iubirii la români" de acad.
Alexandru Surdu. Volumul are 88 de pagini şi conţine 60 de lucrări de grafică. În
lucrare sunt descrise mituri şi datini româneşti legate de Zeul Dragobete, care
"reprezenta tocmai sentimentul purificat al iubirii, neamestecat cu nimic
pământesc, motiv pentru care era considerat divin, ceresc". "Faptul că dragobetele
nu s-au bucurat de interesul literaţilor pentru crearea unor capodopere valoroase, se
datorează necunoaşterii acestora, caracterului lor intim şi pieirii lor pe la începutul
secolului trecut, după o perioadă scurtă de supravieţuire faţă de păstoritul
transhumant (dispărut după reforma agrară a lui Cuza), care le-a condiţionat
apariţia şi menţinerea. Şi, fireşte, cunoaşterii lor târzie de către etnografi, parţială,
în faza decăderii şi a falsificărilor moderne". (C. V.)
90. ŞTEFĂNESCU, VIOREL
Cătălin Negoiţă - "Între stânga şi dreapta - Comunism, iredentism şi
legionarism în Cadrilater (1913-1940)" / Viorel Ştefănescu.
În: Axis Libri. An 3, nr. 8 (2010). p. 64.
În 2009, la editura Fundaţiei "Scrisul Românesc" din Craiova a apărut
volumul "Între stânga şi dreapta - Comunism, iredentism şi legionarism în
Cadrilater (1913-1940)" de Cătălin Negoiţă. "Este un volum care se impune a fi
citit pentru a putea înţelege, din lectura lui, nu numai istoria Cadrilaterului ori a
Dobrogei, ci şi a politicienilor din perioada interbelică faţă de problemele majore
cu care s-a confruntat statul român în acei ani". Autorul utilizează adeseori un stil
apropiat de stilul jurnalistic. Cartea prezintă povestea dramatică a tuturor
locuitorilor din Dobrogea de Sud. De fapt, este vorba de mii, zeci, sute de mii de
poveşti, care, mai toate, au avut acelaşi final. Această carte vorbeşte despre români,
bulgari, aromâni, turci şi tătari, "despre nişte oameni obligaţi să trăiască, fără voia
lor, dar cu voia vitregiilor timpului, unii lângă alţii. Şi despre modul în care au
înţeles să facă acest lucru". (C.V.)
91. TÎRZIMAN, ELENA
Informare şi documentare în biblioteci / Elena Tîrziman.
În: Libraria (Târgu-Mureş). Nr. 8 (2009). p. 35-46.
Bibliotecile universitare îşi ajută utilizatorii (studenţi, profesori, cercetători)
să înţeleagă cum sunt organizate fondurile documentare, cum sunt structurate
elementele informaţionale, care este forma lor de prezentare, cum pot fi accesate,
evaluate şi utilizate. Asemenea activităţi ar trebui să aibă ca finalitate modificarea
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proceselor cognitive de analiză, interpretare, evaluare a informaţiilor, a cunoaşterii
în general şi dezvoltarea gândirii critice, formarea autonomiei informaţionale şi
intelectuale şi, în ultimă instanţă, formarea unei metodologii de muncă intelectuală.
Colaborarea cu facultăţile, cu profesorii, conduce la dezvoltarea unor programe
instructive specializate pe anumite discipline sau tipuri de activităţi. Colaborarea
între biblioteci şi universităţi este necesară pentru a corobora oferta bibliotecilor în
materie de resurse documentare şi de informare (şi metodele, tehnicile şi
instrumentele de utilizare a acestora) şi cerinţele informaţionale ale universităţii.
(C.V.)
92. TODEA, ANA
Ioan Nicola (1938-2004) - Biobibliografie / Ana Todea.
În: Libraria (Târgu-Mureş). Nr.8 (2009). p. 245-250.
Pedagogul, profesorul universitar Ioan Nicola (1938-2004) a obţinut titlul
de doctor în pedagogie cu teza "Rolul relaţiilor interpersonale în dinamica internă a
colectivului de elevi", Bucureşti, 1972. În 1994 a urmat un curs de specializare în
Danemarca. La Universitatea "Petru Maior" din Târgu-Mureş, a îndeplinit succesiv
gradele didactice de preparator, asistent, lector, conferenţiar, profesor universitar.
A fost primul decan (1993-1999) al Facultăţii de Ştiinţe şi Litere, membru în Senat
mai mulţi ani şi director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului didactic
(1997-2004). A predat cursuri de pedagogie la Facultatea de Medicină şi la
Institutul de Teatru din Târgu-Mureş. Cercetările pe care le-a realizat s-au
concentrat în direcţia surprinderii multitudinii de variabile pe care le implică
fenomenul educaţional. Activitatea ştiinţifică s-a concretizat în şapte cărţi de
pedagogie, atât ca autor unic, cât şi în colaborare, în cazul manualelor de
pedagogie pentru liceele de specialitate. A publicat peste 80 de studii şi articole în
volume şi reviste de specialitate şi a condus teze de doctorat în cadrul Universităţii
"Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca. De asemenea, a fost referent ştiinţific pentru teze
de doctorat şi pentru promovarea în posturi didactice. A îndrumat peste 100 de
lucrări de gradul I la învăţători şi educatoare. A fost ales Membru al Academiei
Oamenilor de Ştiinţă din România, Filiala Mureş, şi în 1998 a primit Premiul
"Constantin Rădulescu-Motru" al Academiei Române pentru valoarea deosebită a
lucrării "Tratat de pedagogie şcolară". (C.V.)
93. TOMA, GABRIELA
2011 - Anul European al Voluntariatului / Gabriela Toma.
În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 2 (2011). p. 30-31.
În data de 4 februarie 2011, la Bucureşti s-a desfăşurat Conferinţa Naţională
"Anul European al Voluntariatului 2011". În cadrul acestei conferinţe, a fost
elaborat un plan naţional de acţiune, cu patru mari obiective - depunerea de eforturi
în favoarea creării unui mediu propice voluntariatului în România; abilitatea
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organizatorilor de activităţi de voluntariat să amelioreze calitatea activităţilor de
voluntariat; recunoaşterea activităţilor de voluntariat; creşterea gradului de
sensibilizare cu privire la valoarea şi importanţa voluntariatului. De asemenea, au
fost stabilite priorităţile în vederea elaborării unei strategii naţionale, a unei
platforme on line, a creării unui sistem coerent de recunoaştere a competenţelor
voluntarilor şi acţiunile care vizează organizarea unei serii de conferinţe, precum şi
a Săptămânii Naţionale a Voluntariatului în perioada 9-15 mai 2011. În continuare,
s-au format grupe de lucru în funcţie de patru secţiuni - recunoaşterea
competenţelor dobândite prin voluntariat; definiţie şi cadrul legal pentru
voluntariat; codul etic al organizatorilor activităţilor de voluntariat; voluntariatul
sprijinit de angajator şi responsabilitatea socială corporatistă. (C.V.)
94. VLAD, DANA
Călător în Ţara Soarelui Răsare (II) / Dana Vlad.
În: Axis Libri. An 3, nr. 8 (2010). p. 70-71.
Autoarea articolului, Dana Vlad, continuă prezentarea călătoriei sale în
Japonia, o ţară cu totul diferită faţă de ţările europene. Ea descrie prima parte a
ceremoniei ceaiului, la care a participat personal. Ceremonia ceaiului a jucat un rol
important în viaţa culturală şi artistică a Japoniei timp de mai bine de 400 de ani.
Arta servirii ceaiului are la bază patru principii fundamentale - armonie, respect,
puritate şi linişte. Această artă este mai mult decât o ceremonie, este un mod de
disciplinare a sufletului omenesc, fiind iniţiată de călugării budişti zen. Esenţa
ceremoniei ceaiului este de natură spirituală şi presupune o anumită stare
sufletească din partea participanţilor. Această ceremonie durează patru ore, timp în
care gazda creează oaspeţilor un confort estetic, intelectual şi psihic deosebit.
Ritualul ceremoniei ceaiului (calea ceaiului - "chado") este o trăire rafinată, care
necesită un deosebit simţ estetic, ajungând să fie o cale de autocunoaştere. (C.V.)
95. VREMULEŢ, CONSTANTIN
Constantin Vremuleţ la 70 de ani / Constantin Vremuleţ.
În: Axis Libri. An 3, nr. 8 (2010). p. 44-45.
Articolul reprezintă interviul acordat de scriitorul Constantin Vremuleţ (n.
1940) domnului Ghiţă Nazare. Prozatorul Constantin Vremuleţ a absolvit
Facultatea de Filologie în 1965, a lucrat ca bibliotecar la Brăila şi Galaţi (la
biblioteca "V. A. Urechia"), redactor la ziarul "Viaţa nouă" (1968-1989) şi
redactor-şef al editurii "Porto-Franco" (1990-2001). A debutat în "Pagini
dunărene" cu schiţa "Noaptea păsărilor albe", iar editorial a debutat în 1975 la
editura "Junimea" din Iaşi cu volumul de povestiri pentru copii "O anumită zi
însorită, de vară" . A colaborat cu proză şi eseuri la "Cronica", "Convorbiri
literare", "Contemporanul", "Steaua", "Tribuna". Dintre volumele publicate,
menţionăm - "Ziua ploii de purpură" (roman istoric, 1979), "Falimentul proprietăţii
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Chistol et Company" (povestiri, 1981), "Insula" (roman de dragoste, 1984),
"Vântul de miazănoapte" (roman, 1987), "Castelul de papură" (roman, 1991),
"Profesoara şi gardianul" (roman, 1998), "Zodia maimuţelor" (roman, editura
"Saga", Cluj-Napoca, 2009). Astăzi, scriitorul Constantin Vremuleţ lucrează la un
volum cu zece povestiri inspirate după cele porunci ale Decalogului, cu titlul "Un
domn bătrân, înaripat" şi cu subtitlul "Zece povestiri bizare şi ilogice". De
asemenea, doreşte să finalizeze un roman de dragoste inspirat din viaţa poetului
latin Ovidius. (C.V.)
96. ZAHARIA, FLORINA
Festivalul de Film Digital şi al Efectelor Vizuale "Future Movie",
Galaţi, 2010 / Florina Zaharia.
În: Axis Libri. An 3, nr. 8 (2010). p. 39.
Proiectul "Film şi literatură" se desfăşoară la Centrul cultural "Dunărea de
Jos" trimestrial şi a avut ca punct culminant perioada 2-7 august 2010, când s-a
desfăşurat Festivalul de Film Digital şi al Efectelor Vizuale "Future Movie",
organizat de studioul de producţie "Lumière Artists". Festivalul cinematografic a
cuprins patru zile de competiţie cu patruzeci de filme de scurt metraj, cu studenţi
de la Universitatea Media, UNATC şi Universitatea "Hyperion" şi cu invitaţi de
marcă ai filmului românesc - Sergiu Nicolaescu, Andrei Blaier şi Ioan Cărmăzan.
"Casa din vis", "Lotus", "Prin cenuşa imperiului" au fost filmele care au adus în
memoria gălăţenilor amintirea marilor actori Gheorghe Dinică şi Ştefan Iordache.
"Prima ediţie a Festivalului de Film s-a încheiat, iar oraşul care are de spus o
poveste, îşi continuă filmul fiecărei zile pe ecranul sufletelor noastre tăcute şi
dornice de a simţi, de a vedea şi de a scrie". (C.V.)
0.2 Scriere. Tipar. Carte. Istoria cărţii (salon internaţional de carte)
97. ALIX, YVES
Am primit la redacţie - "Ce este o carte astăzi? - Pagini, margini,
ecrane" / Yves Alix ; trad. de Lucia Dragomir.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 54, nr. 4 (2009). p. 113.
În 2009, la editura "La Découverte" din Paris, "Syndicat de la librairie
française" a publicat nr. 7 (ianuarie, 2009) din "Les Cahiers de la librairie" cu titlul
"Ce este o carte astăzi? - Pagini, margini, ecrane". Acest număr din revista
"Cahiers de la librairie" îşi propune să "cartografieze în mod lucid situaţia
complexă, inconfortabilă, în care se găseşte cartea în 2009" (Olivier Carrérot). Prin
contribuţiile lui Roger Chartier, Milad Doueihi, Nicholas Carr, Marcel Gauchet,
Éric Vigne, Olivier Bomsel, Bernard Lahire şi alţii, cititorul este invitat să
reflecteze la raportul său cu un obiect al cărui caracter original sau chiar ireductibil
(înveliş şi conţinut) va fi în curând dizolvat. Toate rotiţele sistemului, de la scriitor
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la cititor, trecând prin editor, critic, librar, bibliotecar, sunt chemate să frâneze
puţin evoluţiile care se anunţă. (C.V.)
98. ALIX, YVES
Am primit la redacţie - Emmanuel Derieux, cu participarea lui Agnès
Granchet - "Dreptul în mass media - drept francez, european şi internaţional"
/ Yves Alix ; trad. de Lucia Dragomir.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 54, nr. 4 (2009). p. 112.
În 2009, la editura "Librairie générale de droit et de jurisprudence" din Paris
a apărut ediţia a cincea a volumului "Dreptul în mass media - drept francez,
european şi internaţional" de Emmanuel Drieux, cu participarea lui Agnès
Granchet. Dreptul în mass media reuneşte formele de exprimare şi tehnicile de
comunicare publică. Totuşi, nefiind o ramură a dreptului, acest drept al mass
mediei este neclar uneori şi acest manual are meritul de a încerca să-l definească
cât mai exact. Autorii se bazează mai întâi pe principiile pe care acest drept le
aplică - dreptul emiţătorului (libertatea de expresie - drept înscris în Constituţie) şi
dreptul receptorului (dreptul la informare). Volumul este împărţit în cinci capitole dreptul întreprinderilor şi activităţilor, de la presă şi televiziune la cinema, trecând
prin carte, Internet, publicitate şi arhive; dreptul specialiştilor; dreptul
responsabilităţii; proprietatea intelectuală, dreptul de autor şi drepturile conexe;
dreptul european şi internaţional. (C.V.)
99. BIANCHI, FLORENCE
Am primit la redacţie - "Les bibliothèques de la Ville de Paris" - "Cărţi
şi bebeluşi" / Florence Bianchi ; trad. de Lucia Dragomir.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 54, nr. 4 (2009). p. 112.
În 2008, la editura "Paris bibliothèque" din Paris a apărut ediţia a patra,
complet revăzută şi actualizată, a volumului "Des bébés, des livres" ("Cărţi şi
bebeluşi"), sub auspiciile "Les bibliothèques de la Ville de Paris". Este vorba
despre o selecţie de cărţi şi CD-uri pentru copiii sub trei ani. Cu o prefaţă de
Viviane Ezratty şi ilustraţii originale de Audrey Poussier, această ediţie,
coordonată de Colette Lebon, propune o selecţie de 326 de titluri din cele existente
în reţeaua bibliotecilor pentru tineret din oraşul Paris. Aceste titluri sunt prezentate
în şase rubrici tematice şi sunt însoţite de trei indexuri (autori şi ilustratori, titluri,
teme şi genuri), de o selecţie de lucrări de referinţă, de lista bibliotecilor pentru
tineret din oraşul Paris şi de o prezentare a publicaţiilor lor bibliografice. (C.V.)
100. BIANCHI, FLORENCE
Am primit la redacţie - Philippe Roy - "Cartea franceză în Québec 1939 - 1972" / Florence Bianchi ; trad. de Lucia Dragomir.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 54, nr. 4 (2009). p. 113.

