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7 PREZENŢE ROMâNEşTI PESTE HOTARE

0 GENERALITĂŢI
0.1 Biblioteconomie (informaţia în bibliotecă)
1. AGYAGÁSI, HAJNAL
Fülöp Géza, "Hol keressem? Hogy keressem? Információkeresésszakirodalomkutatás", Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 2007, 222
p. / Hajnal Agyagási.
În: Libraria. Nr. 7 (2008). p. 352-353.
În anul 2007, la Editura Didactică şi Pedagogică din Bucureşti a apărut
volumul "Hol keressem? Hogy keressem?" ("Unde să caut? Cum să caut?") de
Fülöp Géza, chimist de profesie. Această lucrare este o carte de referinţă, un
manual care reuneşte noţiuni de biblioteconomie şi informatică, îndrumând cititorii
(bibliotecari, elevi şi studenţi) în lumea informaţiei. Autorul enumeră diferite surse
de informare, menţionând că bibliotecile sunt cele care stochează şi gestionează
cele mai numeroase instrumente de informare - lucrări de referinţă (dicţionare,
enciclopedii, tratate, ghiduri), documente primare (periodice, literatură gri), diferite
tipuri de cataloage de bibliotecă, documente secundare, mijloace de comunicare
mai noi (casete, CD-uri, suporturi electronice care stochează cărţi, periodice) etc.
Autorul a redactat un aparat critic foarte vast, la care putem adăuga dicţionarul de
termeni specifici şi webgrafia, care adună adrese ale unor pagini web, linkuri
pentru accesarea bazelor de date full-text, etc. (C.V.)
2. Aprecieri în timp asupra revistei "Curier".
În: Curier. Nr. 2 (2008). p. 1-2.
Revista de cultură şi bibliologie "Curier", editată de Biblioteca Judeţeană
"Ion Heliade Rădulescu" Dâmboviţa, a fost înfiinţată în 1995 la iniţiativa
profesorului Victor Petrescu. De-a lungul timpului, numeroase personalităţi şi-au
exprimat aprecierea faţă de calitatea intelectuală a revistei, apărută cu obiectivul de
a face cunoscute apariţiile, propriile experienţe, de a comunica şi colabora cu
personalităţi culturale, universitare, scriitori şi cercetători ai spaţiului cultural
dâmboviţean, cu specialişti în bibliologie sau practicieni ai biblioteconomiei
(Victor Petrescu) - Emil Vasilescu (în revista "Biblioteca"), George Coandă (în
"Jurnal de Dâmboviţa"), Octavian Mihail Sachelarie, director la Biblioteca
Judeţeană "Dinicu Golescu" Argeş ş.a. Revista "Curier" a stat şi la baza unui amplu
fenomen - "Grupul cultural de la Târgovişte - Pro Millenium". Buletin bibliologic
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la început apoi revista de cultură şi bibliologie "Curier" (cu apariţie semestrială) a
contribuit, în timp, alături de alte reviste târgoviştene ("Eroica", "Literare",
"Armonia") la îmbogăţirea cu studii şi articole a zestrei patrimoniale culturale a
meleagurilor dâmboviţene. (C.V.)
3. AROT, DOMINIQUE
Bibliotecile, cărţile şi cititorii (II) / Dominique Arot.
În: Biblioteca Bucureştilor. Tom 53, nr. 6 (2009). p. 16-20.
Articolul reprezintă o traducere (semnată de Cornelia Radu) din publicaţia
"Regards sur un demi-siècle. Cinquantenaire du Bulletin des Bibliothèques de
France", coordonată de Anne-Marie Bertrand şi Annie Le Saux (Presses de
l'Enssib, Paris, 2006). Autoarea Dominique Arot, de la Biblioteca Municipală din
Lille, abordează mai multe aspecte ale vieţii bibliotecilor din Franţa în perioada
1956-2006 - lectura studenţească, mediul rural şi mediul urban, colecţiile,
bibliotecarii - de la impunere la prescripţie, bibliotecarul literat şi cititorul,
biblioteca - dispozitiv pedagogic, Internetul şi reîntoarcerea la scris, declinul cărţii
şi al lecturii. Astăzi, se vorbeşte des despre cărţile electronice (e-books), dar acestea
sunt încorsetate de constrângerile juridice şi tehnice şi de confortul foarte relativ al
lecturii. Bibliotecile s-au angajat să ofere cititorilor accesul la Internet pe o scară
foarte largă, unele dintre ele producând importante corpusuri de texte online (de
exemplu, Gallica de la BNF). (C.V.)
4. BADEA, OTILIA
Oameni şi locuri în memoria Galaţiului - martie 2008 / Otilia Badea.
În: Asociaţia. Nr. 1 (2008). p. 14.