ABSTRACTE ÎN BIBLIOLOGIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII

51

În 2008, la editura "Publibook", în colecţia "Éditions Publibook université,
Sciences humaines et sociales, Histoire", a apărut volumul "Cartea franceză în
Québec - 1939 - 1972" de Philippe Roy. Studiul este rezultatul cercetării pentru o
lucrare de master în istorie şi prezintă o anumită perioadă din istoria economiei
cărţii în Franţa şi Québec. În 1939, Franţa a intrat în război şi nu şi-a mai putut
aproviziona pieţele de carte mondiale. Editorii de carte franceză din Québec au
preluat ştafeta şi au cunoscut o perioadă de prosperitate. Reluarea activităţii Franţei
pe plan extern a provocat o criză a editurilor din Québec şi tensiuni importante
între cele două ţări, care au culminat cu afacerea "Hachette", încheiată în 1972.
Bazat pe o documentare importantă, în parte inedită (arhive diplomatice,
înregistrări radiofonice), volumul este structurat în trei părţi cronologice şi clarifică
un aspect puţin studiat al relaţiilor dintre Franţa şi Québec. (C.V.)
101. BIANCHI, FLORENCE
Joëlle Turin - "Aceste cărţi care îi fac pe copii să crească" / Florence
Bianchi ; trad. de Lucia Dragomir.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 54, nr. 4 (2009). p. 111.
În 2008, la editura "Didier Jeunesse" din Paris, în colecţia "Passeurs
d'histoires", a apărut volumul "Aceste cărţi care îi fac pe copii să crească" de Joëlle
Turin, directoare a Institutului internaţional Charles Perrault. "Nu numai visele îi
fac pe copii să crească, ci şi cărţile" - afirmă autoarea încă din introducere. Paginile
cărţii sunt inspirate de practica sa de teren cu "Acces" (Acţiuni culturale împotriva
excluderilor şi segregărilor). Lucrarea este structurată în cinci părţi - "Jocuri de
copii"; "Sperie-mă"; "Marile întrebări"; "Eu şi ceilalţi"; "Mari bucurii şi mici
necazuri". Fiecare parte este împărţită în cinci sau şase capitole, care reiau situaţiile
cu care sunt confruntaţi cei mici. Lectura "anumitor" cărţi va permite o mai bună
înţelegere şi controlare a acestor situaţii. Selecţia lui Joëlle Turin este un frumos
omagiu pentru cei care "au ştiut să creeze universuri foarte speciale - fiecare carte
este unică pentru că este rezultatul unei experienţe personale, cea a unui artist care
îşi lasă subiectivitatea să vorbească". Selecţia propune cărţi obligatorii, dar şi
cărţile "marilor clasici de mâine". Prin acest volum, Joëlle Turin ne oferă, în
acelaşi timp, o selecţie bibliografică ireproşabilă, însoţită de un index de autori şi
de o bibliografie selectivă, un omagiu argumentat pentru creativitate şi
singularitate şi căi promiţătoare în materie de educaţie. (C.V.)
102. BULUŢĂ, GHEORGHE
După o jumătate de mileniu. 2008. 2010. 2012. Aniversarea
Incunabulelor tipografiei române / Gheorghe Buluţă.
În: Biblioteca. Nr. 12 (2010). p. 356-358.
La sfârşitul anului 2008, după o jumătate de mileniu de la tipărirea
Liturghierului lui Macarie, au avut loc mai multe evenimente de celebrare a acestei
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cărţi. Patriarhia Română a organizat o expoziţie de carte bisericească dedicată
"Anului Sfintei Scripturi şi Sfintei Liturghii". Trebuie menţionată şi ediţia
anastatică a Liturghierului publicat în 2008 de Arhiepiscopia Târgoviştei, în
colaborare cu Biblioteca Academiei Române. Pentru celebrarea Octoihului tipărit
de Macarie în 1510, Arhiepiscopia Târgoviştei a colaborat cu Academia Română şi
cu Biblioteca Academiei Române. Filiala Cluj Napoca a realizat o ediţie jubiliară a
volumului unicat din fondul de carte veche al bibliotecii. În 2012 va fi celebrat
Tetraevanghelul din 1512 şi, poate, Arhiepiscopia Târgoviştei şi instituţiile
culturale care au în colecţiile lor astfel de exemplare vor colabora pentru realizarea
unei ediţii anastatice jubiliare. (A.M.)
103. DORLAN, CARMEN MARIA
Alteritate şi identitate religioasă - Consideraţii cu privire la
reprezentarea "ereticului" în literatura tipărită în Moldova la mijlocul
secolului al XVII-lea (II) / Carmen Maria Dorlan.
În: Libraria (Târgu-Mureş). nr. 8 (2009). p. 179-191.
"Cartea românească de învăţătură" din 1646 a oferit un instrument scris,
tipărit, accesibil în aplicarea legii pentru elita moldovenească suficient de educată
pentru a o putea utiliza. Ea conţinea în legătură cu "ereticul" un discurs exclusivist,
dar nu ireversibil, atent mai degrabă la implicaţiile unui prozelitism religios distinct
asupra coeziunii comunităţii religioase ortodoxe. Biserica acceptă revenirile la
ortodoxie şi chiar încurajează o politică de conştientizare a comunităţii în general
de necesitatea acţionării pentru recuperarea celor "rătăciţi în eresurile lor". Alte
tipărituri ("Cazania" lui Varlaam, Răspunsul lui Varlaam la Catehismul calvinesc,
"Şapte Taine", Catehismul slavon necunoscut, "Mărturisirea Ortodoxă a credinţei
universale şi apostolice a Bisericii Orientale" de mitropolitul Petru Movilă) oferă o
altă perspectivă asupra problematicii alterităţii religioase, putând fi considerate
instrumente de promovare socială activă a unui mesaj religios de natură catehetică.
Structurarea conţinutului textual pe întrebări şi răspunsuri, cu excepţia "Cazaniei"
lui Varlaam, relevă importanţa factorului explicativ în politica de îmbunătăţire a
nivelului de cunoştinţe religioase şi poartă amprenta conştientizării necesităţii
lărgirii accesului la conţinutul acestora. Spre deosebire de "Cartea românească de
învăţătură", conţinutul celorlalte lucrări tipărite este marcat de un caracter polemic
şi polemizant mult accentuat şi este focalizat exclusiv pe problematica raportării
creştinului ortodox la erezie. Ca reprezentantă şi purtătoare a formulei primare a
ortodoxiei bisericii creştine, Biserica Ortodoxă din Moldova se proclamă drept
unica opţiune identitară religioasă pentru români. (C.V.)
104. FOUCAUD, JEAN-FRANÇOIS
Gilles Éboli / Jean-François Foucaud ; trad. de Lucia Dragomir.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 54, nr. 4 (2009). p. 104-105.
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În 2008, la "Atelier Perrousseaux" din Méolans-Revel a apărut volumul
"Cărţi şi cititori în Provence în secolul al XVIII-lea - familia David, tipografilibrari la Aix" de Gilles Éboli. Volumul reprezintă o ediţie revăzută a tezei pe care
autorul a susţinut-o la Şcoala cartelor în 1984. Cartea prezintă saga unei dinastii de
tipografi-librari din secolul al XVI-lea până în secolul al XVIII-lea, la Aix-enProvence. Autorul prezintă panorama completă a vieţii instituţionale şi culturale
din Aix în secolul al XVIII-lea, sub forma unui "studiu de piaţă" pentru librăria
familiei David. El analizează această clientelă, cititorii din Aix la sfârşitul
Vechiului Regim. Étienne David a fost moştenitorul faimosului librar lionez Jean
Tholosan, care s-a instalat la Aix în 1597 şi a fondat o familie care a avut librării în
acest oraş până la Revoluţia franceză. Familia David a fost o familie de "tipografilibrari ai regelui, ai statelor pontificale şi ai aristocraţiei din Provence". Activitatea
acestei familii s-a extins şi spre cea a unei librării vechi, cu cărţi preţioase, spre
bucuria unor bibliofili locali, dintre care unii sunt celebri, precum marchizul de
Méjanes, care se află la originea actualei biblioteci a oraşului Aix. Studiul detaliază
până şi tipologia vânzărilor. Este prezentată şi o bogată corespondenţă familială.
Volumul reprezintă o istorie economică, o istorie a mentalităţilor şi o istorie a
sociabilităţilor. (C.V.)
105. HAGE, JULIEN
Christine Evain şi Frédéric Dorel - "Industria cărţii în Franţa şi în
Canada - perspective" / Julien Hage ; trad. de Lucia Dragomir.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 54, nr. 4 (2009). p. 105-106.
În 2008, la editura "L'Harmattan" din Paris a apărut volumul "Industria
cărţii în Franţa şi în Canada - perspective" de Christine Evain şi Frédéric Dorel, cu
o prefaţă de Luc Pinhas. Volumul reprezintă un studiu despre industria cărţii din
două ţări din spaţiul francofon - Franţa şi Canada. Industria cărţii din Canada este
prezentată cu dubla ei structură editorială, anglofonă şi francofonă. Deci, volumul
prezintă trei sisteme şi trei pieţe editoriale diferite, foarte inegale prin mărime şi
instituţii, dar şi prin relaţiile pe care le pot întreţine între ele. Volumul are trei părţi
- două părţi analitice, dedicate fiecare studiului câmpului editorial din fiecare ţară,
şi o parte tematică şi pragmatică, care regrupează recomandări "pentru specialiştii
care doresc să îşi lărgească audienţa de cele două părţi ale Atlanticului" şi care se
opreşte mai mult asupra descrierilor saloanelor, târgurilor şi agenţilor
internaţionali. Volumul este un ghid practic, care doreşte să îi permită cititorului să
se familiarizeze cu diferitele sisteme editoriale, cu instituţiile publice sau
particulare care controlează funcţionarea lor şi cu diferitele asociaţii profesionale.
Autorii se străduiesc să abordeze toate verigile din lanţul cărţii, de la producţie la
recepţie, până la dispozitivele de prescriere şi de finanţare, chiar dacă uneori
esenţialul este redat doar în câteva rânduri. (C.V.)
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106. POLICARP CHIŢULESCU ARHIMANDRIT
O redescoperire - un Acatist tipărit la Snagov în 1698 de către Sf.
Antim Ivireanul / Arhimandrit Policarp Chiţulescu.
În: Libraria (Târgu-Mureş). Nr. 8 (2009). p. 142-149.
"Ierarh luminat, teolog, cărturar, ctitor de lăcaşuri sfinte şi filantrop dedicat,
poliglot, meşter tipograf, traducător, miniaturist, sculptor de seamă, Sf. Antim
Ivireanul se înscrie în memoria bisericii şi a culturii noastre cu o foarte bogată
activitate", încadrându-se în programul cultural iniţiat de Sfântul Voievod Martir
Constantin Brâncoveanu. În colecţiile Bibliotecii Sfântului Sinod se află un Acatist
românesc - "Acatistul cătră Prea Sfânta Născătoare de Dumnezău" - tipărit la
Mănăstirea Snagov în 1698 de către Sfântul Antim Ivireanul. Această tipăritură a
rămas puţin cunoscută specialiştilor. Exemplarul, scris în limba română, are 154 de
file numerotate, cu 17 rânduri pe pagină. Textul este tipărit îngrijit, cu două culori,
roşu şi negru. Titlurile şi iniţialele sunt scrise cu majuscule roşii. Foaia de titlu are
pe verso stema Domnitorului Constantin Brâncoveanu. Cartea conţine gravuri,
vignete, litere iniţiale ornate şi desene tipografice care încheie un text. Rugăciunile
sunt scrise într-o limbă română curată, clară, foarte accesibilă, lipsită de
slavonisme, indicaţiile tipiconale şi unele ectenii fiind în slavonă. Exemplarul de la
Biblioteca Sfântului Sinod este complet, deşi este uzat. Cartea are scoarţe din lemn,
îmbrăcate în piele brună tocită, deţine resturi de închizători metalice şi prezintă
urme de restaurare empirică a legăturii. (C.V.)
107. TATAY, ANCA ELISABETA
Gravura " Vieţii" din "Calendarul pe 100 de ani" de la Buda, din 1814
/ Anca Elisabeta Tatay.
În: Libraria (Târgu-Mureş). Nr. 8 (2009). p. 166-176.
În 1577, episcopul catolic Telegdi Miklós a înfiinţat la Tirnavia, pe lângă
universitatea care funcţiona deja acolo, o tipografie care, în 1777, a fost mutată cu
universitatea la Buda. În perioada 1801-1830, din punct de vedere numeric,
tipografia din Buda ocupă locul întâi în comparaţie cu celelelate centre tipografice
care editau cărţi pentru români. Această tipografie, faţă de altele, executa şi lucrări
la comandă exterioară. Astfel, după 1795, pe lângă cărţi religioase şi manuale
şcolare, au apărut şi numeroase tipărituri cu caracter ştiinţific (istoric, filologic,
filosofic), de literatură, de economie, calendare, ceea ce dovedeşte spiritul modern
al tipografiei. În "Calendariu ce slujeşte pre 100 de ani", alcătuit de Nicola Nicolau
din Braşov şi imprimat la Buda în 1814, se află o interesantă ilustraţie în metal
intitulată "Roata vieţii", alături de ornamente în lemn. Coperta 1 conţine, de
asemenea, o xilogravură care înfăţişează un astronom care studiază cerul, aşezat
fiind la masa de lucru. Gravura în metal poartă următoarea explicaţie "Nestatornica roată a lumii şi primejdioase ale ei valuri", fiind semnată Prixner sc.
Pest. Autoarea articolului consideră că pictura executată de Ioan Eliazar din Valea
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Chioarului, pe numele său de mirean Lazar Toacaci, terminată în 1833, de la
biserica de lemn cu hramul "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil" din Răstoci (judeţul
Sălaj) a avut ca punct de pornire gravura de la Buda din 1814. (C.V.)
0.3 Istoria bibliotecilor (bibliobuze)
108. CÎMPEAN, AURICA
Aurel Filimon - fondator al colecţiei de carte românească a Bibliotecii
Municipale din Târgu-Mureş / Aurica Cîmpean.
În: Libraria. Nr. 8 (2009). p. 227-244.
Aurel Filimon (1891-1946) a activat ca învăţător, asistent al profesorului Al.
Tzigara-Samurcaş şi secretar la Muzeul de Artă Naţională din Bucureşti, arheolog,
muzeograf, bibliotecar, apoi director al Bibliotecii Municipale din Târgu-Mureş
(Biblioteca Orăşenească din Târgu-Mureş). Aurel Filimon poate fi numit "părintele
cărţii româneşti" din colecţiile bibliotecii târgumureşene. El s-a ocupat de achiziţia
de carte, în special de carte în limba română, şi a depus eforturi pentru a colecţiona
publicaţii, cărţi şi periodice de valoare istorică sau culturală deosebită, precum şi
tot ce a apărut pe plan naţional în creaţia literară, artistică şi ştiinţifică românească
în perioada interbelică. El afirma - "Completarea bibliotecii este o necesitate anuală
foarte importantă, căci neglijarea ei majorează simţitor lipsurile". Aurel Filimon a
procurat cărţi pe bază de donaţii şi de cumpărare de la diferite instituţii culturalştiinţifice şi de la edituri. Pentru a îmbogăţi fondul de carte, Aurel Filimon a optat
şi pentru varianta donatorilor particulari. Noile achiziţii aduceau noi cititori la
bibliotecă, în special elevi. Un bilanţ al eforturilor lui Aurel Filimon la plecarea lui
în refugiu, în 1940, se încheia cu 38.500 de volume, din care 14.200 în limba
română, fond enciclopedic care stă şi astăzi la baza colecţiilor Bibliotecii Judeţene
Mureş, situată printre cele mai înzestrate din ţară. (C.V.)
109. DAMIAN, ELENA
Cărţi ale filologilor francezi din secolul al XVI-lea în biblioteca lui
Timotei Cipariu / Elena Damian.
În: Libraria. Nr. 8 (2009). p. 114-125.
La Blaj, în 1747, s-a înfiinţat o valoroasă bibliotecă românească. Fondul
Bibliotecii Centrale din Blaj, cea mai importantă bibliotecă românească veche din
Transilvania, a intrat în patrimoniul Bibliotecii academice clujene în anul 1949 cu
peste 50.000 de volume, din care peste 7.000 sunt ale lui Timotei Cipariu.
Biblioteca cipariană este, în primul rând, o bibliotecă filologică şi istorică, dar ea
corespunde şi unui enciclopedism de cea mai înaltă calitate. În fondurile bibliotecii
de la Blaj se află peste 30 de autori (filologi francezi din secolele al XVI - al
XVIII-lea), în peste 50 de ediţii, din care majoritatea i-au aparţinut lui Timotei
Cipariu. Colecţia lui Timotei Cipariu a fost cea mai bogată şi cea mai bine

56

ABSTRACTE ÎN BIBLIOLOGIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII

selecţionată bibliotecă de literatură universală de filologie din câte
cercetătorii români de până atunci. Filologii francezi din secolul al
prezenţi în fondul Blaj al Bibliotecii Filialei Cluj-Napoca a Academiei
sunt în număr de 18, în 31 de ediţii, dintre care 29 i-au aparţinut lui
Cipariu. (C.V.)