Biblioteca Judeţeană "V.A. Urechia" Galaţi este preocupată să evidenţieze
viaţa şi activitatea personalităţilor de pe meleagurile gălăţene. În luna martie 2008,
sunt prezentate în numărul 1/2008 al publicaţiei "Asociaţia" viaţa şi activitatea a 3
personalităţi gălăţene - Dumitru Moţoc (1898-1969), profesor docent, primul decan
al Facultăţii de Tehnologia Produselor Alimentare şi Tehnică Piscicolă din
Institutul Politehnic Galaţi, autor al peste 130 de studii dedicate microbiologiei şi
chimiei produselor alimentare, Ioan Licea (1883-1952), profesor de limba română,
gălăţean prin adopţie, om de vastă cultură, care s-a remarcat prin activitatea
publicistică şi editorială, fiind inclus de Iordan Doten în Dicţionarul etnologilor
români, Valentin Gheorghiu (n.1928, Galaţi), interpret strălucit, unul dintre cei mai
talentaţi pianişti români, care a desfăşurat şi o intensă activitate componistică.
(C.V.)
5. BADEA, OTILIA
Recenzie de carte / Otilia Badea.
În: Asociaţia. Nr. 1 (2009). p. 9.
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În anul 2007, la Editura Universităţii din Bucureşti a apărut volumul
"Informare şi Documentare în context tradiţional şi electronic - metode specifice de
muncă intelectuală" de conf. univ. dr. Elena Tîrziman, director general al
Bibliotecii Naţionale a României, şi dr. Agnes Erich, director al Bibliotecii
Universităţii "Valahia Târgovişte. Lucrarea abordează cultura informaţională, cu
puncte de vedere asupra conceptului şi terminologiei, asupra evoluţiei conceptului
de cultură informaţională, oferind în acelaşi timp modele şi standarde ale
procesului de cercetare informaţională. A doua parte a lucrării tratează informarea
şi documentarea în biblioteci, punând accent pe rolul bibliotecii în formarea culturii
informaţionale, precum şi pe relaţia utilizator-bibliotecă. Sunt prezentate elemente
legate de cataloagele de bibliotecă (tradiţionale şi electronice) şi despre modul de
acces al utilizatorilor, prin intermediul acestora, la documentele de bibliotecă. În al
treilea capitol este prezentată reţeaua Internet, cu subiecte referitoare la
documentele electronice , browsere, baze de date specializate. În ultima parte a
lucrării este abordat un subiect de mare interes pentru mediul universitar realizarea unei lucrări ştiinţifice. Lucrarea dispune de o bibliografie generoasă,
cuprinzând lucrări de referinţe, legi şi standarde precum şi o webliografie. (C.V.)
6. Blog-notes din lumea cealaltă (II).
În: Biblioteca Bucureştilor. Nr. 5 (2009). p. 6-9.
În revista "Lettre International", nr. 69, ediţia română (primăvara, 2009),
este publicat un fragment din scrierile lui Eugen Ionescu cu titlul "Blog-notes din
lumea cealaltă", redat şi în revista "Biblioteca Bucureştilor" a Bibliotecii
Municipale Bucureşti. În acest text, scriitorul francez de origine română
Eugen Ionescu îşi apără titlul de creator al teatrului absurdului în faţa criticilor şi
istoricilor literari, care înclină balanţa în favoarea lui Samuel Beckett. De
asemenea, el prezintă o analiză a fenomenului teatral contemporan. Mai mult, el
abordează subiecte politice cu convingerea că "nici o societate n-a putut aboli
tristeţea, nici un sistem politic nu ne-a eliberat, de durerea de a trăi, de frica de a
muri, de setea de absolut. Condiţia umană este mai presus de condiţia socială". În
final, scriitorul evocă perioada în care a trăit în România, pe care o consideră o
perioadă de formare, şi apreciază cultura română ca o cultură "relativ recentă,
fragilă - care cultură nu este fragilă - şi ce-i drept, nu prea originală". (C.V.)
7. Bucuria prin cărţi, "Escale în literatura pentru tineri" / trad. de
Viorica Neagu, Valeriu Diţuleasa-Roman.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 53, nr. 2 (2008). p. 101.
În anul 2007, la "Éditions du Cercle de la Librairie" din Paris a apărut
volumul "Escale în literatura pentru tineri" (ediţie ilustrată, revăzută, adăugită şi
într-un singur volum) realizat de Fundaţia "La Joie par les livres" ("Centrul
Naţional al Cărţii pentru copii"). Este o selecţie de literatură pentru tineri apărută în
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2001 în 2 volume - "De la bebeluş la şcolar" şi "De la copil la adolescent". Această
selecţie a fost realizată datorită experienţei de lectură critică a echipei Fundaţiei "La
Joie par les livres" şi a partenerilor săi bibliotecari, profesori, formatori şi librari şi
cuprinde aproape 4.000 de titluri clasate după gen (de exemplu, un capitol este
intitulat "CD-ROM-uri"). Ultimul capitol este consacrat lucrărilor pentru tineret din
Africa şi lumea arabă. Lucrarea mai cuprinde 3 index-uri (autori, titluri, cuvintecheie) şi o bibliografie. (C.V.)
8. BURUIANĂ, LETIŢIA
Comunicat / Letiţia Buruiană.
În: Asociaţia. Nr. 1 (2008). p. 1.
În perioada 14 - 23 aprilie 2008, Biblioteca Judeţeană "V.A. Urechia" Galaţi
a organizat manifestările din cadrul Decadei Bibliotecilor din judeţul Galaţi, care se
vor desfăşura preponderent în sediul central al bibliotecii. Decada activităţilor
profesionale şi cultural gălăţene este prilejuită de Ziua Bibliotecarului în România
(care coincide cu Ziua Internaţională a Cărţii şi a Drepturilor de Autor şi cu
sărbătoarea ortodoxă a Sfântului Gheorghe) şi reprezintă o manifestare locală
extinsă a Săptămânii Naţionale a Bibliotecilor (14 - 18 aprilie). După cum declara
d-na Doina Popa, preşedinta Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor
Publice din România (ANBBPR), această perioadă este "un bun prilej pentru a
informa publicul larg şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale despre
serviciile şi facilităţile pe care le oferă şi pentru a atrage atenţia asupra necesităţii
modernizării activităţii de bibliotecar în vederea satisfacerii cerinţelor de informare,
cultură şi educaţie a utilizatorilor". La organizarea programului manifestării au mai
contribuit Inspectoratul Şcolar Galaţi, Biblioteca Universităţii Dunărea de Jos,
parteneri din rândul cadrelor didactice din licee şi şcoli, precum şi bibliotecari din
alte instituţii locale. (C.V.)
9. BURUIANĂ, LETIŢIA
Participare activă la secţiunile de specialitate din cadrul Asociaţiei
Bibliotecarilor din România (ABR) / Letiţia Buruiană.
În: Asociaţia. Nr. 2 (2008). p. 6.
Specialiştii din Biblioteca Judeţeană "V. A. Urechia" Galaţi au participat
activ la întrunirile de lucru ale secţiunilor de specialitate din cadrul ABR, care au
reunit specialişti din bibliotecile universitare, judeţene, precum şi din bibliotecile
filialelor Academiei Române şi din Biblioteca Naţională a României. Una dintre
cele mai active secţiuni s-a dovedit aceea de Catalogare - Indexare, unde au urmat
încă două runde de dezbateri ale subsecţiunii Indexare, organizate de Biblioteca
Naţională a României pentru Ghidul LIVES-Ro. Cea mai acută problemă s-a
dovedit a fi absenţa unor metodologii de lucru actuale şi eficiente şi, în consecinţă,
s-a propus unirea eforturilor celor prezenţi pentru realizarea acestora. Rapoartele
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realizate de participanţii la întruniri vin să le completeze pe cele realizate de
preşedinţii secţiunilor (publicate parţial pe blogul Prolibro) şi pot fi consultate în
"Dosarul cu activitatea profesională" (2008-2010). (C.V.)
10. Cărţi româneşti în bibliotecile din Roma.
În: Asociaţia. Nr. 2 (2008). p. 2.
Bibliotecile din Roma s-au implicat într-un proiect care prevede dotarea
Centrelor de informare cu cărţi în limbile vorbite de imigranţi străini din capitala
Italiei. După cum relatează "La Republica", pentru limba română au fost oferite
cărţi de autori români către 5 biblioteci - "Europea", "Galline Bianche", "Franco
Bosoglia", "Gianni Rodari" şi "Borghesiana". Au fost alese aproximativ 700 de
cărţi de autori români, cei mai importanţi fiind Mihai Eminescu, Emil Cioran,
Eugen Ionescu şi Mircea Eliade. Cărţile pot fi împrumutate la domiciliu cu un
simplu abonament la bibliotecă. În viitor vor fi aduse şi alte tipuri de cărţi în mai
multe biblioteci italiene, cu ajutorul editurilor româneşti care fac parte din Fundaţia
Europeană "Iosif Constantin Drăgan". (C.V.)
11.
Codul deontologic al bibliotecarului din România.
În: Asociaţia. Nr. 1 (2008). p. 10-11.
În cadrul celei de-a XVIII-a Conferinţe Naţionale a Asociaţiei
Bibliotecarilor din România (Braşov, 19-21 septembrie 2007), a fost prezentat
Adunării Generale a ABR un document de mare importanţă - proiectul Codului
deontologic al bibliotecarului din România. În şedinţa din data de 13 decembrie
2007, Consiliul de conducere a aprobat Codul deontologic al bibliotecarului din
România şi a recomandat tuturor bibliotecilor din ţară să includă acest cod
deontologic, ca anexă în propriile regulamente de funcţionare şi să-l facă cunoscut
prin toate mijloacele avute la dispoziţie. Prin acest cod deontologic, comunitatea
bibliotecarilor din România îşi asumă o conduită profesională în conformitate cu
standardele internaţionale. De exemplu, în document se subliniază faptul că
bibliotecarul are ca principală datorie să răspundă cerinţelor de lectură, studiu,
informare şi documentare ale utilizatorilor şi că el contribuie la păstrarea memoriei
şi diversităţii culturale a societăţii, asigurând prezervarea, conservarea, dezvoltarea
şi valorificarea colecţiilor de documente şi informaţii pe care le gestionează,
indiferent de suportul acestora. De asemenea, bibliotecarul acţionează împotriva
oricăror tendinţe de cenzură şi de restrângere a libertăţii de informare. (C.V.)
12.
Concursul literar "Dacă aş fi scriitor..." la a IV-a ediţie.