au avut
XVI-lea
Române
Timotei

110. ILIE, ZANFIR
Cronica unui dar cultural esenţial - "Biblioteca Publică V. A. Urechia
Galaţi - Monografie", 2 vol., ediţia a 2-a, Galaţi, Axis Libri, 2010 / Zanfir Ilie.
În: Asociaţia. An 7, nr. 1 (2011). p. 1-3.
În 2010, la editura "Axis Libri" a bibliotecii judeţene "V. A. Urechia" din
Galaţi a apărut monografia în două volume "Biblioteca Publică V. A. Urechia
Galaţi - Monografie", ediţia a II-a, de Nedelcu Oprea (1930-2009). Prima ediţie a
acestei monografii a fost publicată în 2002 (vol. I) şi în 2006 (vol al II-lea). Primul
volum cuprinde patru capitole - "Vasile Alexandrescu Urechia"; "Biblioteci
publice gălăţene înfiinţate până în 1890"; "Evoluţia Bibliotecii Publice Urechia";
"Palatul Bibliotecii - Societatea Culturală - Palatul Cultural V. A. Urechia". Ceea
ce particularizează biblioteca gălăţeană în istoria bibliotecilor publice româneşti
este punerea bazelor informării bibliografice dincolo de zidurile ei, respectiv tipărirea şi difuzarea în ţară şi în străinătate a publicaţiilor "Catalogul general al
cărţilor, manuscriselor şi hărţilor", "Catalogul stampelor", "Catalogul notelor
muzicale" şi "Buletinul Fundaţiunii Urechia", cu scopul declarat de "a înlesni
înnodarea de bune relaţiuni şi cu alte Biblioteci şi Muzee din lume". Biblioteca "V.
A. Urechia" rămâne pentru istorie prima bibliotecă publică care a pătruns în
circuitul informaţional naţional şi internaţional prin publicaţii proprii. (C.V.)
0.4 Colecţii speciale (bibliofilie)
111. Adrian Maniu - "Din paharul cu otravă".
În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 2 (2011). p. 4.
În cadrul colecţiilor speciale ale Bibliotecii Metropolitane Bucureşti se află
volumul de proză lirică "Din paharul cu otravă" de Adrian Maniu, editura "Alcalay
& Co.", 1919, 182 pagini. Poetul, prozatorul, dramaturgul, eseistul şi traducătorul
Adrian Maniu (1891-1968) a debutat în 1912 cu volumul de versuri "Figurile de
ceară". A mai publicat următoarele volume de versuri - "Salomeea" - 1915; "Lângă
pământ" - 1924; "Drumul spre stele" - 1930; "Cartea ţării" - 1934; "Cântece de
dragoste şi moarte" - 1935. A făcut parte din primul colegiu director al revistei
"Gândirea", alături de Lucian Blaga, Cezar Petrescu şi Nichifor Crainic. A
participat la cenaclul "Literatorul", condus de Alexandru Macedonski. (C.V.)
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112. AVRAM, MONICA
Un altfel de Supplex... Unele aspecte privind relaţiile interetnice din
Transilvania din a doua jumătate a secolului al XIX-lea / Monica Avram.
În: Libraria (Târgu-Mureş). Nr. 8 (2009). p. 150-165.
La Biblioteca Judeţeană Mureş se găseşte o lucrare de referinţă prin
importanţa textului ei pentru istoria românilor - "Supplex Libellus Valachorum",
Cluj, 1791. Exemplarul aflat în colecţiile bibliotecii judeţene din Târgu-Mureş are
59 p. + 12 p. manuscris. Aspectul grafic este destul de simplu, deoarece s-a folosit
doar cerneală de culoare neagră, iar ornamentele tipografice lipsesc. Legătura s-a
păstrat până astăzi şi este doar din carton. Lucrarea are două însemne de
proprietate, ambele vizibile pe pagina de titlu - o semnătură, care arată că lucrarea
a aparţinut juristului ardelean Mike Sándor, un pasionat colecţionar de documente,
şi o ştampilă, care dovedeşte apartenenţa acestui exemplar la fondul bibliotecii
Gimnaziului Unitarian din Cristuru Secuiesc, judeţul Harghita. Ceea ce
individualizează acest exemplar sunt cele 12 pagini scrise cu mâna, pe o singură
parte, în limba maghiară, numerotate de la 61 la 72 şi legate în continuarea textului
propriu-zis. Fraza introductivă încadrează documentul în timp şi spaţiu - "Petiţia
delegaţiei române înaintate Înălţimii Sale la data de 18 martie 1850". Documentul a
fost redactat la 11 martie, la Viena, de reprezentanţii plenipotenţiari ai naţiunii
române, în numele cărora semnează Timotheus Cipariu. Acest document
revendicativ nu este menţionat în bibliografia consultată, referitoare la perioada
postpaşoptistă. El face parte dintr-o serie mai lungă de acte petiţionare, înaintate de
naţiunea română autorităţilor imperiale, dar care au rămas fără un răspuns concret
din partea Vienei. Pe ultima pagină a manuscrisului a fost copiat şi răspunsul
împăratului la această petiţie. Nu este încă cunoscut numele celui care a copiat
textul petiţiei, adăugându-l "Supplex"-ului. (C.V.)
113. Din scrierile lui Petru Maior, editate de Societatea Literară Petru
Maior a junimei române studioase din Budapesta - Volumul I - "Istoria
pentru începutul românilor în Dacia".
În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 2 (2011). p. 4.
În cadrul colecţiilor speciale ale Bibliotecii Metropolitane Bucureşti se află
lucrarea "Din scrierile lui Petru Maior, editate de Societatea Literară Petru Maior a
junimei române studioase din Budapesta - Volumul I - Istoria pentru începutul
românilor în Dacia", ediţiunea a treia, transcrisă cu litere latine, Budapesta şi
Gherla, 1883. Petru Maior (1756-1821) a fost un reprezentant de seamă a Şcolii
Ardelene, protopop greco-catolic, istoric, filolog şi scriitor român. A publicat
lucrări de teologie, istorie, filologie şi predici. Lucrarea "Istoria pentru începutul
românilor în Dachia" a apărut pentru prima dată în 1812 şi a fost reeditată în 1834,
1883, 1970 şi 1990. (C.V.)
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114. DRAGOTĂ, IOANA
Câteva elemente de utilizare a CZU pentru cartea veche şi rară / Ioana
Dragotă.
În: Libraria (Târgu-Mureş). Nr. 8 (2009). p. 109-113.
Catalogarea cărţii vechi şi rare, a cărţii cu caracteristici bibliofile reprezintă
unul dintre punctele culminante ale activităţii de bibliotecă. Acest gen de
catalogare cere, pe lângă temeinice cunoştinţe biblioteconomice, cunoştinţe de
istoria cărţii şi a tiparului (editori şi case de editură, tipografii, filigrane, legături de
carte etc.), paleografie, cu abilităţi în descifrarea însemnărilor manuscrise,
conservare etc. CZU nu oferă doar instrumente pentru încadrarea tematică, ci şi
instrumente utile pentru punerea în valoare a caracteristicilor extrinseci ale
documentelor. Cei care prelucrează cartea, tradiţional sau electronic, au la
dispoziţie "Subdiviziunile auxiliare speciale" din cadrul "Tabelei Id. Indici auxiliari
comuni de formă", care pot evidenţia caracteristicile bibliofile ale cărţii - format în
miniatură; documente de formate speciale; ediţie de lux, ediţie pentru bibliofilie;
documente scrise de mână (autografe, copii holografe), manuscrise, documente
ilustrate (desene, picturi); ediţii originale, ediţii princeps, prima ediţie. Aceşti indici
pot fi folosiţi în combinaţie şi pot ocupa prima poziţie în indicele CZU compus,
permiţând o grupare a lucrărilor în funcţie de caracteristicile pe care aceştia le
desemnează. Folosirea suplimentară a specificărilor alfabetice directe A/Z
(conform "Tabelei Ih. Specificarea subiectelor prin notaţii din afara surselor CZU.
Secţiunea 2. Specificări alfabetice directe") în completarea acestor indici auxiliari
speciali, pentru a particulariza autografele, însemnările manuscrise, mărcile de
proprietate etc., oferă, de asemenea, o sursă de informaţii preţioase. (C.V.)
115. EFTIMIE, GETA
Biblioteca "V. A. Urechia" Galaţi în paginile publicaţiilor IFLA / Geta
Eftimie.
În: Asociaţia. An 7, nr. 1 (2011). p. 4-5.
În numărul 17 din ianuarie 2011 al buletinului "Newsletter - Genealogy and
Local History Section", editat de IFLA, regăsim pe prima pagină sigla şi numele
bibliotecii "V. A. Urechia". Includerea bibliotecii judeţene "V. A. Urechia" din
Galaţi în paginile publicaţiei IFLA se datorează faptului că această bibliotecă a
subscris practic direcţiilor generale ale dezvoltării serviciilor de bibliotecă privind
istoria locală şi a dezvoltat începând cu anul 2008 proiectul intitulat "Oameni în
memoria Galaţiului", proiect care s-a materializat sub formă scrisă în cursul anului
2009 cu apariţia volumului I - "Aniversări 2008". Volumul a apărut la editura
bibliotecii, "Axis Libri", sub coordonarea domnului prof. Zanfir Ilie, într-un tiraj de
300 de exemplare. Volumul este un dicţionar biobibliografic care oferă informaţii
detaliate despre 29 de personalităţi care au rămas în memoria Galaţilor de-a lungul
timpului şi au fost aniversate în 2008. Cu această ocazie, au fost evidenţiate
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valorile deţinute de bibliotecă, în special documentele din cadrul "Colecţiilor
speciale" şi din fondul de carte veche, fişele bibliografice fiind realizate pe baza
acestora. Prezentarea din publicaţia editată de IFLA oferă informaţii relevante
despre conţinutul proiectului derulat de bibliotecă, despre modul practic de
realizare a fişelor bibliografice ale personalităţilor care se regăsesc în lucrare şi
despre criteriile care au stat la baza selecţiei acestora. Articolul este ilustrat cu
imaginea bibliotecii judeţene din Galaţi, cu imaginea lucrării tipărite şi cu un
portret al fondatorului bibliotecii, profesorul şi istoricul "V. A. Urechia". (C.V.)
116. General Radu R. Rosetti - "Corespondenţa Generalului Gr.
Cantilli".
În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 2 (2011). p. 4.
În cadrul colecţiilor speciale ale Bibliotecii Metropolitane Bucureşti se află
volumul "Corespondenţa Generalului Gr. Cantilli" de generalul Radu R. Rosetti,
Tipografia "E. Marvan", Bucureşti, 1931. Generalul şi istoricul român Radu R.
Rosetti (1877-1949) a fost cel mai important cercetător al istoriei militare a
poporului român şi membru titular al Academiei Române. A publicat studii de
istorie şi teorie militară. Volumul publicat în 1931 cuprinde corespondenţa
generalului Grigore Cantilli (1839-1906). Autorul volumului observă că
majoritatea scrisorilor adresate generalului Grigore Cantilli de către români sau de
către străini sunt scrise în limba franceză. (C.V.)
117. LEBAILLY, GUILLAUME
Traficul de bunuri culturale - Modern issues on traffics of cultural
heritage / Guillaume Lebailly ; trad. de Lucia Dragomir.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 54, nr. 4 (2009). p. 96.
În zilele de 8 şi 9 aprilie 2009, la Biblioteca Alexandrina s-a desfăşurat o
conferinţă internaţională despre traficul de bunuri culturale. Conferinţa a fost
organizată în cadrul proiectului Manumed, pilotat de Centrul conservării cărţii din
Arles, condus de Stéphane Ipert. Acest proiect, finanţat în special de Comisia
europeană prin programul Euromed Heritage IV şi de Région Paca, vizează
valorizarea şi prezervarea limbilor şi scrierilor mediteraneene prin acţiuni
multidisciplinare destinate atât specialiştilor, cât şi marelui public. În introducere,
S. Ipert a subliniat importanţa circulaţiei informaţiei legislative privind acest tip de
trafic, destul de numeros încă din antichitate. După prezentarea instituţională a
programului Euromed Heritage IV de către Jean-Louis Luxen, Wojciech Kowalski
de la Universitatea din Silezia a prezentat experienţa poloneză în materie de
conservare şi recuperare a manuscriselor. Johhannes Den Heijer de la Universitatea
catolică din Louvain a subliniat faptul că digitizarea nu rezolvă, doar ea singură,
ideea accesibilităţii documentelor. În concluzie, s-a subliniat tripla dimensiune a
conservării manuscriselor - cunoaştere, protecţie şi difuzare. Conservatorii,
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filologii şi juriştii trebuie să colaboreze, iar proiectul Manumed va veghea la acest
lucru. (C.V.)
118. Mircea Eliade - "India".
În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 3 (2011). p. 7.
În cadrul colecţiilor speciale ale Bibliotecii Metropolitane Bucureşti se află
volumul "India" de Mircea Eliade, coperta de Mac Constantinescu, ediţia a II-a,
editura "Cugetarea", Bucureşti, 1935. Filosofia indiană a fost una din pasiunile lui
Mircea Eliade. El a studiat în perioada 1928-1931 limba sanscrită şi yoga cu
profesorul Surendranath Dasgupta de la universitatea din Calcutta. Printre lucrările
inspirate de experienţa indiană, menţionăm teza de doctorat "Yoga, imortalitate şi
libertate" (1931), romanul "Maitreyi" (1933) şi volumul "India" (1934). În India,
"tovarăşul" nopţii "e întotdeauna acelaşi - sufletul. De aceea poeţii şi gânditorii
Indiei par atât de stranii; au rămas prea mult singuri cu ei înşişi". (C.V.)
119. Mircea Eliade - "Mitul reintegrării".
În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 3 (2011). p. 7.
În cadrul colecţiilor speciale ale Bibliotecii Metropolitane Bucureşti se află
volumul "Mitul reintegrării" de Mircea Eliade, editura "Vremea", Bucureşti, 1942.
Este prima ediţie a acestei lucrări, care cuprinde două eseuri teoretice, "Polaritatea
divină" şi "Mitul androginului", cu tema - integrarea fiinţei umane în fiinţa
cosmosului. Autorul analizează simbolurile şi motivele străvechi din înţelepciunea
Orientului, care au stat la baza filosofiei occidentale. "Ocupând spaţiul cu existenţe
structurate conform cu ritmul vegetal, arta indiană îşi manifestă tendinţele către
totalizare". (C.V.)
120. Mircea Eliade - "Oceanografie".
În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 3 (2011). p. 7.
În cadrul colecţiilor speciale de la Biblioteca Metropolitană Bucureşti se
găseşte volumul "Oceanografie" de Mircea Eliade, cu un desen inedit de Marcel
Iancu, editura "Cultura Poporului", Bucureşti, 1934. Mircea Eliade (1907-1986) a
fost istoric al religiilor, scriitor de ficţiune, filosof şi profesor român la
universitatea din Chicago. El a scris 30 de volume ştiinţifice, opere literare şi
eseuri filosofice, traduse în 18 limbi, şi 1.200 de articole şi recenzii cu o tematică
foarte variată. Opera completă a lui Mircea Eliade ar fi formată din 80 de volume,
fără a include jurnalele intime şi manuscrisele inedite. (C.V.)
121. OPAIŢ, ANCA
O dispoziţie administrativă, inedită, a lui Varlaam, mitropolit de
Bălgrad / Anca Opaiţ.
În: Libraria (Târgu-Mureş). Nr. 8 (2009). p. 137-141.
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La Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, în cadrul Colecţiilor
speciale, se află un exemplar manuscris (sub cota Manuscris slav 18), care are
lipită pe coperta I interior o filă de hârtie al cărei text este semnat în original de
Mitropolitul Varlaam al Ardealului şi este ştampilat cu o pecete de fum. Conţinutul
textului este scris cu cerneală neagră, în româneşte, cu caractere chirlice
semicursive şi este unul de factură administrativă, prin care se aduceau la
cunoştinţă câteva dintre hotărârile luate în cadrul soborului bisericesc din Bălgrad.
Actul este datat la 27 iunie 1688, Bălgrad, semnat în original de mitropolit şi
validat cu pecetea personală, de formă circulară. Materialul de scris este afectat în
mai multe locuri, de carii sau din cauza utilizării acestei file ca forzaţ pentru
copertă, fiind lipită de aceasta la una din restaurările timpurii ale manuscrisului
slavon (probabil în secolul al XVIII-lea)
122. Scriitori în lumea sportului şi turismului.
În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 2 (2011). p. 20.
În perioada 25 ianuarie - 1 februarie 2011, Muzeul Naţional al Literaturii
Române a găzduit expoziţia-eveniment cu titlul "Scriitori în lumea sportului şi
turismului". Expoziţia a fost realizată în parteneriat cu Muzeul Sportului, Primăria
Municipiului Bucureşti şi organizaţia "Ospeţia în România". Ineditul acestei
manifestări constă, în special, în identificarea şi valorificarea unei pasiuni comune
multor scriitori din toate generaţiile - dragostea pentru diferitele ramuri sportive şi,
implicit, practicarea exerciţiilor fizice şi a turismului. Modelul ales, identificat de
bibliofilul Ion C. Rogojanu, preşedintele Asociaţiei "Ospeţia din România", este
lucrarea "Călăuza călătorului în ţară şi străinătate", publicată la Bucureşti în 1889, la
Tipo-litografia "Eduard Wiegand", care cuprinde un "Regulament al călătorului", dar şi
informaţii utile privind mersul trenurilor şi diferitele staţiuni turistice. Câteva decenii
mai târziu, turismul românesc devine o pasiune comună multor intelectuali, inclusiv
scriitori şi artişti. Lucrările publicistice de gen abundă, la loc de frunte situându-se
ghidurile de călătorie, revistele de profil şi impresiile din voiaj. (C.V.)
123. TEODOR, CORINA
Preliminarii didactice la Sibiu în secolul XIX - reflecţii pe marginea
unui manuscris de istorie ecleziastică / Corina Teodor.
În: Libraria (Târgu-Mureş). Nr. 8 (2009). p. 192-200.
În acest articol este prezentat un fragment de manuscris din secolul al XIXlea, cu 38 de file, redactat în grafie chirilică de către preotul ortodox Aron Teodor
din Simeria în perioada când era student la Institutul teologic "Andreian";
manuscrisul a fost păstrat până astăzi în colecţia de familie a prof. Pompiliu
Teodor, alături de alte manuscrise, corespondenţă şi fotografii. Geneza acestui
manuscris aparţine semestrului al II-lea al primului an şcolar urmat de autor în
cadrul institului teologic (1858). Manuscrisul conţine un fragment din cursul de
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istorie bisericească prezent în programa şcolară, care era predat de Nicolae Popea.
Acest profesor preluase cursul de la Grigore Pantazi, neexistând un manual tipărit.
La Biblioteca Mitropoliei din Sibiu se păstrează un fragment de manuscris
asemănător, semnat de Vasile Caţavei, care a urmat cursul teologic de un an la
Sibiu în 1851-1852, când istoria bisericească fusese predată de Grigore Pantazi. O
comparaţie între cele două manuscrise demonstrează faptul că Nicolae Popea,
căruia mitropolitul Andrei Şaguna (1808-1873) i-a încredinţat cursul de istoria
bisericească, a preluat şi notiţele de curs ale predecesorului, Grigore Pantazi. În
1860, studenţii Institutului teologic "Andreian" şi dascălii de istoria bisericii au
avut la îndemână un text tipărit - "Istoria bisericii ortodoxe răsăritene universale de
la întemeierea ei până în zilele noastre" de mitropolitul Andrei Şaguna. (C.V.)
124. WEISZ, SZIDONIA
"Ars heraldica" - Heraldica lui Pápai Páriz Ferenc / Weisz Szidonia.
În: Libraria (Târgu-Mureş). Nr. 8 (2009). p. 126-136.
În 1695, la Cluj-Napoca, în tipografia lui Misztótfalusi Kis Miklós, a fost
publicată opera "Ars heraldica" a lui Pápai Páriz Ferenc, scrisă în limba latină,
considerată a fi prima lucrare de heraldică maghiară. Un exemplar din această
lucrare se află în colecţiile bibliotecii Teleki-Bolyai din Târgu-Mureş şi are 206
pagini. Autorul a scris numeroase lucrări în domeniul medicinei, filologiei şi
teologiei. El este primul autor maghiar care publică lucrări în domeniul istoriei
bisericii protestante şi al heraldicii. Începuturilor literaturii de specialitate a
heraldicii (secolele al XIV-lea - al XVII-lea) le este caracteristică o viziune
predominant astrologică şi alegorică. Autorul maghiar şi-a redactat lucrarea
conform regulilor heraldicii axiomatice şi s-a inspirat din enciclopedismul epocii "Ars heraldica" se compune din 16 capitole, din care doar ultimele trei prezintă
probleme legate de heraldică sau blazoane. Astfel, în aceste trei capitole sunt
prezentate părţile componente ale blazoanelor, modurile de reprezentare şi de
folosire ale acestora. (C.V.)
0.5 Dezvoltarea bibliotecilor. Misiunea şi funcţiile bibliotecilor (zilele
bibliotecarului. zilele bibliotecii)
125. BEŞLEAGĂ, VICA
Biblioteca comunală Tuluceşti - ianuarie, o lună bogată în evenimente /
Vica Beşleagă.
În: Asociaţia. An 7, nr. 1 (2011). p. 17.
Biblioteca comunală Tuluceşti din judeţul Galaţi este parteneră cu biblioteca
şcolară în cadrul proiectului educaţional "Cultivarea interesului pentru lectură".
Datorită acestui proiect, au fost iniţiate o serie de activităţi culturale în luna
ianuarie a anului 2011, dintre care menţionăm - aniversarea poetului naţional Mihai
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Eminescu; activitatea "24 ianuarie 1859 - Ziua cea mare a veacului" - prezentarea
unui material powerpoint cu titlul "Unirea Principatelor"; prezentarea unui material
powerpoint cu viaţa şi activitatea scriitorului I. L. Caragiale; desfăşurarea unei
lecţii-suport bazate pe întrebări din schiţa "Vizita"; prezentarea momentului artistic
cu titlul "Omagiu scriitorului I. L. Caragiale". (C.V.)
126. BORUNĂ, ADRIANA ELENA
Accesibilitate şi design universal în colecţiile de bibliotecă / Adriana
Elena Borună.
În: Informare şi documentare - activitate ştiinţifică şi profesională. Vol. 3,
(2010). p. 48-60.
Designul universal presupune dezvoltarea de produse şi servicii cu acces
facil pentru un număr cât mai mare de persoane şi pentru categorii cât mai diverse,
fără a mai fi necesară adaptarea sau reproiectarea lor într-o formă specială.
Biblioteca este o instituţie care trebuie să favorizeze includerea, egalitatea şi
respectarea drepturilor tuturor, să ofere servicii şi materiale speciale pentru acei
utilizatori care dintr-un motiv sau altul nu pot folosi serviciile şi materialele
obişnuite (e. g. minorităţile lingvistice, persoanele cu dizabilităţi, persoanele aflate
în spitale sau în închisori). Articolul oferă o perspectivă amplă a ceea ce reprezintă
accesul la informaţie şi integrarea persoanelor cu dizabilităţi în societate. (A.B.)
127. DIACONU, CELOZENA
Comemorarea poetului Grigore Vieru la Filiala nr. 4 a bibliotecii "V.
A. Urechia" / Celozena Diaconu.
În: Asociaţia. An 7, nr. 1 (2011). p. 7.
În ziua de 14 februarie 2011, la filiala nr. 4 a bibliotecii judeţene "V. A.
Urechia" din Galaţi a avut loc comemorarea poetului basarabean Grigore Vieru
(1935-2009), patronul acestei filiale. Manifestarea culturală a fost realizată în
colaborare cu Liga Studenţilor Basarabeni din Galaţi şi cu elevii basarabeni de la
Grupul Şcolar Industrial de Marină. Cu acest prilej, a fost vernisată expoziţia de
documente de bibliotecă "Grigorie Vieru, bardul reîntregirii neamului". Profesorul
Zanfir Ilie, directorul bibliotecii "V. A. Urechia", a menţionat în cuvântul său că
această filială poartă numele poetului Grigore Vieru "întrucât a fost un prieten al
bibliotecii noastre, al oraşului Galaţi, iar voi, tinerii basarabeni, sunteţi aşteptaţi
aici întotdeauna ca la voi acasă". Studenţii şi elevii basarabeni au recitat din
versurile pe care poetul le-a închinat mamei-mamă, mamei-fiică, mamei-ţară,
limbii române şi dragostei de neam. (C.V.)
128. DOBROGEANU, FLORENTINA
Din viaţa filialelor Bibliotecii Metropolitane Bucureşti - filiala "George
Coşbuc" / Florentina Dobrogeanu.
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În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 3 (2011). p. 15.
În lunile ianuarie, februarie şi martie 2011, în cadrul filialei "George
Coşbuc" a Bibliotecii Metropolitane Bucureşti s-au desfăşurat mai multe
manifestări culturale şi profesionale, dintre care menţionăm - prezentarea vieţii şi
operei poetului Mihai Eminescu, precum şi a legăturii sale cu Bucureştiul, în cadrul
programului "Biblioteca de A la Z"; aniversarea poetului Ion Minulescu, reuniunea
încheindu-se cu donaţii de carte pentru bibliotecă; Ziua Unirii Principatelor
Române; întâlnirea cu locatarii Centrului de îngrijire şi asistenţă nr. 1 "Sf. Vasile",
care şi-au exprimat nevoia de a avea, pe lângă fondul de carte donat deja de
Biblioteca Metropolitană Bucureşti, şi alte volume de beletristică, precum şi presă
cotidiană; prezentarea "Bucureştii de altădată", în cadrul programului "Biblioteca
de la A la Z". (C.V.)
129. ERMAKKOFF, THIERRY
Emmanuel Négrier, Philippe Teillet şi Julien Préau "Intercomunalităţile - vremea culturii" / Thierry Ermakoff ; trad. de Lucia
Dragomir.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 54, nr. 4 (2009). p. 110.
În 2008, la "Éditions de L'OPC" din Grenoble a apărut volumul
"Intercomunalităţile - vremea culturii" de Emmanuel Négrier, Philippe Teillet şi
Julien Préau. Această lucrare a apărut după altele, printre care "La lecture publique
a l'heure intercommunale" de Emmanuel Négrier şi Alain Faure, precum şi după
numeroase publicaţii, dintre care unele au fost conduse de Departamentul de studii,
prospective şi statistici din Ministerul culturii şi comunicării (în special,
"Intercommunalité culturelle - un état des lieux", 2008). Observatorul politicilor
culturale (OPC) a avut încă de la început misiunea de a studia şi a evalua politicile
culturale publice. Lucrarea propusă de autori prezintă legile existente,
competenţele obligatorii sau opţionale, datele în cifre privind numărul de structuri
intercomunale, fie că sunt ale unei aglomeraţii sau ale simplelor comunităţi ale
comunelor. În afară de lectura publică, lucrare abordează şi cultura. Lucrarea
vorbeşte, între altele, despre Rennes, Montbéliard, Plaine Commune şi revine la
cazul de la Clermont-Ferrand, unde a fost creată structura intercomunală (o reţea
de biblioteci de lectură publică), dar nu există o parte importantă a acesteia - o
bibliotecă centrală, comunitară şi universitară, care să coordoneze reţeaua. (C.V.)
130. FALL, MARIA MAGDALENA
Bibliotecile publice în societatea informaţională / Maria Magdalena Fall.
În: Libraria (Târgu-Mureş). Nr. 8 (2009). p. 59-72.
Societatea informaţională este societatea în care producerea şi consumul de
informaţie sunt activităţi importante, informaţia este recunoscută drept resursă
principală, tehnologiile informaţiei şi comunicării sunt tehnologii de bază, iar
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mediul informaţional, împreună cu cel social şi cel ecologic, un mediu obişnuit de
existenţă a persoanelor. Bibliotecile publice trebuie să urmărească mai multe
obiective - căutarea de informaţii pe cale convenţională şi electronică; conectarea
la diferite reţele informaţionale, cum ar fi Internetul; transmiterea de competenţe
utilizatorilor pentru accesarea şi utilizarea informaţiilor; facilitarea schimburilor de
idei şi a întâlnirilor literare. La "Conferinţa Pulman" de la Oeiras, Portugalia (1314 martie 2003), cu tema "Bibliotecile publice, muzeele şi arhivele lucrând
împreună într-o e-Europă", au participat 41 de state, care au fost de acord cu patru
priorităţi de bază şi cu un plan de acţiune în zece puncte. e-Europa este un program
al Uniunii Europene, cu ajutorul căruia este coordonat procesul de trecere spre
societatea informaţională. El prevede modernizarea sistemului educaţional, astfel
încât să pregătească copiii, tinerii, adulţii pentru a face faţă cerinţelor noii societăţi,
la şcoală şi la locurile de muncă. Cu ajutorul acestui program şi cu noua strategie
educaţională, Uniunea Europeană doreşte să devină cea mai puternică economie
din lume bazată pe cunoaştere. (C.V.)
131. FILIP, FLORIN
"Nu am venit să schimb, am venit să adaug" - interviu cu acad. Florin
Filip, director general al Bibliotecii Academiei Române / Florin Filip.
În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 2 (2011). p. 12-13.
Articolul reprezintă un interviu acordat de către acad. Florin Filip (n. 1947),
inginer automatist, director general al Bibliotecii Academiei Române. Acad. Florin
Filip a obţinut în 1982 titlul de doctor în informatică cu o teză despre "Contribuţii
la sistemele ierarhizate de control". A debutat publicistic în 1979, în calitate de coautor, cu volumul "Cibernetica automatică în industria chimică", urmat de alte
volume de specialitate. Este autorul a 200 de studii de specialitate, publicate în ţară
şi în străinătate. În 1991 a fost ales membru corespondent al Academiei Române,
iar din 1997 a fost ales membru deplin al acestei instituţii de prestigiu. Este al
treilea director al Bibliotecii Academiei Române cu studii tehnico-aplicative şi
afirmă următoarele - "Nu am venit să schimb, am venit să adaug". Biblioteca
Academiei Române şi-a păstrat profilul de bibliotecă enciclopedică, la care se
adaugă colecţiile de manuscrise, stampe, gravuri, timbre, atlase şi monede. Astăzi,
Biblioteca Academiei Române şi Biblioteca Municipală Bucureşti participă la
efortul de a construi Biblioteca Digitală a României. (C.V.)
132. GĂBUREAC, SERGIU
Crizele şi biblioteca publică / Sergiu Găbureac.
În: Libraria (Târgu-Mureş). Nr. 8 (2009). 20-34.
Articolul reprezintă o comunicare prezentată la Simpozionul internaţional
"Cartea. România. Europa", organizat de Biblioteca Metropolitană Bucureşti şi
Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" Bucureşti în perioada 20-24 septembrie
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2009. Autorul descrie situaţia reală a bibliotecilor din România, pe care o
caracterizează prin termenul "crize" - criza de identitate, criza morală, criza
spaţiilor, criza resurselor financiare, criza rezistenţei fizice a documentelor
achiziţionate, criza documentelor de bibliotecă din diferite domenii, criza
tehnologiei informaţionale, criza stabilităţii personalului de specialitate, criza
lecturii de plăcere, criza comunicării etc. Finalul articolului este, totuşi, optimist "În condiţii de criză sau de normalitate, biblioteca publică te aşteaptă!" (C.V.)
133. IONICĂ, PÎRVU
Indexarea informaţiilor publice de interes local / Pîrvu Ionică.
În: Asociaţia. An 7, nr. 1 (2011). p. 8-9.
Experienţele europene şi internaţionale mai vechi şi mai noi ne arată că
centrele info-documentare, cu extensia acestora pe Internet (portalurile de
Internet), sunt atât un serviciu public şi în interesul publicului, cât şi un foarte util
instrument de promovare a activităţilor de bibliotecă. Biblioteca poate deveni
foarte uşor centrul unei reţele de informare locală, care să lege nevoile de
informare ale cetăţenilor de nevoia de a fi cunoscuţi a diferiţilor prestatori de
servicii sau producători, publici sau privaţi. În perioada 23-25 februarie 2011,
Centrul de Pregătire Profesională în Cultură şi biblioteca judeţeană "V. A. Urechia"
au organizat atelierul de lucru "Indexarea informaţiilor de interes public local".
Una dintre concluziile acestui atelier de lucru este că buna funcţionare a unui astfel
de serviciu este foarte strâns legată de crearea de reţele de informare, în care
biblioteca judeţeană este centrul, iar bibliotecile comunale şi celelalte biblioteci
publice sunt centre locale de informare, toate acestea folosind resurse şi o
infrastructură partajate. (C.V.)
134. LUPU, VALENTINA
„Evoluţia unei societăţi depinde de activitatea noastră…”: interviu cu
doamna Nicoleta Marinescu / Valentina Lupu.
În: Biblioteca. Nr. 12 (2010). p. 369-373.
Recent, doamna Nicoleta Marinescu, nume bine-cunoscut în lumea
bibliotecilor, a susţinut un curs de formare profesională organizat de Casa Corpului
Didactic din Vaslui în colaborare cu RLA. D-na Valentina Lupu, vice-presedinte al
RLA, a realizat un interviu cu d-na Nicoleta Marinescu în care se discută despre
realizările anului 2010, despre dezvoltarea profesională în sistemul
infodocumentar, despre formarea bibliotecarilor şcolari şi despre activitatea
bibliotecilor şcolare, despre euro-certificare şi evaluarea competenţelor, despre
posibilitatea de a exercita profesia de bibliotecar în orice ţară europeană şi, de
asemenea, despre viziunea personală a domniei sale asupra evoluţiei bibliotecilor
publice şi universitare şi, nu în ultimul rând, despre proiectele de viitor. (A.M.)
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135. MARUS, GEORGETA
Biblioteca Comunală Griviţa - 24 ianuarie 1859 - Omagiu Unirii /
Georgeta Marus.
În: Asociaţia. An 7, nr. 1 (2011). p. 15-16.
În ziua de 24 ianuarie 2011, la biblioteca comunală Griviţa din judeţul
Galaţi s-a desfăşurat o manifestare dedicată Unirii Principatelor Române din 24
ianuarie 1859. Elevii de la şcoala gimnazială din localitate, sub directa îndrumare a
doamnei bibliotecare Georgeta Marus, au evocat evenimentul important al Unirii
de la 24 ianuarie. În deschiderea manifestării, elevilor li s-au făcut cunoscute date
referitoare la premisele Unirii şi a fost evocată personalitatea domnitorului
Alexandru Ioan Cuza, ca artizan al acesteia. A fost reamintit faptul că Al. Ioan
Cuza a fost ales domnitor al Moldovei pe 5 ianuarie şi domnitor al Ţării Româneşti
pe 24 ianuarie. Pentru îndeplinirea reformelor pe care le-a realizat, domnitorul
Alexandru Ioan Cuza a avut sprijinul unor prieteni devotaţi, cum ar fi Mihail
Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Costache Negri, Dimitrie Bolintineanu etc. În
adunarea ad-hoc a Moldovei, Mihail Kogălniceanu afirma - "Dorinţa cea mai mare,
cea mai generală, aceea hrănită de toate generaţiile trecute, aceea care este sufletul
generaţiilor viitoare, este unirea Principatelor într-un singur stat, o unire care este
firească, legiuită şi neapărată". (C.V.)
136. PANĂ, ADRIANA
Din viaţa filialelor Bibliotecii Metropolitane Bucureşti - Filiala
"Dimitrie Cantemir" / Adriana Pană.
În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 3 (2011). p. 14.
În lunile ianuarie, februarie şi martie din 2011, la filiala "Dimitrie
Cantemir" a Bibliotecii Metropolitane Bucureşti s-au desfăşurat mai multe
manifestări culturale şi profesionale, dintre care menţionăm - aniversarea Unirii
Principatelor Române intitulată "Bucureştii lui Cuza-Vodă"; conferinţa "Locul
românilor în Europa şi în lume", sub egida Societăţii cultural-ştiinţifice "Getica";
întâlnirea membrilor atelierului de creaţie "Perpessicius" cu tema "Monografia
localităţii natale - între studiu ştiinţific şi scriere literară. Cartea de memorii.
Poemul-amintire"; dezbaterea cu tema "Tipologia personajelor din romanul
Enigma Otiliei"; evocarea personalităţii lui Titu Maiorescu şi evidenţierea rolului
mişcării junimiste în cultura română. (C.V.)
137. Reuniune la Biblioteca judeţeană din Piteşti - "Mircea Eliade şi
mitul eternei reîntoarceri".
În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 3 (2011). p. 16.
În 2006, la Piteşti s-a desfăşurat prima ediţie a Simpozionului Naţional
"Mircea Eliade şi mitul eternei reîntoarceri", organizat de Asociaţia Culturală
"Prietenii lui Mircea Eliade", Inspectoratul Şcolar Judeţean şi biblioteca judeţeană
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"Dinicu Golescu". De-a lungul timpului, la simpozion au fost prezenţi şi au
susţinut comunicări cei mai importanţi exegeţi ai lui Mircea Eliade, critici, istorici
literari şi universitari din Bucureşti şi din alte centre culturale ale ţării. În fiecare an
a fost publicat un volum cu lucrările simpozionului. În 2011, manifestarea s-a
desfăşurat în data de 27 martie, în sala de festivităţi a bibliotecii judeţene, în
prezenţa a numeroşi invitaţi de la Bucureşti şi a gazdelor - profesori, bibliotecari,
literaţi şi numeroşi elevi şi studenţi. Comunicările au vizat aspecte inedite din viaţa
şi opera lui Mircea Eliade - "Eliade, cărţile şi destinul" (Virginia Stănescu),
"Mircea Eliade şi misterul" (Mihail Diaconescu), "România în eternitate" (Nicolae
Georgescu), "Aspecte ale fantasticului în proza lui Eliade" (Mircea Bârsilă),
"Mircea Eliade şi naţionalismul" (Marian Nencescu), "Mircea Eliade şi Academia
Română" (Ion Filipoiu), "Eminescu - Eliade, elemente comparative" (Lucian
Costache), "Petre Ţuţea despre Mircea Eliade" (Mircea Coloşenco), "Centrul
creaţiei, Mircea Eliade şi folclorul" (Sorin Mazilescu), "Modelul Eliade" (Gabriela
Georgescu), "Mircea Eliade şi Maitreyi, paralele în iubire" (Ana Iunker). (C.V.)
138. SANDU, MARIA
Biblioteca comunală Movileni - "Mihai Eminescu - poet naţional şi
universal" / Maria Sandu.
În: Asociaţia. An 7, nr. 1 (2011). p. 18.
În ziua de 15 ianuarie 2011, la Căminul cultural din comuna Movileni
(judeţul Galaţi) s-au omagiat 161 de ani de la naşterea poetului naţional Mihai
Eminescu (1850-1889). Manifestarea culturală a fost organizată cu sprijinul
bibliotecii comunale din Movileni şi a cuprins prezentări powerpoint cu imagini
din viaţa poetului, un program literar-artistic susţinut de elevi şi o scenetă inspirată
din biografia poetului. Poetul a fost omagiat prin cântece pe versurile din poeziile
"Mai am un singur dor", "Sara pe deal", "O, mamă", "Pe lângă plopii fără soţ", "La
steaua" şi prin recitarea altor poezii din lirica eminesciană. La finalul manifestării,
au fost premiaţi cititorii fideli ai bibliotecii comunale pe anul 2010. (C.V.)
139. TROESTLER, R.
Animaţia în bibliotecilor publice din Bruxelles / R. Troestler.
În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 2 (2011). p. 14.
Începând cu 8 septembrie 2010, reţeaua bibliotecilor din Bruxelles 1
("Riches Claires") cuprinde o nouă entitate, unică în felul ei la Bruxelles şi în
comunitatea franceză - biblioteca "Elisabeth Carter", specializată în animaţie.
Obiectivul bibliotecii este de a furniza instrumente de formare şi de reflecţie
persoanelor interesate de animaţie. Publicul este compus în principal din animatori
(activi sau în formare) şi din personalul Serviciului de Tineret al oraşului Bruxelles
(case de copii, centre de tineri), dar biblioteca rămâne accesibilă tuturor celor
interesaţi (mişcări de tineret ş.a.). Principalele domenii abordate în colecţii sunt
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psiho-pedagogia, tehnicile şi instrumentele de animaţie (teatru, sport, bricolaj),
metodologia proiectului, comunicarea, deontologia, legislaţia şi diferite subiecte
sociale (ecologie, solidaritate, violenţă). Astăzi, biblioteca dispune de peste 2.000
de lucrări, 20 de periodice, 50 de broşuri, precum şi de multiple informaţii despre
evenimentele culturale organizate de către comunitate (programe de teatru,
activităţi extraşcolare etc.). (C.V.)
140. Zilele Culturii Germane la biblioteca "V. A. Urechia".
În: Asociaţia. An 7, nr. 1 (2011). p. 9.
În perioada 21-27 februarie 2011, la biblioteca "V. A. Urechia" din Galaţi sa desfăşurat manifestarea cu titlul "Zilele Culturii Germane" la Galaţi, cu un
program dens de activităţi, organizate sub auspiciile Direcţiei judeţene pentru
Cultură şi Patrimoniu Naţional Galaţi, Centrului Cultural German Iaşi şi bibliotecii
judeţene gălăţene. Deschiderea evenimentului a avut loc la sediul central al
bibliotecii judeţene "V. A. Urechia" din Galaţi. Au rostit alocuţiuni oficialităţile
locale - domnul Cătălin Negoiţă, directorul Direcţiei judeţene pentru Cultură şi
Patrimoniu Naţional Galaţi; domnul Zanfir Ilie, directorul bibliotecii judeţene "V.
A. Urechia" din Galaţi; domnul Dumitru Nicolae, primarul municipiului Galaţi;
domnul Nicuşor Ciumacenco, viceprimarul municipiului Galaţi; domnul Gabriel
Chifu, care a prezentat filmul "Good-Bye, Lenin!" regizat de Wolfgang Becker,
pelicula care a inaugurat aceste manifestări. Biblioteca a mai găzduit şi proiecţia
filmelor "Panglica albă" în regia lui Michael Haneke şi "Anii de belşug au apus" în
regia lui Hans Weingartner. Manifestările s-au bucurat de un număr mare de
participanţi, relevând interesul acestora pentru cinematografia germană. (C.V.)
0.7 Arhivistică
141. MARINESCU, FLORIN
Un program ambiţios şi romantic la Institutul Internaţional de
Cooperare Interbalcanică din Atena "Rigas Velestinlis" / Florin Marinescu.
În: Axis Libri. An 3, nr. 8 (2010). p. 74-75.
În 2005, la Atena s-a constituit Institutul Internaţional de Cooperare
Interbalcanică "Rigas Velestinlis". Printre obiectivele acestui institut se numără
achiziţionarea în formă electronică şi oferirea cercetătorilor eleni a unor materiale
arhivistice (manuscrise şi documente) redactate în limba greacă, aflate pe teritoriile
ţărilor cu care Grecia a avut strânse relaţii. Autorul articolului, paleograf la
Biblioteca Academiei Române, a contribuit la descoperirea şi reproducerea
electronică a materialului grecesc din bibliotecile, arhivele şi muzeele din
România. Astfel, la sediul institutului au ajuns CD-uri sau DVD-uri cu manuscrise
şi documente (cunoscute sau necunoscute) din instituţii româneşti - Arhiva
Ministerului Afacerilor Externe, Arhivele Naţionale ale României, Biblioteca
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Academiei Române, Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Patriarhiei şi a
Sfântului Sinod, Muzeul de Istorie al oraşului Bucureşti, Muzeul Naţional de Artă,
Arhivele Naţionale - filiala Iaşi, Fondul bibliotecii Mitropoliei Moldovei şi
fondurile unor mănăstiri dependente de aceasta, Biblioteca Centrală Universitară
"Mihai Eminescu" din Iaşi, biblioteca judeţeană "V. A. Urechia" din Galaţi,
Arhivele Naţionale - filiala Sibiu, Arhivele Naţionale - filiala Braşov. La fel de
importantă ca operaţiunea de identificare a manuscriselor şi documentelor este
valorificarea acestora de către colaboratorii ştiinţifici ai institutului din Grecia.
(C.V.)
142. NENCESCU, MARIAN
Comunitatea informativă a României, în confruntare cu "agenturile"
străine / Marian Nencescu.
În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 2 (2011). p. 33.
În 2010, la editura "Demiurg" din Iaşi a apărut volumul "Serviciile secrete
ale României în războiul mondial (1939-1945)" de Cezar Mâţă. Despre organizarea
şi funcţionarea Comunităţii de Informaţii a României în timpul celui de-al doilea
război mondial (1939-1945) şi despre luptele duse pe frontul invizibil cu agenţiile
străine care activau atât pe teritoriul României, cât şi în zonele de război, s-au scris
în ultimii ani zeci de studii, monografii, sinteze şi culegeri de documente. Meritul
istoricului Cezar Mâţă este acela de a fi investigat o serie de arhive, de la cele
militare la cele diplomatice, inclusiv fondurile speciale ale Arhivei Naţionale
Istorice Centrale. Din datele sintetizate de autor, la nivelul anului 1939 funcţionau
în România cel puţin cinci servicii (organisme informative) oficiale şi alte două
servicii neoficiale. În plus, majoritatea partidelor aveau structuri informative.
Bineînţeles, cel mai important era Serviciul Special Secret de Informaţii al
Armatei, condus de colonelul Mihail Moruzov. Cartea lui Cezar Mâţă urmăreşte şi
fenomenul de destructurare a aparatului informativ românesc începând cu luna
noiembrie 1944, sub ameninţarea ocupantului străin. (C.V.)
143. ORLANDEA, NICOLETA
Managementul strategic în arhivele româneşti / Nicoleta Orlandea.
În: Informare şi documentare - activitate ştiinţifică şi profesională. Vol. 3,
(2010). p. 139-151.
Privite din perspectiva managementului, arhivele fac eforturi în
îmbunătăţirea calităţii şi modernizare, implementând treptat regulile
managementului strategic. În prezent, instituţiile publice aplică principiile de
management, formulează politici şi strategii, au o viziune, îşi definesc misiunea,
operează cu obiective, utilizează instrumentarul pe care l-au dezvoltat firmele
private, pentru a face faţă provocărilor mediului extern, analizează situaţia
strategică în care se află, împrumută comportamente concurenţiale şi îşi planifică
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strategic viitorul. Studierea raportului dintre principiile generale de management şi
principiile de management public, valabile şi pentru arhive, este utilă deoarece
duce la ideea că instituţiile arhivistice pot înregistra progrese prin adoptarea
fundamentelor teoretice ale managementului. (A.B.)