În: Vox Libri. Nr. 1/2 (2008). p. 30-32.
Concursul literar "Dacă aş fi scriitor..." reprezintă o manifestare tradiţională
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a Bibliotecii Judeţene "Ovid Densusianu" Deva. În anul 2008 s-a desfăşurat ediţia a
IV-a a acestui concurs organizat pentru a stârni interesul copiilor pentru lectură, a
le forma imaginaţia, a-i determina să gândească în mod creativ. Ca şi în ediţiile
precedente, şi anul acesta copii au primit câteva poveşti pe care au fost invitaţi să le
rescrie. Cu fantezie, ei au creat texte originale, astfel încât juriului i-a fost destul de
greu să stabilească premiile. Premiul I a fost obţinut de eleva Alexandra Mihaela
Lungeanu de la Şcoala Generală "Regina Maria" din Deva, îndrumată de d-na
institutoare Daniela Steopan. Povestea scrisă de ea este despre o Albă ca Zăpada
reală şi apropiată de sufletul copiilor. Premiul al II-lea a fost acordat elevei
Alexandra Flavia Marcu de la Colegiul Naţional Sportiv "Cetate" din Deva pentru
povestirea "Prâslea cel voinic şi merele de aur", iar premiul al III-lea a revenit
elevei Cristiana Goga de la Liceul de Muzică şi Arte Plastice "Sigismund Toduţă"
din Deva pentru povestirea "Sarea în bucate". S-au mai acordat două menţiuni.
(C.V.)
13. CONSTANTINESCU, MIRCEA
Arta de a te simţi bine cu tine şi cu ceilalţi / Mircea Constantinescu.
În: Curier. Nr. 2 (2008). p. 41.
Scriitorul Mircea Constantinescu prezintă, într-un articol cu titlul "Arta de a
te simţi bine cu tine şi cu ceilalţi" (publicat la rubrica "Tableta de scriitor" a revistei
"Curier", a Bibliotecii Judeţene "Ion Heliade Rădulescu" Dâmboviţa, impresiile
sale despre oraşul Târgovişte, veche Cetate de Scaun. El analizează viaţa culturală
şi socială a oraşului, fiind nemulţumit de faptul că gloria de odinioară a apus.
Vizitatorii pot admira ruinele Curţii Domneşti, Turnul Chindiei şi Mănăstirea
Dealu. De asemenea, locuitorii oraşului pot participa la vernisaje sau pot vizita
bibliotecile publice, dar scriitorul consideră că oraşul Târgovişte este "o urbe care
şi-a pierdut, în ritm dement, memoria culturală, pentru că ţara însăşi, europenizată,
tinde să-şi piardă con brio vocea din corul unei originalităţi incontestabile". (C.V.)
14. DAFINOIU, SPIRIDON
2007 - Starea bibliotecilor publice din jud. Galaţi / Spiridon Dafinoiu.
În: Asociaţia. Nr. 1 (2008). p. 8-9.
Autorul articolului prezintă o statistică despre bibliotecile publice din
judeţul Galaţi în anul 2007. Sunt prezentate date despre baza materială, contextul
general de desfăşurare a activităţii, colecţii, achiziţii, utilizatori, frecvenţă,
documente eliberate, gestionarea colecţiilor, organizarea colecţiilor, evidenţa
activităţii, pregătirea profesională, resurse umane. De exemplu, în domeniul
pregătirii profesionale, au fost organizate 5 schimburi de experienţă cu tema
"Biblioteca şi memoria culturală a comunităţii" în următoarele biblioteci publice
din judeţ - Ţepuş, V. Mărului, Vânători, Umbrâreşti, Simulţi. La dezbateri au fost
prezenţi, pe lângă bibliotecarii din zona bibliotecii gazdă, conducerea Bibliotecii
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Judeţene "V. A. Urechia" Galaţi, conducerea Primăriei din comuna gazdă, cadre
didactice şi persoane interesate de fenomenul lecturii publice şi al serviciilor de
bibliotecă. Dezbaterile profesionale au abordat mai multe teme - constituirea unui
fond de documente referitor la istoria locală a comunităţii; constituirea unui dosar
info-documentar anual; colaborarea permanentă cu Biblioteca Judeţeană. (C.V.)

fiecărei părţi, sub titlul "Puncte de reper", sunt regrupate diverse tabele, glosare,
statistici, care facilitează înţelegerea. Coordonatorul Pascal Sévérac a apelat la mai
mult de 20 de colaboratori, dintre care unii sunt foarte cunoscuţi ca profesori, iar
alţii ca bibliotecari - Alberto Manguel, Jean-Yves Mollier, François de Singly ş.a.
(C.V.)

15. DENECKER, CLAIRE
Urme ale istoriei - cunoaşterea în devenire / Claire Denecker ; trad. de
Viorica Neagu, Valeriu Diţuleasa-Roman.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 53, nr. 2 (2008). p. 83-84.
În data de 27 noiembrie 2007, pentru a marca 10 ani de existenţă, Doc
Forum a oferit reflecţiei o zi de conferinţe şi dezbateri asupra devenirii cunoaşterii.