1 BIBLIOTECI. ORGANIZARE. CONDUCERE
1.4 Managementul bibliotecilor (marketing de bibliotecă)
144. DOBROGEANU-IPSILANTE, FLORENTINA
Marketing vs. Relaţii publice în bibliotecă / Florentina DobrogeanuIpsilante.
În: Informare şi documentare - activitate ştiinţifică şi profesională. Vol. 3,
(2010). p. 61-66.
În bibliotecă, promovarea serviciilor se realizează prin activităţi de
marketing sau de relaţii publice în funcţie de cum doreşte biblioteca să fie privită în
raport cu comunitatea. Activitatea de marketing promovează serviciile oferite
utilizatorilor cu aceeaşi atenţie acordată schimbărilor intervenite în preferinţele
acestora. Relaţiile publice se concentrează mai mult pe transmiterea datelor de care
are nevoie un utilizator al bibliotecii, pentru a-şi forma o idee asupra serviciilor,
dar mai ales asupra valorii şi importanţei pe care o au acestea pentru el. Relaţiile
publice dezvoltă identitatea sau imaginea bibliotecii, prin difuzarea unui mesaj clar
cu privire la misiunea şi obiectivele pe care le are aceasta. Marketingul de
bibliotecă presupune descoperirea unor modalităţi eficiente de comunicare între cei
care oferă servicii şi cei care le primesc. (A.B.)
145. MIRCESCU, AURELIA
Biblioteca Naţională a României - Managementul calităţii reflectat în
procedurile de lucru (V). Serviciul Prelucrarea Colecţiilor / Aurelia Mircescu.
În: Biblioteca. Nr. 12 (2010). p. 364-365.
Activitatea Bibliotecii Naţionale a României este reglementată prin
proceduri care sunt puse la dispoziţia tuturor angajaţilor. Procedurile de lucru
specifice celor două compartimente ale serviciului Prelucrarea Colecţiilor
(Catalogare, Indexare) stabilesc regulile proprii fiecărei activităţi în parte, în
conformitate cu fişa postului şi cu fluxul documentar. Articolul prezintă cele trei
proceduri utilizate în Serviciul Prelucrarea Colecţiilor: procedura de catalogare,
procedura de clasificare şi procedura de actualizare a cataloagelor tradiţionale.
(C.P.)
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146. RAHME, NICOLETA
Liderul ca resursă viabilă în biblioteci / Nicoleta Rahme.
În: Informare şi documentare - activitate ştiinţifică şi profesională. Vol. 3,
(2010). p. 67-76.
Literatura de specialitate face o distincţie clară între managementul efectiv
şi leadership, mai ales că leader-shipul s-a apropiat mult de bibliotecile publice,
fiind un punct de referinţă al dezvoltării strategice şi al dezbaterilor legate de
direcţiile de dezvoltare a serviciilor bibliotecilor la nivel naţional. Managementul
înseamnă eficienţă şi eficacitate, este legat de reguli, norme, structurări, pe când
leader-ship-ul este legat de viziune, direcţie, abilităţi, personalitate, plusvaloare la
management. Persoana care ajunge la conducere trebuie să acorde atenţie la tot ce
se întâmplă, hotărăşte ca activităţi sunt importante pentru viitorul organizaţiei,
stabileşte noi orientări şi comunică cu angajaţii în privinţa acestor lucruri. (A.B.)
147. STAN, DORU
Managementul colecţiilor / Doru Stan.
În: Informare şi documentare - activitate ştiinţifică şi profesională. Vol. 3,
(2010). p. 77-86.
Managementul colecţiilor se centrează pe planificarea colecţiilor,
dezvoltarea politicilor, selecţia materialelor, bugete, organizarea şi instruirea
personalului angajat, evaluarea colecţiilor, studierea utilizării şi a utilizatorilor,
prezervarea şi dezvoltarea în cooperare a colecţiilor. Managementul colecţiilor
include analiza nevoilor utilizatorilor, comunicarea inter- şi intra-biblioteci,
stabilirea bugetelor şi alocarea resurselor, negocierile de contracte, evaluarea
colecţiilor pentru selecţia, deselecţia, prezervarea sau retragerea stocurilor şi
evaluarea sistemului. Lucrarea urmăreşte progresele terminologiei literaturii de
specialitate, definind conceptele şi menţionând asemănările şi diferenţele dintre
termeni. (A.B.)
1.8 Informatizare. Tehnologie informaţională (documente electronice)
148. AVDEEVA, NINA
Noi servicii de bibliotecă - sălile virtuale de lectură ale Bibliotecii
Digitale a Disertaţiilor / Nina Avdeeva ; trad. de Gabriela Toma. - Articol extras
din - "IFLA Journal - Official Journal of the International Federation of Library
Associations and Institutions - SAGE Publications", vol. 36, nr. 2, iunie 2010, p.
138-144.
În: Biblioteca Bucureştilor. An 14, nr. 2 (2011). p. 15-19.
Biblioteca Rusă de Stat (BRS) deţine din 1944 o colecţie unică de disertaţii
originale ale candidaţilor şi doctorilor în toate domeniile, cu excepţia medicinei şi
farmaciei. În 2001, pentru a rezolva problema uzurii documentelor şi problema
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accesului larg la acestea, BRS a decis să înfiinţeze Biblioteca Digitală a Disertaţiilor
(BDD), care a început să funcţioneze din 2003. Astăzi, BDD cuprinde 371.780 de
documente full-text, dintre care 226.419 sunt disertaţii, iar 145.361 sunt rezumate de
autor, toate fiind accesibile full-text, în format PDF. Pentru a face disponibile resursele
BDD, în oraşe au foste create săli virtuale de lectură, repartizate în diferite tipuri de
organizaţii - bibliotecile din instituţiile de învăţământ superior, bibliotecile publice,
bibliotecile altor organizaţii. Sălile de lectură pentru bibliotecile şcolare se află în
stadiul de planificare. Biblioteca Digitală Deschisă a Disertaţiilor este parte
componentă a BDD şi conţine 3.000 de documente full-text în format PDF - disertaţii şi
rezumate de autor pe toate subiectele şi specializările oferite de specialişti pentru a fi
accesate pe site-ul BDD. (C.V.)
149. BIANCHI, FLORENCE
Am primit la redacţie - "Problematici în ştiinţele informaţiei" - sub
coordonarea lui Fabrice Papy / Florence Bianchi ; trad. de Lucia Dragomir.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 54, nr. 4 (2009). p. 113.
În 2008, la "Hermes Science Publications/Lavoisier", în colecţia "Traité des
sciences et techniques de l'information", în seria "Environnements et services
numériques d'information", a apărut volumul "Problematici în ştiinţele
informaţiei", sub coordonarea lui Fabrice Papy. Acest volum grupează contribuţiile
a 19 autori, cei mai mulţi fiind profesori-cercetători în domeniul ştiinţelor
informaţiei şi comunicării - "Câteva revizuiri ale conceptului de informaţie" de
Sylvie Leleu-Merviel şi Philippe Useille; "Timp, memorie şi document" de JeanPaul Metzger; "Documentul şi reţeaua" de Sophie Pène; "Cultura informaţională"
de Alexandre Serres; "Internetul în biblioteca publică" de Muriel Amar, Agnès
Camus-Vigué, Christophe Evans şi Françoise Gaudet, capitol în care este studiat în
special cazul Bibliotecii publice de informaţie (BPI). În concluzie, "biblioteca şi
Internetul înregistrează profiluri de publicuri apropiate şi practici asemănătoare".
(C.V.)
150. BOURRION, DANIEL
De la monolog la dezbaterea profesională - blogul meu, serviciul meu,
persoana mea / Daniel Bourrion ; trad. de Lucia Dragomir.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 54, nr. 4 (2009). p. 22-25.
Pornind de la experienţa propriului blog, Daniel Bourrion prezintă opiniile
sale despre ce reprezintă un blog şi despre rolul pe care îl poate juca în cadrul
reflecţiilor referitoare la profesie. De asemenea, el îşi pune întrebări asupra
legitimităţii - sau auto-legitimităţii - autorului, asupra legăturilor dintre
biblioblogosferă şi lumea reală a bibliotecilor, precum şi asupra posibilităţii, pentru
un blog, de a fi un spaţiu de dezbatere şi asupra modului în care acesta poate să
intre în legătură cu locuri mai instituţionale de dezbatere. (C.V.)
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151. BRULEY, CAROLINE
Arhive deschise / Caroline Bruley , Claire Nguyen ; trad. de Lucia
Dragomir.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 54, nr. 4 (2009). p. 97-98.
În zilele de 2 şi 3 aprilie 2009, la Paris s-au desfăşurat două zile de studiu
despre arhivele deschise, organizate de Consorţiul universitar al publicaţiilor
digitale. Jean-Claude Guédon, profesor la universitatea din Montreal, a deschis
zilele de studiu prezentând o istorie a arhivelor deschise. El i-a incitat pe
bibliotecari să fie adevăraţi parteneri ai cercetătorilor, pentru a face ca arhivele
deschise să intre în "capitalul lor simbolic" şi pentru a contribui la crearea unui
sistem de evaluare recunoscut pe plan internaţional. Norbert Lossau, director al
bibliotecii universitare din Göttingen, a prezentat proiectele europene în materie de
arhive deschise - Driver (infrastructura care leagă arhivele deschise din mai multe
ţări), IRO (o organizaţie independentă de promovare, suport şi evaluare), Peer
(economia şi evaluarea impactului autoarhivării), Oapen (cărţi electronice). Astăzi,
acoperirea tot mai mare a arhivelor deschise face ca ele să se adreseze unei treimi
din cercetătorii europeni. În Franţa, în ciuda activităţii importante a Comitetului
strategic al arhivelor deschise (Costrao) în legătură cu metadatele şi crearea siteului archives-ouvertes.fr, nu a fost suficient timp pentru a finaliza un demers
coordonat pentru dezvoltarea şi copilotarea unei platforme comune. Arhivele
deschise sunt pertinente la orice nivel - local, naţional, european, disciplinar.
Respectarea specificităţii şi vizibilităţii instituţiilor depinde în mod obligatoriu de
adoptarea unor standarde şi norme comune, de armonizarea practicilor şi
instrumentelor. (C.V.)
152. Colaborare între APIA (Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru
Agricultură) şi IREX.
În: Asociaţia. An 7, nr. 1 (2011). p. 16.
IREX, promotorul programului naţional "Biblionet - lumea în biblioteca
mea", a iniţiat o colaborare cu APIA (Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru
Agricultură), care gestionează fondurile UE pentru subvenţii în agricultură.
Obiectivul colaborării este facilitarea accesului la computerele Biblionet pentru
acele persoane care doresc să depună on line cererile pentru subvenţii, nemaifiind
nevoie să se deplaseze la centrele APIA. Colaborarea dintre APIA şi Biblionet va
avea ca urmare - creşterea vizibilităţii şi importanţei bibliotecii publice în
comunitatea pe care o serveşte; conştientizarea faptului că biblioteca poate fi utilă
comunităţii în diverse moduri; îmbunătăţirea comunicării cu primarii şi Consiliile
locale; promovarea serviciilor bibliotecii şi atragerea de noi utilizatori. Procesul de
depunere a cererilor va fi iniţiat începând cu data de 1 martie 2011. (C.V.)
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153. CORPACI, NICOLETA
Colecţiile digitale franceze accesibile prin Gallica.bnf.fr / Nicoleta
Corpaci.
În: Informare şi documentare - activitate ştiinţifică şi profesională. Vol. 3,
(2010). p. 114-120.
Biblioteca digitală franceză Gallica reprezintă cel mai ambiţios proiect
european de digitizare de documente tipărite, proiect realizat de Biblioteca
Naţională a Franţei în cooperare cu alte instituţii franceze. Gallica a fost inaugurată
în octombrie 1997, ca o versiune electronică a celei mai importante părţi a colecţiei
Bibliotecii Naţionale a Franţei. Scopul său nu a fost de a transpune digital întreaga
colecţie a Bibliotecii Naţionale a Franţei şi nici de a acoperi exhaustiv domeniile
cunoaşterii, ci de a crea un instrument de diseminare a patrimoniului scris şi
iconografic, contribuind la promovarea culturii franceze. Gallica este o
enciclopedie digitală, constituită din colecţii de mare valoare, dar şi o expoziţie
virtuală care promovează la scară largă patrimoniul cultural naţional. (A.B.)
154. DESRICHARD, YVES
Serge Courrier / Yves Desrichard ; trad. de Lucia Dragomir.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 54, nr. 4 (2009). p. 112.
În 2009, la "ADBS Éditions" din Paris, în colecţia "L'essentiel sur...", a
apărut volumul "Producerea fluxurilor RSS şi Atom" de Serge Courrier. Volumul
continuă lucrarea "Utiliser les fils RSS et Atom", prezentând modalităţile de creare
a fluxurilor pentru actualităţi cu ajutorul formatelor concurente RSS şi Atom. De
asemenea, volumul analizează optimizarea modalităţilor de creare a abonamentului
la fluxurile astfel create, precum şi promovarea lor, colectarea şi analiza
statisticilor. (C.V.)
155. DESRICHARD, YVES
Véronique Mesguich şi Armelle Thomas - "Net recherche 2009 - ghidul
practic pentru o mai bună localizare a informaţiilor utile şi o mai bună
supraveghere a web-ului" / Yves Desrichard ; trad. de Lucia Dragomir.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 54, nr. 4 (2009). p. 109-110.
În 2009, la "ADBS Éditions" din Paris, în colecţia "Sciences et techniques
de l'information", a apărut ediţia a treia, revăzută şi actualizată, a volumului "Net
recherche 2009 - ghidul practic pentru o mai bună localizare a informaţiilor utile şi
o mai bună supraveghere a web-ului" de Véronique Mesguich şi Armelle Thomas,
cu o prefaţă de Olivier Andrieu. Autoarele lucrării propun o panoramă aprofundată
a mijloacelor de căutare pe web. Analiza acordă o parte importantă prezentării
reţelei Google, dar arată şi că există o alternativă şi chiar succesori la acest motor
de căutare. Motoarele de căutare sunt folosite în mod esenţial prin intermediul
cuvintelor-cheie. Trei motoare de căutare, Google, Yahoo şi Live Search, îşi împart
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90% din piaţa mondială. Sunt subliniate eforturile motoarelor de a explora "web-ul
invizibil", în timp ce metamotoarele se prezintă şi ele ca instrumente specializate
de căutare în anumite domenii sau pentru anumite tipuri de documente. Căutările
tematice pun accentul pe utilizarea anuarelor generaliste şi a portalurilor
specializate. De asemenea, este prezentat web 2.0 şi instrumentele sale (bloguri,
reţele sociale). Partea consacrată creării unui serviciu de veghe documentară, care
utilizează fluxuri RSS, agregatori şi alţi agenţi de supraveghere, este la fel de solid
documentată ca şi în ediţiile precedente. "Inteligenţa şi capacitatea de analiză, de
raţionament şi de distanţare proprii persoanei umane vor continua să joace un rol
cheie pentru căutările fructuoase". (C.V.)
156. DINU NICOLETA ROXANA
Consorţiile de bibliotecă - modalitate eficientă de cooperare / Nicoleta
Roxana Dinu.
În: Informare şi documentare - activitate ştiinţifică şi profesională. Vol. 3,
(2010). p. 37-47.
Consorţiul este autoritatea alcătuită din minimum două instituţii-membre şi
are ca scop furnizarea de servicii eficiente şi diversificate, utilizând cât mai puţine
resurse financiare, dar răspunzând corect şi prompt tuturor nevoilor de informare
ale utilizatorilor părţilor implicate. Colaborarea a luat naştere din mai multe motive
- pentru a rezolva nevoile utilizatorilor printr-un efort comun, pentru a utiliza
resursele unei biblioteci de către o alta/altele care nu le deţine, dar care are/au
nevoie de ele. Consorţiile constituie modalitatea optimă de partajare a resurselor
electronice, de îmbunătăţire şi/sau creare de noi servicii, cu un cost redus pentru
toţi membrii. (A.B.)
157. GHEORGHE, SIMONA
Spargerea tiparelor - implementarea tehnologiei RFID în biblioteci /
Simona Gheorghe.
În: Informare şi documentare - activitate ştiinţifică şi profesională. Vol. 3,
(2010). p. 95-101.
Mulţi specialişti ai domeniului biblioteconomic consideră că este nevoie de
un nou model de colecţie de bibliotecă. Etichetarea electronică sau identificarea
prin frecvenţă radio este o tehnologie automată de identificare, cu aplicare în
biblioteci, arhive, librării, bănci, spitale etc. Prin intermediul frecvenţei radio,
RFID identifică obiectele şi obţine date, fără intervenţie umană. Sunt prezentate
avantajele generale ale sistemului, avantajele oferite bibliotecarilor şi utilizatorilor,
criteriile unui sistem RFID şi problemele care pot să apară în procesul de conversie
la tehnologia RFID. Cu trăsături precum accesul rapid şi operaţiuni eficiente,
această tehnologie poate identifica foarte repede obiectele în mişcare, dar şi mai
multe etichete în acelaşi timp. (A.B.)
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158. GRUIA, LUMINIŢA
Biblioteca deschisă - definiţia conceptului, exemple, tendinţe / Luminiţa
Gruia.