Prima masă rotundă a explorat câteva căi de a ne imagina ce ar putea reprezenta
memoria viitorului. Julien Masanès, director al European Archive, a prezentat
tehnicile de arhivare a site-urilor web. Folosind expresia "inconsistenţă temporală"
pentru a califica web-ul, el a subliniat dificultatea pe care o prezintă astăzi orice
încercare de a conserva un obiect dinamic, fără a-l imobiliza. Pe când conservarea
şi colecţiile, două concepte/instrumente de lucru tradiţionale ale memoriei, pot fi
transferate în lumea digitală, locul pe care-l ocupă individualitatea pare destul de
nou. Marc Jeannerot, neurolog şi director al Institutului de Ştiinţe Cognitive, a
explorat paralela între memoria biologică şi memoriile digitale, admiţând că,
eventual, memoria semantică, care stochează cunoştinţele, ar putea fi comparată cu
un dicţionar sau un disc dur. Masa rotundă de după-amiază a abordat problema
transmiterii cunoştinţelor. Au fost exprimate numeroase puncte de vedere,
prezentându-se teme din mai multe domenii - muzeologie, neuroştiinţe, economie,
marketing, arhivistică, biblioteconomie, ştiinţe cognitive, ştiinţe ale educaţiei.
(C.V.)

17.
Discovery România va difuza programe scurte cu subiecte locale.
În: Asociaţia. Nr. 1 (2008). p. 11.
Începând cu anul 2008, Discovery Channel România va începe să difuzeze
programe scurte, cu subiecte locale, realizate în parteneriat cu case de producţie
româneşti, iar din aprilie aduce modificări în grila sa de programe. Programele cu
subiecte locale, cu o durată de maxim 5 minute, vor fi difuzate în intervalele
dedicate în prezent autopromo-urilor şi sunt destinate exclusiv publicului din
România. Aceste producţii vor fi gândite de echipa Discovery şi realizate de case
de producţie româneşti, alese prin licitaţie. Dacă studiourile propun producţii
proprii, care se încadrează "în spiritul, filosofia şi imaginea" Discovery şi care
durează maxim 5 minute, acestea ar putea fi preluate de postul de televiziune. În
programele locale vor fi abordate subiecte din domenii precum ştiinţă, istorie,
descoperiri. De asemenea, Discovery anunţă o adaptare a grilei sale de programe la
publicul din România, pe baza cercetărilor efectuate de Discovery Networkes în
2007 şi 2008 în legătură cu dorinţele, aşteptările şi obişnuinţele de vizionare ale
telespectatorilor români. (C.V.)

16. DIAMENT, NIC
A citi şi a scrie / Nic Diament ; trad. de Viorica Neagu,
Valeriu Diţuleasa-Roman.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 53, nr. 2 (2008). p. 97.
În anul 2007, la Editura "Ştiinţe umane" (Colecţia "Dosarele educaţiei") din
Auxerre a apărut volumul "A citi şi a scrie", coordonat de Pascal Sévérac şi adresat
unui public de studenţi ai IUFM (Institutul Universitar de Formare Masterală),
profesori şi profesionişti ai lumii educaţionale şi culturale. Planul general al cărţii
cuprinde 4 părţi, în care, pornind de la bazele teoretice şi istorice ale apariţiei
scrisului şi ale cititului, sunt evocate rezultatele cercetării în materie de sociologie a
lecturii, problematica legată de achiziţii, de învăţare a lecturii şi de practicile
scrisului. În ultima parte, cu titlul "Dincolo de ideile primite", sunt reunite mai
multe contribuţii care oferă posibilitatea unor reflecţii prospective. La finalul

18. DRAGOŞ, NICOLAE
Eu vin cu poezia / Nicolae Dragoş.
În: Biblioteca Bucureştilor. Nr. 5 (2009). p. 16-17.
În revista "Biblioteca Bucureştilor" a Bibliotecii Municipale Bucureşti (nr.
5, 2009) au fost publicate poezii de Nicolae Dragoş (n.1938). Scriitorul a lucrat la
publicaţiile "Viaţa studenţească", "Scânteia tineretului", "Scânteia", "Luceafărul",
apoi, după Revoluţia din 1989, la "Universul satelor", "Ordinea", "Renaşterea
civilizaţiei rurale româneşti", "Albina românească". Este membru al Uniunii
Scriitorilor din România (1972) şi al Uniunii Ziariştilor din România (1966),
precum şi prim-vicepreşedinte al Fundaţiei Naţionale "Nişte ţărani". Autor prolific,
Nicolae Dragoş a publicat numeroase volume de versuri, romane, jurnale,
publicistică şi traduceri. De asemenea, Nicolae Dragoş a semnat numeroase ediţii şi
prefeţe pentru volume de poezie, proză şi publicistică ale unor autori precum Tudor
Arghezi, I.N. Rădulescu ş.a. (C.V.)
19. DUMITRANA, GABRIELA ŞTEFANIA
Ion Heliade Rădulescu - ideolog, editor şi publicist / Gabriela Ştefania
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Dumitrana.
În: Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional. Nr. 15 (2008).
p. 127-130.
Multitudinea preocupărilor scriitorului Ion Heliade Rădulescu (1802-1872) a
impietat asupra unei judecăţi obiective şi circumscrise a rezultatelor acestor
preocupări, adică a operei. El este cunoscut pentru activitatea politică, pentru
activitatea culturală de profesor, de editor şi redactor de reviste, de autor de
gramatici de proiecte de ortografie şi de reforme lingvistice, dar activitatea sa
literară este mai puţin clarificată. Lui I.H. Rădulescu îi revine meritul de a fi fondat,
împreună cu Ion Câmpineanu, primul ziar în limba română, la 8 aprilie 1829, cu
titlul "Curierul românesc". În 1830 a apărut "Adevărul literar, în 1835 "Gazeta
Teatrului Naţional" şi în 1837 "Curier de ambe sexe", ca supliment literar la
"Curierul românesc". I.H. Rădulescu a dus o campanie susţinută pentru
introducerea alfabetului latin. Prin revistele pe care le-a condus, el i-a obişnuit
treptat pe cititori cu literele latine, creând o serie de alfabete de tranziţie. De
exemplu, "Curierul de ambe sexe" a introdus în totalitate numai alfabetul latin, ceea
ce era o noutate absolută şi nu foarte apreciată de boierime şi de Biserică, aceasta
tipărind chiar şi după 1862 cărţi cu alfabet chirilic. (C.V.)
20.
Festivalul internaţional "Zile şi nopţi de literatură".
În: Biblioteca Bucureştilor. Nr. 6 (2009). p. 38.
În perioada 12-15 iunie 2009, la Mangalia şi Neptun, s-a desfăşurat ediţia a
VIII-a a Festivalului internaţional "Zile şi nopţi de literatură", organizat de Uniunea
Scriitorilor din România, cu sprijinul Institutului Cultural Român şi al altor
instituţii de cultură. Evenimentul a reunit aproape 60 de participanţi din ţară şi de
peste hotare, fiind acoperită întreaga arie de manifestare a culturii scrise - scriitori,
traducători, editori, critici literari şi redactori de presă literară. S-au desfăşurat două
sesiuni de lecturi şi colocviul "Literatura şi politicul - Cât respectăm, cât criticăm"
(sesiuni de comunicări şi dezbateri), moderat de Nicolae Manolescu şi Ion Bogdan
Lefter. Ultima zi a fost dedicată ceremoniei de decernare a premiilor.
Péter Esterházy (Ungaria) a primit Marele Premiu "Ovidius", înmânat de ministrul
Theodor Paleologu din partea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului
Naţional. Tânărul scriitor Joey Goebel (SUA) a primit Premiul Festivalului.
Volumul "Noul Testament. Evanghelia după Matei" (editura Curtea Veche), tradus,
adnotat şi cu comentarii patristice de Cristian Bădiliţă, a fost răsplătit cu Premiul
pentru o apariţie editorială importantă. (C.V.)
21.
Festivalul internaţional de carte comestibilă.
În: Asociaţia. Nr. 1 (2008). p. 9.

14

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Festivalul internaţional de cărţi comestibile are loc anual în preajma datei de
1 aprilie. În anul 2008, festivalul se afla la cea de-a 8-a ediţie şi până acum la el au
participat diferite organizaţii şi instituţii din Australia, Brazilia, Canada, Anglia,
Franţa, Germania, India, Irlanda, Italia, Japonia, Luxemburg, Mexic, Maroc,
Olanda, Noua Zeelandă, SUA, Rusia, Hong Kong. Cei interesaţi de operele unor
bibliotecari sau studenţi la biblioteconomie pot vizita site-ul de prezentare.
Condiţiile de participare la expoziţie sunt simple - ideea trebuie lansată în
comunitate, apoi este organizat concursul de cărţi comestibile, sunt fotografiate
toate aceste cărţi şi sunt postate pe o pagină WEB. (C.V.)
22. François Taliano-des Garets, "Metropolele regionale şi cultura 1945-2000", Prefaţă de Pascal Ory / trad. de Viorica Neagu,
Valeriu Diţuleasa-Roman.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 53, nr. 2 (2008). p. 102.
În anul 2007, La Documentation française din Paris a publicat volumul
"Metropolele regionale şi cultura - 1945-2000" de Françoise Taliano-des Garets,
sub auspiciile Comitetului de istorie al Ministerului Culturii (cu o prefaţă semnată
de Pascal Ory). Este abordată problema transformării Franţei iacobine într-o ţară
descentralizată, în care puterea locală este dotată "cu o capacitate de acţiune adesea
superioară instituţiilor statului, în funcţie de mijloacele sale, de autonomia sa şi de
continuitatea sa". Autoarea lucrării, specialistă în istoria politicilor culturale,
utilizează analiza comparativă a evoluţiilor acestor politici în 6 metropole
(Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Strasbourg şi Toulouse), pentru o perioadă de
mai mult de o jumătate de secol. O mică parte din lucrare este dedicată bibliotecilor
şi lecturii publice. (C.V.)
23. INOCENŢIU, DUŞA
Dinamica identitară în cultura teatrală contemporană - dramaturgia
absurdului / Duşa Inocenţiu.