În: Informare şi documentare - activitate ştiinţifică şi profesională. Vol. 3,
(2010). p. 25-36.
"Biblioteca deschisă" este un posibil model de nouă bibliotecă, mai potrivită
vremurilor actuale. Schimbările sociale rapide pot determina marginalizarea
bibliotecilor şi este necesar ca ele să devină structuri deschise, flexibile.
Globalizarea, comunicarea, cooperarea, partajarea cunoaşterii şi a resurselor
reprezintă elemente cheie pe care bibliotecile trebuie să le asimileze pentru a oferi
servicii noi şi diversificate utilizatorilor. Bibliotecile trebuie să-şi depăşească
obiectivele tradiţionale pentru îndeplinirea cărora au competenţele şi instrumentele
necesare şi să-şi asume cu curaj un rol nou în societatea cunoaşterii. Managementul
cunoaşterii poate oferi bibliotecilor o soluţie de a se redefini şi a deveni mai
dinamice şi mai deschise către schimbare. (A.B.)
159. MARUS, GEORGETA
Gânduri şi impresii de cursanţi / Georgeta Marus , Lucica Veliche ,
Magdalena Ciupitu.
În: Asociaţia. An 7, nr. 1 (2011). p. 5-6.
În perioada 8-10 februarie 2011, la biblioteca judeţeană "V. A. Urechia" din
Galaţi s-au desfăşurat trei zile de workshop cu tema "Bazele serviciilor noi de
bibliotecă", avându-i ca traineri pe Titina Dediu şi pe Gabi Manea. Aceste cursuri
au fost sponsorizate de IREX, în cadrul Programului Biblionet, prin intermediul
căruia bibliotecile săteşti au fost dotate cu echipamente performante, conectate la
Internet. Cursurile au fost deosebit de instructive prin subiectele discutate, prin
abordarea modernă a problemelor şi au oferit prilejul unui real schimb de idei.
(C.V.)
160. MATHIS, RÉMI
Ştiinţele informaţiei şi bibliotecilor prin prisma Wikipediei / Rémi
Mathis , Olivier Morand ; trad. de Lucia Dragomir.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 54, nr. 4 (2009). p. 26-33.
Acest articol se referă la reprezentarea sferei biblioteconomice pe
Wikipedia. După o reamintire a încercărilor de organizare a activităţii pe teme
biblioteconomice, el descrie starea de lucruri actuală pornind de la articolele
cuprinse în portalul ştiinţele informării şi bibliotecilor. El arată că deficitul de
imagine al ştiinţelor informării pe Wikipedia este în mare parte legat de relaţiile
ambigue între comunitatea wikipediană şi lumea bibliotecilor şi pledează pentru o
mai bună însuşire a acestei enciclopedii on line de către bibliotecari. (C.V.)
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161. OPREA, CĂTĂLINA
Inovaţii multimedia - cartea electronică şi cartea audio (I) / Cătălina