În: Libraria. Nr. 7 (2008). p. 321-332.
Problema identităţii reprezintă un subiect cu implicaţii politice, ideologice şi
culturale. În ultimele decenii, noţiunea de identitate a intrat cu succes în atenţia
cercetătorilor din mai multe domenii - sociologie, antropologie, politologie, istorie,
literatură (teoria literaturii, dramaturgie). Autoarea articolului analizează cum se
conturează problema identităţii în cazul reprezentanţilor teatrului absurdului,
insistând asupra "felului în care au traversat momente dificile, legate de pierderea
identităţii şi redobândirea unei noi identităţi". De asemenea, este surprins modul în
care personajele din piesele clasice ale dramaturgiei absurdului se află şi ele în
căutarea identităţii, modul în care obsesia biografică a dramaturgilor se reflectă în
paginile scrise. Teatrul absurdului, ca teatru al angoaselor, al singurătăţii şi al
alienării, rămâne în memoria noastră culturală îndeosebi prin trăsăturile sale
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definitorii - "alternanţa între real şi vis, concret şi abstract, între particular şi
general, între serios şi parodie, între tragic şi comic, disperare şi burlesc, adevăr şi
ludic, teatru şi teatralizarea vieţii". Această ambivalenţă reflectă, de fapt, criza
identitară pe care au traversat-o dramaturgii reprezentativi ai teatrului absurdului Eugen Ionescu, Samuel Beckett, Arthur Adamov, Jean Genêt (C.V.)
24. LAMOUROUX, MIREILLE
Documentarea în mediul şcolar şi bibliotecile publice - ce tipuri de
cooperare? / Mireille Lamouroux.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 53, nr. 2 (2008). p. 67-78.
În data de 13 noiembrie 2007, la iniţiativa Médiadix, a fost organizată o zi
de studiu la Centrul Departamental de Documentare Pedagogică din
Hauts-de-Seine. Astăzi, contextul şcolar le oferă documentariştilor posibilitatea de
a acţiona pe mai multe fronturi, utilizând Soclul Comun al Cunoştinţelor şi
Competenţelor (SCCC), Programul Personalizat pentru Reuşita Educaţională
(PPRE) şi consilierea educaţională, care permite să conectezi timpul petrecut în
şcoală cu cel extraşcolar. În timp ce miza este de a face posibil accesul cotidian al
elevului la cultura scrisului, se constată că Bibliotecile Centrale Documentare încep
să se învechească. Dispozitivul de integrare în reţea Bibliotecă Municipală - Centru
de Documentare şi Informare - Biblioteca Centrală Documentară, după ce şi-a
cunoscut apogeul în 2001-2002, a intrat într-un uşor declin, dar s-au luat măsuri
precum amplificarea programului de funcţionare şi oferirea unor veritabile
modalităţi de formare interprofesională a personalului. (C.V.)
25. LAURENT, DANIELLE
Colectorii de abonamente în biblioteca universitară - o evaluare /
Danielle Laurent, Marie-Joëlle Tarin ; trad. de Viorica Neagu,
Valeriu Diţuleasa-Roman.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 53, nr. 2 (2008). p. 47-49.
Numeroase instituţii documentare aflate sub tutela administrativă a
universităţii Paris I lucrează împreună, în pofida disparităţii lor, pentru înfiinţarea
unor convenţii documentare pentru abonamente şi regrupează comenzile lor,
trecând prin agenţiile specializate. O asemenea organizare prezintă avantaje
incontestabile, dar şi inconvenienţe şi disfuncţionalităţi pe care editorii,
bibliotecarii, librarii şi agenţiile de furnizare a abonamentelor încearcă să le
remedieze, în special prin concertarea interprofesională şi căutarea unor noi modele
economice. (C.V.)
26. LĂMBESCU VIOLETA
Aurelian Trandafir / Violeta Lămbescu.
În: Curier. Nr. 2 (2008). p. 39-40.
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În anul 2008, Memorialul "Aurelian Trandafir" împlineşte 9 ani. Elevii
şcolii din Comişani se pregătesc an de an pentru Memorialul "Aurelian Trandafir",
îndrumaţi fiind de profesori şi de bibliotecara bibliotecii comunale. Memorialul
"Aurelian Trandafir" conţine un program variat - pelerinaj la mormântul
scriitorului; date biografice din viaţa şi opera marelui dispărut; evocări ale unor
persoane care l-au cunoscut; concurs de creaţie literară cu premii; concurs de
desene; program artistic susţinut de elevii din comună. Prozatorul, autorul dramatic
şi publicistul Aurelian Trandafir a absolvit Facultatea de Filologie din cadrul
Institutului Pedagogic din Piteşti, devenind apoi profesor de limba şi literatura
română în comuna natală. A debutat literar cu schiţa "Bătrânul" în revista "Argeş"
(1967). Revista "Amfiteatru" a publicat fragmente din piesa de teatru "Liniştea" în
numerele din 1981 şi 1982, pentru care autorul a primit Premiul special al juriului
în cadrul Festivalului concurs de teatru istoric de la Târgovişte (1982). A colaborat
la revistele "Amfiteatru", "Tribuna", "Dâmboviţa", "Graiul Dâmboviţei",
"Târgoviştea", "Glasul cetăţii". În 1989 a debutat editorial cu romanul "Liniştea".