Oprea.

În: Asociaţia. An 7, nr. 1 (2011). p. 13.
Biblioteca judeţeană "V. A. Urechia" din Galaţi vine în întâmpinarea
utilizatorilor săi, oferindu-le informaţii diversificate pe suport modern, una dintre
inovaţii fiind cartea electronică (e-carte, e-book). Aceasta reprezintă o versiune
digitală a unei lucrări (fie existentă deja în format scris, fie difuzată în format
digital), care poate fi vizualizată prin intermediul unui calculator sau prin
intermediul altor dispozitive compatibile. Cartea electronică reprezintă un conţinut
sub forma unor fişiere în diferite formate (PDF, HTML, XML, OEB etc.). Dintre
avantajele cărţilor electronice, menţionăm - editorul unei cărţi electronice elimină
aproape orice risc economic legat de tipărirea, legarea, împachetarea, distribuţia,
livrarea, depozitarea, inventarierea, procentele pentru intermediari şi retururile de
exemplare deteriorate sau nevândute; sunt generate "la cerere" - nu există
exemplare pierdute, iar publicul are la dispoziţie un număr nelimitat de exemplare;
oferă mai multe facilităţi decât cărţile tipărite; utilizatorii pot insera pasajele citate
în eseuri fără a le retasta; pot include sunet, animaţie, grafice, tabele interactive şi
link-uri către alte resurse on line; în acest format, cărţile sunt mult mai accesibile şi
"mai portabile"; cărţile electronice ocupă foarte puţin spaţiu de memorie. (C.V.)
162. OPRESCU, TATIANA-ADRIANA
Conceptul de informaţie, concept fundamental al societăţii
contemporane / Tatiana-Adriana Oprescu.
În: Informare şi documentare - activitate ştiinţifică şi profesională. Vol. 3,
(2010). p. 6-12.
Informaţia este considerată una dintre resursele vitale ale societăţii. Ca orice
noţiune abstractă, ea comportă un şir de dificultăţi în înţelegerea şi definirea sa
exactă, fiind o categorie polivalentă. Pentru a fi capabili să acţioneze adecvat,
oamenii au nevoie de informaţii pentru a-şi satisface curiozitatea, pentru a înlătura
incertitudinile şi pentru a lua decizii pertinente. Societatea informaţională
presupune utilizarea intensivă a informaţiei în toate sferele activităţii şi existenţei
umane, cu un impact economic şi social semnificativ. Informaţia nu mai este
percepută la fel ca până acum - ea este considerată un produs economic, dar
conceptul de informaţie tinde să devină un concept fundamental al ştiinţei şi
civilizaţiei contemporane. (A.B.)
163. PLĂIAŞU, ŞTEFANIA ROXANA
Importanţa documentelor multimedia în cadrul bibliotecilor
contemporane din perspectiva utilizatorilor de informaţii / Ştefania Roxana
Plăiaşu.
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În: Informare şi documentare - activitate ştiinţifică şi profesională. Vol. 3,
(2010). p. 102-113.
Combinarea şi integrarea surselor cu un conţinut informaţional bogat
(imagini, video şi sunet) formează multimedia, utilizată pe scară largă în schimbul
de informaţii. Impactul documentelor multimedia asupra colecţiilor bibliotecilor
contemporane este cert, deoarece multitudinea de informaţii apărute în fiecare
minut în orice colţ al lumii poate fi astfel stocată şi prezervată în bune condiţii.
Pentru o mai bună înţelegere a ceea ce înseamnă documentele multimedia, precum
şi a impactului pe care îl au asupra dezvoltării colecţiilor, bibliotecarii trebuie să se
raporteze la utilizatori, la nevoile şi practicile lor de informare. Digitizarea
resurselor în format tradiţional poate însemna un pas important în dezvoltarea unui
fond multimedia. (A.B.)
164. ROBERT, CHRISTOPHE
Un portal de veghe informaţională comună prin Netvibes - exemplul
"Preferinţelor lui Gustave" la Rouen / Christophe Robert ; trad. de Lucia
Dragomir.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 54, nr. 4 (2009). p. 60-63.
Bibliotecile din Rouen au creat recent un portal de veghe informaţională
comună de uz intern, având ca obiectiv mobilizarea bibliotecarilor în direcţia unor
noi proiecte oferindu-le acces la actualitatea profesională, la un instrument
bibliografic puternic şi la un Internet colaborativ. Formarea în Netvibes şi în
"Preferinţele lui Gustave", deschisă tuturor echipelor, favorizează o însuşire
personalizată a instrumentului bibliografic şi o integrare a practicilor de veghe
informaţională în activitatea cotidiană a fiecăruia pentru o mai bună contribuţie la
dezvoltarea unei veghi informaţionale comune. (C.V.)
165. VOIEVOZEANU (PETRE) MARIA CARMEN NADIA
Internetul şi globalizarea / Maria Carmen Nadia Voievozeanu (Petre).
În: Informare şi documentare - activitate ştiinţifică şi profesională. Vol. 3,
(2010). p. 13-24.
Internetul a apărut la mijlocul anilor '60 ai secolului al XX-lea sub forma
unei reţele între mai multe computere ale unor instituţii americane care lucrau
pentru Pentagon. Ţinta principală a Internetului a fost întotdeauna comunicarea.
Printre avantajele oferite, informaţia reprezintă poate cel mai mare avantaj, alături
de amuzament, servicii, comerţul electronic şi guvernarea electronică. Printre
dezavantaje - furtul de informaţii personale, spamming-ul, pornografia,
ameninţarea intimităţii utilizatorilor. Totuşi, Internetul reprezintă principalul motor
al globalizării. Din perspectiva noii ere a tehnologiilor informaţionale, a fost
identificat un nou domeniu în care globalizarea a avut cea mai rapidă expansiune comunicarea. (A.B.)
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166. VOINICU, MIHAELA
Caracteristicile de calitate ale aplicaţiilor software gestionate de
biblioteci / Mihaela Voinicu.
În: Libraria (Târgu-Mureş). Nr. 8 (2009). p. 47-58.
Calitatea unui produs software constă într-un ansamblu de caracteristici şi
de relaţii care se stabilesc între acestea, prin care se asigură baza necesară pentru
specificarea cerinţelor calităţii, măsurarea şi evaluarea calităţii. Calitatea unui
produs software poate fi privită din două perspective - a proiectantului de software
şi a utilizatorului final. Calitatea produselor software este reglementată de
numeroase standarde şi convenţii, dintre care cele mai cunoscute sunt ISO 9126,
ISO 14598 şi ISO 25000. Interfaţa cu utilizatorul trebuie să fie utilă, utilizabilă şi
utilizată. Ergonomia navigării şi a interfeţei cu utilizatorul este de o importanţă
covârşitoare pentru calitatea produsului software. Proiectarea interfeţelor
utilizabile, prietenoase şi personalizabile impune considerarea mai multor principii
de ergonomie cognitivă, între care amintim - coerenţa, concizia şi conexiunea
inversă (feedback-ul). În procesul de proiectare şi de implementare a unei aplicaţii
software trebuie să fie respectate o serie de principii de utilizabilitate, care
înseamnă uşurinţa cu care un utilizator poate învăţa să opereze, să pregătească
intrările şi ieşirile pentru un sistem sau o componentă. (C.V.)
2 SERVICII ALE BIBLIOTECII. TEHNICI DE BIBLIOTECĂ
2.1 Dezvoltarea colecţiilor
167. MILICA, SIMONA
Deselecţia - factor al politicii de dezvoltare a colecţiilor / Simona Milica.
În: Asociaţia. An 7, nr. 1 (2011). p. 14.
Colecţia unei biblioteci se construieşte printr-o politică de achiziţii şi
eliminări în concordanţă cu tipul bibliotecii care o deţine. Factorul esenţial al
acestei politici îl reprezintă selecţia documentelor, care trebuie să ţină seama atât
de nevoile reale ale utilizatorilor, cât şi de constrângerile inerente ale instituţiei insuficienţa fondurilor financiare, limitarea spaţiilor de depozitare şi de lectură şi,
uneori, slaba dotare tehnologică şi materială. Factorul secundar în cadrul politicii
de achiziţii şi eliminări îl reprezintă deselecţia. Termenul uzual în bibliotecile
româneşti este cel de casare, pe care-l utilizăm pentru a descrie operaţia de
eliminare a documentelor uzate fizic (ireparabil) sau moral. Termenul de deselecţie
defineşte un proces complex de inspectare atât a fondurilor bibliotecii, cât şi a
evidenţelor de circulaţie a documentelor. Se urmăreşte eliminarea din colecţii a
documentelor puţin solicitate de utilizatori şi din care există deja un număr de
exemplare prea mare în fondurile bibliotecii. Excedentul de documente poate fi
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prezentat ca ofertă altor biblioteci din ţară în vederea completării colecţiilor, fapt
care poate fi realizat printr-un transfer definitiv de documente. (C.V.)
2.1.1 Achiziţii. Depozit legal
168. EMESE, CSIKI
Politica achiziţiei şi managementul calităţii (II) / Csiki Emese.
În: Libraria (Târgu-Mureş). Nr. 8 (2009). p. 93-105.
Totalitatea documentelor dintr-o bibliotecă sunt definite pe categorii legate
de conţinut, formă fizică, criterii geografice şi cronologice. Modalităţile dezvoltării
fondului unei biblioteci sunt stabilite de mult timp - achiziţii curente, achiziţii din
anticariate, achiziţii de la persoane fizice, schimbul, donaţiile, depozitul legal,
publicaţiile proprii. Achiziţiile curente tradiţionale sunt achiziţiile directe din
librării, târguri etc., precum şi abonamentele la diferitele periodice. Achiziţiile,
recente sau retrospective, presupun cunoaşterea la zi a surselor de informare, a
documentelor specifice de informare - bibliografii, planuri şi broşuri editoriale etc.
Noutatea cea mai evidentă în achiziţii, dacă va fi aplicată, va fi cea legată de
metoda "franchise", care este puţin cunoscută deocamdată în România, dar ţările
Uniunii Europene o utilizează deja. Achiziţiile curente electronice trebuie
precedate de un "studiu de teren", pentru a cunoaşte exact proprietăţile fizice şi
conţinutul documentelor. Noutăţile din viitorul apropiat sunt legate de felul de
achiziţionare, utilizând din ce în ce mai mult tehnologiile de vârf, şi de
documentele digitizate, care vor putea fi accesate. (C.V.)
169. PALADI, DINA
Depozitul legal - vademecum / Dina Paladi.
În: Informare şi documentare - activitate ştiinţifică şi profesională. Vol. 3,
(2010). p. 129-138.
Legea nr. 111/1995, republicată, înscrie obligativitatea depunerii
Depozitului legal pentru instituţii (tipografii, edituri) şi pentru persoanele fizice
care îşi asumă responsabilitatea editării şi stabileşte categoriile de documente,
instituţiile care organizează Depozitul legal, obligativitatea trimiterii materialelor şi
categoriile de materiale care nu trebuie trimise. Sunt prezentate istoricul, cadrul
legislativ, misiunea, obiectivele, instituţiile beneficiare, documentele care intră sub
incidenţa legii, controlul aplicării legii, bibliotecile beneficiare ale Depozitului
legal central (organizat de Biblioteca Naţională a României) şi bibliotecile
beneficiare ale Depozitului legal local (organizat de bibliotecile judeţene şi de
Biblioteca Metropolitană din Bucureşti). (A.B.)
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2.3 Prelucrarea colecţiilor

170. COSTEA, GABRIELA
Consideraţii generale cu privire la entităţi, relaţii şi atribute - concepte
de bază ale modelului FRBR / Gabriela Costea.
În: Informare şi documentare - activitate ştiinţifică şi profesională. Vol. 3,
(2010). p. 87-94.
Nevoia de partajare a informaţiei catalografice a dus la dezvoltarea unui
program de promovare a unor standarde de elaborare a metadatelor catalografice.
Modelul FRBR operează la nivel conceptual, având trei elemente de bază - entităţi,
atribute şi relaţii. Lucrarea prezintă exemple construite pe baza conceptelor de bază
ale modelului FRBR. Utilizând analiza relaţiilor dintre entităţi dezvoltate iniţial
pentru bazele de date relaţionale, au fost identificate trei grupuri de entităţi produsele activităţilor intelectuale sau artistice; entităţile responsabile de conţinutul
intelectual sau artistic şi de producţia şi difuzarea fizică sau deţinerea entităţilor din
prima grupă; entităţile ce servesc drept subiecte ale produselor intelectuale sau
artistice. (A.B.)
2.3.1 Catalogare. Organizarea cataloagelor. Descrierea publicaţiilor
171. CĂLUIAN, CATRINA
Introducerea publicaţiilor monografice curente în modulul Catalogare
al sistemului TLIB (X) / Catrina Căluian.
În: Asociaţia. An 7, nr. 1 (2011). p. 10-12.
Cea de-a şaptea zonă cuprinsă în structura descrierii bibliografice a
publicaţiilor monografice curente este Zona notelor. În macheta de editare "titluri
cărţi" a softului TLIB, acestei zone îi corespunde câmpul Note, fiecare notă
distinctă înregistrându-se pe câmpuri diferite, multiplicate cu tasta Insert. Sursele
principale de informare pentru formularea notelor sunt monografia ca atare şi
sursele exterioare acesteia. În câmpul Note se înregistrează orice informaţii
suplimentare despre elementele bibliografice specifice zonelor ISBD (M) şi alte
detalii descriptive importante care ajută la o identificare cât mai corectă a
monografiei. Notele referitoare la zonele ISBD (M) se înregistrează în ordinea
zonelor. În acest caz, în formularea fiecărei note se utilizează punctuaţia zonei la
care se face referire. În continuare, în articol sunt oferite exemple de note - note
referitoare la Zona titlului şi a menţiunii de responsabilitate; note referitoare la
zona ediţiei; note referitoare la zona datelor de publicare, difuzare şi/sau producere
fizică; note referitoare la descrierea fizică; alte note. (C.V.)
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2.4 Depozitare. Prezervare. Conservare. Restaurare
172. DRAGOMIR, RAMONA
Vasile A. Deac - "Conservarea colecţiilor infodocumentare din
biblioteci, muzee şi arhive - Simptomatologia complexului de degradare",
Bucureşti, Editura Centrului de Pregătire Profesională în Cultură, 2009, 196
p. / Ramona Dragomir.
În: Libraria (Târgu-Mureş). Nr. 8 (2009). p. 315-318.
În 2009, sub egida Centrului de Pregătire Profesională în Cultură, a apărut
volumul "Conservarea colecţiilor infodocumentare din biblioteci, muzee şi arhive Simptomatologia complexului de degradare" de dr. Vasile A. Deac. Volumul se
adresează în special studenţilor şi cadrelor didactice cu specializarea în
biblioteconomie, bibliologie şi ştiinţa informării, muzeografie, arhivistică, dar şi
personalului responsabil cu gestionarea şi păstrarea în condiţii optime a colecţiilor
infodocumentare. Investigaţiile privind starea de conservare a documentelor capătă
conotaţii ştiinţifice moderne, conturate în funcţie de ofertele şi tendinţele
momentului, spre o mai bună cunoaştere a viitorului. Abordarea acestei teme oferă
soluţii şi idei benefice pentru politicile şi strategiile de protecţie (conservare,
prezervare şi restaurare) a spaţiilor şi colecţiilor din biblioteci, muzee şi arhive.
Studiul relaţional al factorilor care produc degradarea, deteriorarea, corodarea
colecţiilor infodocumentare şi structura morfologică a suporturilor materiale oferă
multe informaţii care aşteaptă să fie analizate. Vasile Deac propune o trecere
simptomatologică în revistă a efectelor de degradare induse de agenţii fizici atât
asupra documentelor, cât şi asupra spaţiilor în care sunt depozitate. (C.V.)
3 LECTURA PUBLICĂ
173. Lectura în mileniul al treilea - o perspectivă sociologică. Lectura obiect al investigaţiei sociologice / Octavian Mihail Sachelarie.
În: Biblioteca. Nr. 12 (2010). p. 359-361.
Studii comparative sociologice referitoare la fenomenul lecturii în mai
multe ţări sunt puţine, principala dificultate fiind stabilirea unui corpus de
indicatori pentru fiecare ţară investigată. În România nu există interes pentru studii
de amploare legate de sociologia cititului, într-un moment în care ar trebui
clarificate mai multe astfel de aspecte. Bibliotecile româneşti trebuie să devină
centre de cercetare a lecturii viabile, având în vedere schimbările majore survenite
în structura intereselor şi nevoilor de lectură, a mijloacelor de comunicare, a
relaţiilor cu creatorii şi comunitatea în care activează. (A.M.)
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174. ŞATRAVCA, CLAUDIA
Lectura paratelică şi vârsta cititorilor / Claudia Şatravca.
În: Libraria (Târgu-Mureş). Nr. 8 (2009). p. 73-80.
Psihologii deosebesc două tipuri de lecturi - lectura telică (cititul cu un scop
extern lui însuşi, pentru satisfacerea unei cerinţe, pentru obţinerea unor informaţii etc.)
şi lectura paratelică sau autotelică (cititul cu un scop independent, un proces motivat
intrinsec). J. A. Appleyard propune cinci roluri tipice ale cititorilor, în funcţie de vârstă
- cititorul ca jucător, care corespunde vârstei preşcolare; cititorul ca erou sau eroină,
care corespunde vârstei şapte-zece ani; cititorul ca gânditor, care corespunde
adolescenţei; cititorul ca interpret, care corespunde vârstei de facultate; cititorul adult
(pragmatic). Fiecare tip de cititor a fost antrenat în activităţile şi programele bibliotecii
judeţene din Târgu-Mureş. De exemplu, pentru cititorul ca jucător, biblioteca judeţenă
din Târgu-Mureş a desfăşurat un program pentru preşcolari cu titlul "Ora poveştilor".
De asemenea, pentru cititorul ca erou sau eroină, a fost lansat pentru a şasea oară
programul "Copiii Chişinăului citesc o carte". În cadrul programului "Lecturile verii",
biblioteca a organizat şi alte activităţi - prezentări de carte, Oră de lectură, Oră de
ghicitori, Oră de poezie, concursuri literare, întâlniri cu scriitori. Pentru cititorul ca
gânditor, au fost organizate prezentări de carte, mese rotunde, liste de recomandare,
ringuri intelectuale. (C.V.)
4 INFORMARE. DOCUMENTARE. PRODUSE INFORMAŢIONALE
(marketing în aceste servicii. cic)
4.1 Bibliografii. Bibliografii naţionale
175. VINTILĂ, ANNA
Biblioteca Judeţeană Mureş reflectată în presa scrisă în anul 2008 Bibliografie / Vintilă Anna, Emilia Cătană.
În: Libraria (Târgu-Mureş). Nr. 8 (2009). p. 260-272.
Publicarea bibliografiilor care reflectă activitatea Bibliotecii Judeţene Mureş
a devenit o tradiţie în paginile anuarului "Libraria". Acest articol prezintă o selecţie
de articole din periodice locale şi din ţară, publicate în 2008. Dintre publicaţiile
periodice mureşene, au fost selectate următoarele - "Cuvântul liber", "Zi de zi",
"Punctul", "Népújság", "Vásárhelyi Hírlap", "Libraria". Din ţară au fost selectate
publicaţiile "Új Magyar Szó" (Bucureşti) şi "Krónika" (Cluj-Napoca). Articolele
descrise oferă informaţii despre evenimentele şi manifestările culturale pe care
biblioteca judeţeană din Târgu-Mureş le-a organizat sau la care a participat, despre
lansările publicaţiilor bibliotecii judeţene mureşene, interviuri, aniversări etc.
Descrierile bibliografice sunt aranjate în ordine cronologică, alfabetică şi sunt
însoţite de adnotări acolo unde titlul nu este suficient de explicit. (C.V.)
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5 PERSONAL. FORMARE PROFESIONALĂ (cursuri pentru bibliotecari)
176. ALIX, YVES
Bibliotecarii, câte divizii? - o întâlnire referitoare la noile locuri de
discuţii şi dezbateri pe marginea profesiei de bibliotecar / Yves Alix , Gaël
Revelin ; trad. de Lucia Dragomir.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 54, nr. 4 (2009). p. 16-21.
Provenit dintr-o întâlnire între redactorul-şef al "Buletinului Bibliotecilor din
Franţa", revistă instituţională, şi un tânăr blogger, acest articol propune o sinteză a
discuţiilor lor referitoare la profesia de bibliotecar, asociaţiile acestora, instrumentele
lor de informare, locurile şi perioadele lor de dezbateri. El evidenţiază punctele de
convergenţă clare, dar şi o ruptură ţinând de generaţiile profesionale reală, în privinţa
practicilor, între lumea hârtiei şi cea a Internetului, prin care va trebui să treacă
reînsufleţirea necesară a informaţiei şi a dezbaterilor profesionale. (C.V.)
177. ARGATU, DANIELA
Biblioteca Casei Corpului Didactic"George Teofan" Suceava - de la
origini până în prezent - / Daniela Argatu.
În: Biblioteca. Nr. 12 (2010). p. 356-358.
După un început anevoios, cu fonduri insuficiente şi neregulate ca perioade
de acordare, Biblioteca Casei Corpului Didactic „George Tofan” din Suceava a
reuşit să devină cea mai însemnată bibliotecă din judeţ în ceea ce priveşte fondul
de specialitate. S-au contractat abonamente la mai multe reviste de specialitate,
naţionale şi internaţionale, cotidiene, s-au făcut achiziţii de carte de specialitate din
domeniul metodico-pedagogic şi de cărţi de beletristică. În prezent, biblioteca se
confruntă cu provocări majore (cum ar fi creşterea cererilor utilizatorilor,
schimbări în atitudine, etc.), de aceea trebuie să îşi schimbe sau să îşi revizuiască
principiile şi standardele de activitate profesională. Obiectivele strategice ale
Bibliotecii Casei Corpului Didactic „George Teofan” sunt centrate pe un
management al valorii şi al resurselor umane. (A.M.)
178. DIDELOT, MAURICE
Şi dacă bibliotecarii/bibliotecarele ar citi tot ce ar scrie? / Maurice
Didelot , Murielle Claudon ; trad. de Lucia Dragomir.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 54, nr. 4 (2009). p. 34-42.
După ce a definit corpusul şi funcţiile presupuse ale editării profesionale în
legătură cu contextul profesional al bibliotecilor, acest articol propune o tipologie a
principalelor publicaţii în serie (tipuri de informaţii publicate, caracteristici) şi a
editurilor de monografii (editori şi colecţii, documente profesionale editate de
biblioteci). De asemenea, el încearcă să descrie practicile şi utilizatorii acestei literaturi
profesionale pornind de la un eşantion de la instituţiile din Nancy şi Metz. (C.V.)
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179. ENACHE, IONEL
Formarea şi perfecţionarea bibliotecarilor / Ionel Enache.
În: Biblioteca. Nr. 12 (2010). p. 356-358.
Formarea personalului include toate procesele prin care angajaţii dobândesc,
într-un mod organizat, cunoştinţele, competenţele, abilităţile şi deprinderile
necesare pentru a performa în domeniul lor. Dezvoltarea cuprinde toate procesele
prin care aceştia, prin participarea la programe speciale, îşi îmbogăţesc arsenalul de
cunoştinţe, metode, competenţe, abilităţi şi deprinderi în domeniul în care au deja o
calificare, cu scopul de a atinge un nivel superior de pregătire. Universitatea din
Bucureşti şi Casa Corpului Didactic Bucureşti au câştigat în 2009 un proiect de
grant finanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, în cadrul
căruia s-a organizat în perioada 1 aprilie 2009 - 1 aprilie 2010 cursul „Formarea şi
perfecţionarea
personalului
didactic
auxiliar
(bibliotecari,
redactori,
documentarişti) din învăţământul preuniversitar”. (A.M.)
6 ORGANISME. ORGANIZAŢII. ASOCIAŢII
180. BALHUI, PAULA
„Modele de voluntariat în biblioteca publică”, tema Conferinţei
ANBPR BiblioPublica / Paula Balhui.
În: Asociaţia [online]. An 7, nr. 2 (iun. 2011). - [citat 1 noiembrie 2012]. p. 3-4.
Disponibil la: http://www.bvau.ro/docs/asociatia/201106-Asociatia_gl.pdf.
În contextul Anului European al Voluntariatului, tema ediţiei 2011 a
Conferinţei ANBPR BiblioPublica, desfăşurată la biblioteca judeţeană „Petre
Dulfu” din Baia Mare, a fost „Modele de voluntariat în biblioteca publică”. Prin
această temă s-a urmărit conştientizarea bibliotecilor asupra rolului pe care-l deţin
în asigurarea unui mediu propice de desfăşurare a activităţilor de voluntariat în
folosul comunităţii. Biblioteca „V.A. Urechia” s-a prezentat cu lucrările:
„Biblioteca <V.A. Urechia>” promotor al voluntariatului cultural gălăţeană,
susţinută de Violeta Opaiţ şi Paula Balhui şi “Cursuri în cadrul Programului Lideri
şi Inovatori”, ca parte a vizitei organizate de Centrul Mortenson în SUA, susţinută
de Titina Dediu. Pentru prima dată în istoria Conferinţelor din domeniul
biblioteconomic, biblioteca gazdă a avut uşile deschise publicului. (C.P.)
181. BURUIANĂ, LETIŢIA
Filiala ANBPR Galaţi premiată la Conferinţa BiblioPublica, Baia
Mare, 11-14 mai 2011 / Letiţia Buruiană.
În: Asociaţia [online]. An 7, nr. 2 (iun. 2011). - [citat 1 noiembrie 2012]. p. 3.
Disponibil la: http://www.bvau.ro/docs/asociatia/201106-Asociatia_gl.pdf.
În cadrul Conferinţei organizate de ANBPR în parteneriat cu Biblioteca
Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare s-au acordat premiile anuale pentru realizările

ABSTRACTE ÎN BIBLIOLOGIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII

87

profesionale ale bibliotecarilor membri ai Asociaţiei şi ale partenerilor care au
contribuit la realizarea unor evenimente sau proiecte de impact naţional în 2010,
2011. Articolul oferă o scurtă prezentare a celor mai importante premii acordate cu
acest prilej şi, de asemenea, adresa electronică la care pot fi găsite mai multe
informaţii
despre
premii
şi
premianţi:
http://
bibliopublica2011.wordpress.com/2011/05/16/premiile-anbpr-2011/. (C.P.)
182. MATEI, SILVIA
Editura “Axis Libri” la Bookfest / Silvia Matei.
În: An 7, nr. 2 (iun. 2011). - [citat 2 noiembrie 2012]. p. 5.
Disponibil la: http://www.bvau.ro/docs/asociatia/201106-Asociatia_gl.pdf.
În perioada 25 - 29 mai 2011, s-a derulat cea de-a VI-a ediţie a Salonului de
Carte Bookfest, organizată de Asociaţia Editorilor din România (AER) sub egida
Federaţiei Editorilor din România. Salonul din acest an şi-a propus să promoveze
cartea de calitate şi să uşureze accesul cititorilor la carte din punct de vedere
pecuniar şi informaţional. Au fost promovate cu precădere ebookurile şi aplicaţiile
pentru iPad. (C.P.)
183. O nouă filială ANBPR la Covasna.
În: Asociaţia. An 7, nr. 1 (2011). p. 6.
La sfârşitul lunii ianuarie 2011, la biblioteca judeţeană "Bod Péter" din
municipiul Sfântu Gheorghe s-a desfăşurat şedinţa tradiţională, de început de an, a
bibliotecarilor din judeţ. Invitatul special al şedinţei a fost doamna Doina Popa,
preşedintele ANBPR, care a asistat la înfiinţarea Filialei judeţene Covasna a
Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (care
numără astăzi 50 de membri fondatori) şi la alegerea conducerii filialei. Doamna
Doina Popa a făcut o scurtă prezentare a Asociaţiei şi a activităţii acesteia, din
momentul fondării până în prezent. (C.V.)
6.1 Colaborare interbibliotecară
184. BORUNĂ, ADRIANA
Cărţile Daisy - mijloc de integrare a persoanelor cu deficienţe de vedere
în mediul informaţional cultural şi educativ / Adriana Borună.
În: Biblioteca. Nr. 12 (2010). p. 376.
Fundaţia "Cartea Călătoare" a prezentat în data de 19 noiembrie 2010, la
Ceainăria Gaudeamus, la Bucureşti, în premieră naţională, sistemul DAISY de
producere a cărţilor şi a manualelor accesibile persoanelor cu nevoi speciale de
lectură. Fundaţia "Cartea Călătoare" a fost înfiinţată pe data de 26 noiembrie 1996
şi are misiunea de a facilita accesul nemijlocit la informaţie, educaţie şi locuri de
muncă pentru persoanele cu deficienţe de vedere din România. (A.M.)
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185. DEDIU, TITINA
Centrul Mortenson: Lideri şi inovatori în biblioteci / Titina Dediu.
În: Asociaţia. An 7, nr. 2 (iun. 2011). - [citat 2 noiembrie 2012]. p. 6.
Disponibil la: http://www.bvau.ro/docs/asociatia/201106-Asociatia_gl.pdf.
Înfiinţat în 1991, Centrul Mortenson pentru Programe Internaţionale pentru
Biblioteci din cadrul Universităţii Illinois face parte dintr-un program de dezvoltare
profesională creat pentru a satisface nevoile bibliotecarilor din toata lumea.
Biblioteca „V.A. Urechia” din Galaţi a fost reprezentată în perioada 18 martie - 17
aprilie 2011 în programul de pregătire al Centrului Mortenson, numit „Lideri şi
inovatori în biblioteci”, de autoarea articolului - Titina Dediu - care urmează să
prezinte pe larg în următoarele numere ale revistei Asociaţia cursurile la care a luat
parte. (C.P.)
186. TOADER, INES ANDREEA
Suflet şi spirit / Ines-Andreea Toader.
În: Biblioteca. Nr. 12 (2010). p. 374.
Pe data de 29 octombrie 2010, a avut loc la Iaşi schimbul de experienţă al
bibliotecarilor şcolari, eveniment inclus în "Calendarul activităţilor bibliotecilor
şcolare ieşene" pentru anul şcolar 2010-2011. Activitatea metodică a inclus
organizarea la Colegiul Naţional din Iaşi a dezbaterii privind prelucrarea
informaţiei bibliografice în format MARC 21, prezentarea volumului ISISMARC ghid de prelucrare a resurselor informaţionale, de Nicoleta Marinescu şi Marinela
Covaci şi deschiderea expoziţiei de carte rară intitulată "Valori bibliofile", la
Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sfântul Vasile cel Mare" din Iaşi. (A.M.)
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Biblioteci maghiare - 112, 124
Biblioteci militare - 169
Biblioteci municipale - 15, 26, 31, 46, 82, 108, 111, 113, 116, 118-120, 128, 136137
Biblioteci naţionale - Federaţia Rusă - 148
Biblioteci orăşeneşti - 24, 31, 45
Biblioteci orăşeneşti - Transilvania - 108
Biblioteci particulare - 109, 123
Biblioteci pentru copii - Franţa - 9
Biblioteci pentru copii şi tineret - Franţa - 99
Biblioteci publice - 62, 130, 132, 134, 152, 172, 180-181, 183
Biblioteci publice - management - 146
Biblioteci publice - resurse umane - 146
Biblioteci publice româneşti - 166
Biblioteci româneşti - 132, 141
Biblioteci româneşti - istorie - 169
Biblioteci rurale - 24, 159
Biblioteci specializate - 27, 79, 81
Biblioteci specializate - Belgia - 139
Biblioteci şcolare - 24, 125, 134, 186
Biblioteci tradiţionale - 168
Biblioteci universitare - 28, 91, 169
Biblioteci universitare - Franţa - 55
Bibliotecile publice, muzeele şi arhivele lucrând împreună într-o e-Europă.
conferinţă Pulman (13-14 martie 2003 ; Oeiras) - 130
Biblioteconomie - 2-3, 8, 28, 32, 36, 46, 49, 54-55, 57-58, 79, 81, 84, 86, 91, 132,
139, 149, 160, 162, 164, 168, 176, 178
Bibliotwittosferă - 150
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Biografii - 4, 10, 12, 17, 19, 25, 29, 40-41, 43, 51, 69, 72-73, 78, 88, 92, 95, 108,
131
Biserica Ortodoxă Română - 23, 56
Biserici fortificate - Transilvania - 22
Biserici româneşti - 50
Blazoane - 124
Bloggeri - 150
Blogosferă - 150
Bloguri - 150, 155
Bookfest - 182
Bookfest. salon de carte (ediţia a VI-a ; 25-29 mai 2011 ; Bucureşti) - 182
Buletinul Bibliotecilor din Franţa - 3, 8
Bunuri culturale - 117
C
Cafeneaua ANBPR - 31
Calendare - 107
Calendare chinezeşti - 70
Campanii electorale - S.U.A. - 19
Carte - istorie - 97
Carte rară - 106, 109, 111-114, 116, 118-122, 124
Carte românească - 108
Carte veche - 44, 102, 106, 109, 112, 114, 121, 124
Cartiere defavorizate - Franţa - 13
Casa Corpului Didactic Bucureşti - 177, 179
Casa de Cultură a Sindicatelor Galaţi (Galaţi) - 60
Casarea documentelor - 167
Case de cultură - Galaţi - 60
Casete audio - 163
Cataloage colective - 55
Cataloage colective virtuale - 156
Cataloage de bibliotecă - 91
Cataloage de expoziţie - 9
Cataloage electronice - 91, 114
Cataloage tradiţionale - 114
Catalogare - 114, 171
Catalogare - FRBR - 170
Călătorii - 1
Călătorii - Japonia - 94
Cărţi - istorie - 100, 103-105, 107
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Cărţi - recenzii - 1-2, 7, 9-10, 15-16, 19-23, 32, 34-35, 39-40, 42-43, 53, 55-56, 61,
63, 74, 84-85, 88, 90, 97-101, 104-105, 110, 129, 142, 149, 154-155, 172
Cărţi audio - 161
Cărţi Daisy - 184
Cărţi de cult - 106
Cărţi de rugăciuni - 106
Cărţi digitale (e-books) - 97
Cărţi electronice - 131, 161
Cărţi în format Daisy (cărţi audio digitale structurate) - 126
Cărţi în limba română - 108
Cărţi în sistem Braille - 126
Cărţi pentru copii ilustrate - 99, 101
Cărţi poştale ilustrate - 64
Cărţi religioase - 103, 106
Cărţi tradiţionale - 97
Câmpuri bibliografice - 171
CD - 99
CD-uri - 163
Cenacluri literare - 17
Centre de documentare - 79
Centre de pregătire profesională - 36
Centre de pregătire profesională în cultură - 133
Centre info-documentare - 133
Cercetare în domeniul biblioteconomiei - 54, 81
Cercetare pedagogică - 92
Cercetare psihopedagogică - 92
Cercetare ştiinţifică - 57
Ceremonia ceaiului - Japonia - 94
Ceremonii publice - 70
Cineaşti români - 25
Cinematografie - 43
Cinematografie germană - 140
Cititori - 173-174
Civilizaţie japoneză - 94
Civilizaţie tradiţională românească - 89
Clasificare - 114
Clasificare zecimală universală - 32, 114
Colecţii - acces - 126
Colecţii - dezvoltare - 147
Colecţii - management - 147
Colecţii de bibliotecă - 6, 79, 132
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Colecţii de bibliotecă - constituire - 167
Colecţii de bibliotecă - dezvoltare - 108
Colecţii de bibliotecă - epurare - 167
Colecţii de bibliotecă - istorie - 167
Colecţii de bibliotecă - selecţie - 147
Colecţii de bibliotecă -- Prelucrare - 145
Colecţii de bibliotecă pentru copii şi tineret - 139
Colecţii speciale - 111, 113, 115-116, 118-121, 131, 141
Colonizarea saşilor - Transilvania - 22
Comentarii filosofice - 59
Comisia Europeană - 28, 117
Compozitori - 83
Compozitori români - 78
Compozitori străini - 78
Comunităţi româneşti din afara graniţelor ţării - 5
Concept - 162
Concursuri literare - 174
Conferinţe - 76, 80, 93, 130
Conferinţe internaţionale - 117
Confesiuni creştine - 23, 103
Congrese studenţeşti - 41
Conservare - 172
Consorţii - 151
Consorţii de bibliotecă - definire - 156
Consorţii de bibliotecă - exemple - 156
Consorţii de bibliotecă - istorie - 156
Consum cultural - 8
Copyright - 38
Corespondenţă - 44
Creştinism - 67, 71
Critică de artă - 68, 72
Critică de film - 43
Critică de teatru - 52
Critică literară - 6, 9, 12, 17-18, 29-30, 33-34, 47, 64, 66, 69, 73, 77, 85, 95, 137
Critici de film - 43
Critici literari - 18, 29-30, 47, 77, 85
Cultură albaneză - 11
Cultură americană - 11
Cultură franceză - 8, 10
Cultură germană - 140
Cultură informaţională - 28, 130, 149
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Cultură japoneză - 94
Cultură populară - 60
Cultură populară românească - 89
Cultură românească - 60, 62
Cultură tradiţională - 60
Curente literare - 77
Cursuri de formare profesională - 2
D
Date statistice - 24
Datini româneşti - 89
Depozit legal - istorie - 169
Depozit legal - prezentare - 169
Depozitare - 172
Descriere bibliografică - 175
Descriere bibliografică internaţională standard (ISBD) - 170
Descrierea bibliografică - Zona notelor - 171
Deselecţia documentelor - 167
Dezvoltare durabilă - 36
Dezvoltarea colecţiilor - 167-168
Diaspora românească din America - 30
Dicţionare - 15, 86
Dicţionare biobibliografice - 115
Dicţionare de expresii celebre - 53
Digitizare - 27, 37-38, 55, 75, 117, 141, 143, 148-149, 151, 153, 161, 168
Diplomaţie europeană - 63
Diplomaţie românească - 63
Disertaţii ştiinţifice - 148
Documentare - 98, 152
Documentarişti - 32
Documente audio-vizuale şi sonore - 27
Documente de bibliotecă - 168
Documente inedite - 100
Documente istorice - 20, 26, 41, 74, 142
Documente istorice greceşti - 141
Documente în limbajul semnelor - 126
Domnitori români - 63, 65, 135
Donaţii de carte - 128
Dramatugie românească - 29
Dramaturgie - 15, 88
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Dramaturgie europeană - 52
Dramaturgie românească - 14, 52
Drept de autor - 37, 98
Drept european - 98
Drept francez - 98
Drept internaţional - 98
Drept în mass media - 98
Drepturi de autor - 75
DVD-uri - 163
E
Ecologie - 36
Economie - Franţa - 13
Ecumenism - 23
Editare electronică - 55, 161
Editare ştiinţifică - 84
Editoriale - 3
Edituri - 14, 22, 45, 56, 90, 154, 182
Edituri - Franţa - 100
Edituri - istorie - 105
Edituri - Québec - 100
Edituri ale bibliotecilor - 7, 53, 86, 110, 178
Edituri americane - 21
Edituri evreieşti - 44
Edituri româneşti - 5, 74
Edituri universitare - 20
Educaţie - 11, 92-93, 130, 139
Educaţie - Franţa - 13
Educaţie permanentă - 60
Elemente bibliografice - 171
Emigraţie - Albania - 11
Eminescologi români - 18
Emisiuni culturale de televiziune - 76
Enciclopedii on line - 160
Enssib - École nationale supérieure des sciences de l'information et des
bibliothèques - 54, 81
Episcopi catolici - 107
Epistemologia istoriei - 20
Ergonomie - 166
Eroi arhetipali - 59
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Eseişti români - 4, 64
Estetică - 33
Euro-certificare - 134
Europeana - 38, 75, 153
Expoziţii - 1, 72
Expoziţii de pictură - 45
Expoziţii literare - 122
Expresii celebre - 77
F
Fenomenologia religiei - 48
Festivaluri de animaţie - 87
Festivaluri de carte - 45
Festivaluri de film - 96
Festivaluri de poezie - 47
Festivaluri muzicale - 83
Filiale - 110, 121, 127-128, 136
Filiale ANBPR - 31
Filiale noi - 183
Filme germane - 140
Filme istorice româneşti - 63
Filme româneşti - 7, 96
Filme străine - 96
Filologi evrei - 44
Filologi francezi - 109
Filologi români - 44, 109
Filologie clasică - 12
Filosofi antici - 67
Filosofi francezi - 59
Filosofi moderni - 67
Filosofi români - 59, 65, 73
Filosofia religiei - 48
Filosofia religiilor - 120
Filosofie - 59, 65, 67, 73
Filosofie antică - 67
Filosofie modernă - 67
Filosofie orientală - 119
Filosofie românească - 65
Fişe bibliografice - 115, 171
Fluxuri Atom - 154
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Fluxuri RSS - 154, 164
Folclor - 60, 89
Folclor românesc - 59, 76
Folclorişti români - 89
Formare profesională - 2, 36-37, 49, 81, 93, 177-179
Formate de fluxuri - 154
Formate electronice - 161
FRANAR - Functional Requirements and Numbering for Authority Records - 170
Francofonie - 57, 100, 105, 139
FRBR - conceptualizare - 170
FRBR - cuantificare - 170
FRBR - Functional Requirements for Bibliographic Records - 170
Fundaţia "Cartea Călătoare" - 184
Fundaţii - 26, 80, 90, 93, 132
G
Galerii de artă - 72
Genealogie - 124
Generali militari - 116
Geografie - 1
Geopolitică - 39
Ghiduri - 10, 86, 155
Globalizare - 23, 158, 165
Gravuri în lemn - 107
Gravuri în metal - 107
H
Hagiografii - 50, 71
Heraldică maghiară - 124
I
Ierarhi ortodocşi români - 56
IFLA - 46
IFLA - Secţiunea Genealogie şi Istorie locală - 115
Ilustraţii de carte - 22
Imigraţie - S.U.A. - 11
Incunabule -- România - 102
Indexuri - 99
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Industria cărţii - 105
Inegalităţi sociale - 13
Informare - 152
Informare locală - 133
Informare şi comunicare - 165
Informare şi documentare - 91, 161
Informaţie - biblioteci - 162
Informaţie - definire - 162
Informaţie - societate contemporană - 162
Informaţie ştiinţifică şi tehnică - 57
Institute - Franţa - 101
Intercomunalitate - Franţa - 129
Interfeţe - 166
Internet - 3, 8, 37-38, 82, 91, 105, 130, 132-133, 141, 144, 146, 148-164, 166, 176
Internet - avantaje - 165
Internet - dezavantaje - 165
Internet - istorie - 165
Internet colaborativ - 164
Interviu - 134
Interviuri - 56, 95, 131
IREX - International Research and Exchanges Board - 80, 152, 159
ISISMARC - 186
Istoria Africii - 21
Istoria Albaniei - 11
Istoria artei - 68
Istoria Basarabiei - 26, 39
Istoria Bisericii Ortodoxe Române - 103, 121
Istoria Bucureştiului - 64
Istoria cinematografiei - Franţa - 43
Istoria comunismului - 35, 39, 74
Istoria creştinismului - 71
Istoria Dobrogei - 90
Istoria economiei cărţii - 100
Istoria filosofiei - 48, 65, 67
Istoria fotografiei - 1
Istoria Franţei - 100
Istoria Irlandei - 71
Istoria Japoniei - 94
Istoria psihologiei - 16
Istoria religiilor - 15, 48, 120
Istoria României - 4, 22, 25-26, 35, 39-42, 63-64, 74, 90, 112, 125, 135-136, 142
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istoria României- - 12
Istoria Rusiei - 39
Istoria Statelor unite ale Americii - 11, 19
Istoria Sudanului - 21
Istoria tiparului - 103, 107
Istoria tiparului românesc - 106
Istoria totalitarismului - 74
Istoria Transilvaniei - 22, 41, 112
Istorici ai religiilor - 15, 118-120, 137
Istorici literari - 33, 44
Istorici militari - 116
Istorici români - 26, 40, 42, 63, 90, 113, 121, 142
Istorie bisericească - 123
Istorie literară - 6, 9, 12, 17-18, 29-30, 33-34, 47, 64, 66, 69, 73, 77, 85, 95, 137
Istoriografie - 20, 26, 35, 40, 42, 63, 90, 113, 123, 142
Istoriografie românească - 41
Istoriografie universală - 41
Î
Înregistrări bibliografice - 170
Învăţământ - 61
Învăţământ - Africa - 24
Învăţământ - Franţa - 13
Învăţământ artistic - 96
Învăţământ biblioteconomic - Franţa - 81
Învăţământ cinematografic - 96
Învăţământ de artă - 72
Învăţământ francez - 10
Învăţământ românesc - 42, 91
Învăţământ românesc - Transilvania - 123
Învăţământ superior românesc - 20
Învăţământ teologic - 123
L
Lansări de carte - 53, 85, 137
Lanţul cărţii - 79, 97, 105
Lectură -- Sociologie - 173
Lectură particulară - 174
Lectură publică - 24, 58, 125, 129, 132, 148, 174
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Legende româneşti - 135
Legislaţie - 37, 143
Legislaţie - Franţa - 2, 13
Legislaţie de bibliotecă - 168-169
Librari francezi - 104
Librării - istorie - 104
Librării franceze - 97
Limbaj ştiinţific - 84
Lingvistică - 4
Literatură - 43
Literatură africană - 24
Literatură americană - 21, 88
Literatură de specialitate - 178
Literatură de specialitate - heraldică - 124
Literatură franceză - 9-10, 24, 32, 34
Literatură italiană - 77
Literatură pentru copii - 7, 9, 14, 82, 99
Literatură pentru copii - Franţa - 101
Literatură pentru copii şi tineret - 51
Literatură pentru tineret - 9
Literatură pentru tineret - Franţa - 101
Literatură religioasă - 103
Literatură română - 4-7, 12, 14-15, 17-18, 25, 29-30, 33, 45, 47, 51-53, 61-62, 6466, 69, 73, 85-86, 95-96, 111, 113, 118-120, 122, 125, 127-128, 136-138
Literatură română - Transilvania - 107
Literatură rusă - 88
Literatură SF - 51
Literatură străină - 52
Liturghierul lui Macarie - 102
Logică - 61
Lucrări de referinţă - 99
M
Machete de editare - 171
Management de bibliotecă - 144, 146-147
Management strategic - arhive - 143
Management strategic - prezentare - 143
Managementul calităţii - 145
Managementul colecţiilor - terminologie - 147
Managementul cunoaşterii - 158
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Managementul cunoştinţelor - 28
Manifestări culturale - 93, 182
Manifestări literare - 10
Manuale de psihologie - S.U.A. - 16
Manuale şcolare - 92
Manuscrise - 29, 44, 112, 114, 117, 121, 123, 131
Manuscrise greceşti - 141
MARC 21 - 186
Marketing de bibliotecă - 144
Marşuri culturale - 62
Mass media - 21, 98
Matematică - 61
Matematicieni - 61
Mediateci muzicale - 27
Memorii - 19, 21, 44
Meseriile cărţii - 79, 97
Metadate - 75, 151, 170
Metafizică - 48
Metodologia istoriei - 20
Minorităţi etnice - România - 4
Misiunea bibliotecii - 3
Mitologie antică - 89
Mitologie chinezească - 70
Mitologie europeană - 70
Mitologie românească - 89
Mitologie românescă - 59
Mitropoliţi ortodocşi români - 106
Mitropoliţi otodocşi români - Transilvania - 123
Mitropoliţi români - 103, 121
Modernizarea bibliotecilor - 159
Monografii - 26, 43, 63
Monografii ale bibliotecilor - 110
Monografii de biblioteci - 86
Motoare de căutare - 155, 158
Muzee - 172
Muzee de istorie - 82
Muzee literare - 122
Muzee româneşti - 141
Muzeologie - 72
Muzică - 27, 78
Muzică de operă - 83

ABSTRACTE ÎN BIBLIOLOGIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII

111

Muzică simfonică - 83
Muzică tradiţională românească - 76
Muzicologi români - 78
N
NATO - 39
Neoplatonism - 67
Nuvele - 34
O
O.N.U. - 21
Opere nedifuzate - 75
Opere orfane - 75
Organizaţii de biblioteci - 46
P
Partajarea cunoaşterii - 158
Partajarea informaţiei catalografice - 170
Partide politice - S.U.A. - 19
Patrimoniu - 111, 113, 116-120, 140
Patrimoniu cultural - 35, 50, 60, 169
Patrimoniu cultural - Franţa - 153
Patrimoniu cultural european - 38, 75
Patrimoniu naţional - 35
Patrimoniul Arhivistic Naţional - 143
Pedagogi români - 92
Pedagogie - 49
Pedagogie generală - 92
Pedagogie şcolară - 92
Periodice electronice - 55
Personal de bibliotecă - 49
Personal de bibliotecă - liderii - 146
Personalităţi - 25, 42, 66, 84, 86, 93, 116, 140, 144
Personalităţi culturale - 5, 76, 117, 131
Personalităţi din domeniul bibliotecomoniei - 27, 117
Personalităţi din domeniul biblioteconomiei - 32, 37-38, 58, 97, 108, 110, 128-129,
136, 149, 151, 155, 158-160, 169, 183
Personalităţi muzicale - 76, 78
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Personalităţi politice - Rusia - 39
Personalităţi politice - S.U.A. - 19
Personalităţi politice româneşti - 35, 42, 135
Personalităţi religioase - 56
Personalităţi religioase - Japonia - 94
Personalităţi româneşti - 74
Personalităţi româneşti - Galaţi - 115
Personalităţi româneşti - Transilvania - 112
Pianişti români - 78
Piaţă de carte - 105
Pictori italieni - 68
Pictori olandezi - 68
Pictori români - 35, 45, 72
Pictori spanioli - 68
Pictură - 68, 72
Pictură bisericească - 50, 107
Piese de corespondenţă - 116
Piese de teatru - 34
Planificare strategică - 143
Platonism - 67
Poeţi basarabeni - 127
Poeţi italieni - 77
Poeţi români - 6, 12, 14, 17-18, 30, 45, 47, 66, 73, 111, 128, 138
Poezie - 6, 12, 14, 17-18, 30, 73, 77, 88, 111, 127, 138
Politică culturală - Franţa - 129
Politică românească - 74, 90
Portaluri web - 164
POSDRU - 177, 179
Povestiri - 34
Premii - 76, 138, 181
Premii academice - 25
Premii literare - 66, 88
Premii muzicale - 78
Preoţi ortodocşi români - 23
Preoţi ortodocşi români - Transilvania - 123
Preoţi români - 30, 69
Prezentări de carte - 174
Prezervare - 172
Profesia de bibliotecar - 2-3, 8, 28, 31, 36, 49, 54, 81, 84, 97, 132, 146, 150, 155,
176, 178, 183
Profesia de documentarist - 155
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Profesii teritoriale - Franţa - 2
Profesori români - 56
Profilul cultural al bibliotecarilor - 8
Programe profesionale - 185
Proiecte culturale - 60, 93
Proiecte profesionale - 185
Proprietate intelectuală - 37, 98
Protecţia colecţiilor de bibliotecă - 172
Protocronism - 69
Prozatori români - 53
Proză - 6, 14-15, 17, 95
Proză lirică - 111
Proză românească - 7, 85
Psihologi americani - 16
Psihologia adolescenţei - 16
Psihologia copilului - 16
Psihologia lecturii - 174
Psihologia religiilor - 48
Psihologie - 16, 49
Publicaţii ale bibliotecilor - 99, 110, 115, 175, 178
Publicaţii ale IFLA - 115
Publicaţii digitale - 151
Publicaţii monografice - 171
Publicaţii periodice - 175
Publicaţii periodice româneşti - 40
Publicaţii seriale - 55
Publicaţii seriale - Franţa - 13
R
Rapoarte - 13
Rapoarte ştiinţifice şi tehnice - 84
Real Life - RL - 150
Recitaluri muzicale - 83
Redactare academică - 84
Reeditări - 113
Referinţe bibliografice - 54
Referinţe on line - 54
Refugieri - S.U.A. - 11
Regizori de film - Franţa - 43
Regizori germani - 140
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Regizori români - 87, 96
Religie - 48
Religie creştină - 33, 89, 103
Religie japoneză - 94
Religii asiatice - 70
Repatrieri - Albania - 11
Repertorii - 2
Restaurare - 172
Resurse electronice - management - 147
Resurse umane - 146
Reţea de biblioteci - Bruxelles - 139
Reţele de biblioteci - 129, 133
Reţele de informare - 133
Reţele sociale - 155
Reviste ale bibliotecilor - 176
Reviste culturale - 5, 95
Reviste culturale româneşti - 25
Reviste de psihologie - 16
Reviste de specialitate - 178
Reviste electronice - 57
Reviste literare - 47, 66
Reviste literare româneşti - 30, 69
Rezumate de autor - 148
RFID - avantaje - 157
RFID - componente - 157
RFID - probleme - 157
Ritualuri tradiţionale japoneze - 94
Rolul bibliotecii - 3
Rolul bibliotecilor - 130
Romane - 33-34, 118
Români din Timocul sârbesc - 76
România interbelică - 41
S
Saloane de carte - 82
Saloane literare - 53
Sate româneşti - 4
Săli virtuale de lectură - 148
Săptămâna Naţională a Bibliotecilor - 80
Sărbători creştine - 71
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Sărbători irlandeze - 71
Sărbători oficiale chinezeşti - 70
Sărbători religioase chinezeşti - 70
Scenarii de filme - 7
Scenarişti români - 87
Schimb cultural - 60
Scriitori - 125
Scriitori americani - 88
Scriitori americani de origine africană - 21
Scriitori basarabeni - 5
Scriitori francezi - 10, 32, 34, 101
Scriitori italieni - 77
Scriitori maghiari - 124
Scriitori militari - 116
Scriitori români - 4-7, 12, 14-15, 17-18, 22, 25, 29-30, 33, 42, 45, 47, 51-53, 56,
61-62, 64-66, 69, 73, 85-87, 90, 95, 111, 113, 118-120, 122, 127, 135-138
Scriitori români din exil - 69
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