Atât piesa de teatru, cât şi romanul cu acest nume au ca subiect epoca lui Matei
Basarab. (C.V.)
27. MANOLE, AUREL
Uniunea Artiştilor Plastici - Filiala Galaţi - Trecut, prezent şi viitor /
Aurel Manole.
În: Axis Libri. Nr. 5 (2009). p. 74-75.
Filiala gălăţeană a Uniunii Artiştilor Plastici a avut o evoluţie sinuoasă în
trecut, fiind la început un simplu cenaclu al artiştilor din fosta Regiune Galaţi,
înfiinţat din 1951, în care găsim ca membri fondatori numeroşi plasticieni cu un
bogat palmares artistic. A urmat o perioadă ascendentă prin mărirea numărului de
artişti plastici profesionişti şi înfiinţarea Oficiului Teritorial Galaţi. În aceeaşi
perioadă, se înfiinţează şi Liceul de Artă, care va reprezenta un mic nucleu artistic,
format din profesori de specialitate ai acestei instituţii şi din alţi artişti profesionişti
care predau în Galaţi şi în Brăila. Mulţi dintre actualii membri ai Filialei gălăţene
au lucrări în colecţiile Muzeului de Artă din Galaţi, dar şi în alte colecţii din ţară şi
din străinătate. Noua Asociaţie, reformată, a preluat activităţile fostului Oficiu
Teritorial şi ale Filialei U.A.P., a continuat activitatea expoziţională, a prezentat
publicului gălăţean, iubitor de arte vizuale, o diversitate de expoziţii ale unor artişti
din ţară şi din străinătate şi a organizat saloane naţionale şi internaţionale. (C.V.)
28. MARCEROU, PHILIPPE
Politicile documentare şi instituţia şcolii / Philippe Marcerou ; trad. de
Viorica Neagu, Valeriu Diţuleasa-Roman.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 53, nr. 2 (2008). p. 99.
În anul 2007, la Editura ADBS ("L'Association des professionnels de

ABSTRACTE ÎN BIBLIOLOGIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII DIN ROMANIA

17

l'information et de la documentation") din Paris, în colecţia "Ştiinţe şi tehnici ale
informaţiei", a apărut volumul "Politică documentară şi instituţie şcolară",
coordonat de France Vernotte Prévost, cu o prefaţă de Yves Jeanneret şi un cuvânt
înainte de Françoise Albertini şi Isabelle Fructus. Volumul colectiv, pornind de la
experienţa acumulată şi de la lucrările conduse de profesorii de documentare ai
Academiei din Aix-Marseille, tratează atât noţiunea de "politică documentară", în
sensul în care ar înţelege-o unii bibliotecari, cât şi ansamblul practicilor şi
politicilor în materie de documentare care pot fi observate în Centrele de
Documentare şi Informare (CDI) ale colegiilor şi liceelor. Bibliotecile-centre
documentare (BCD) ale şcolilor primare nu sunt prezentate. De asemenea,
autoarele membre ale Federaţiei Asociaţiilor de Bibliotecari şi Documentarişti din
Ministerul Educaţiei Naţionale (Fabden), coeditor al volumului, îşi propun să arate
complexitatea meseriei de profesor documentarist şi se angajează să promoveze
ideea că perfecţionarea politicilor documentare centrate pe instituţiile şcolare este
(sau ar trebui să fie) o prioritate pedagogică. Volumul este, în acelaşi timp, o
panoramă a practicilor documentare în învăţământul secundar şi un ghid
metodologic. (C.V.)
29. NENCESCU, MARIAN
Publicaţia "Pompierii români" la aniversare - 80 de ani de presă în
slujba comunităţii / Marian Nencescu.
În: Biblioteca Bucureştilor. Nr. 5 (2009). p. 38.
În 1929, apărea la Bucureşti primul număr al publicaţiei lunare "Buletinul
pompierilor români", cu scopul declarat de a contribui la "popularizarea ştiinţei
focului, precum şi a mijloacelor de prevenire, izolare, localizare şi stingere a
incendiilor". Era o publicaţie de specialitate, dar şi de educaţie cetăţenească. De-a
lungul timpului, publicaţia şi-a schimbat denumirea de mai multe ori. Din 1990,
revista apare în forma şi structura actuală, cu denumirea de "Pompierii români",
fiind orientată spre "evidenţierea curajului şi abnegaţia celor care slujesc, până la
jertfa supremă, interesul public". Din 2004, publicaţia etalon a pompierilor a
devenit o "revistă ilustrată de analiză, sinteză, cultură tehnică şi informare publică",
s-a reînnoit, s-a modernizat şi a devenit, prin grija colonelului Valentin Uban, o
publicaţie de elită a Ministerului de Interne. În aprilie 2009, la 80 de ani de la
înfiinţare, a apărut un număr aniversar al revistei "Pompierii români". (C.V.)
30.
Poezii de Silviu Hernea.
În: Vox libri. Nr. 1/2 (2008). p. 71.
Poetul Silviu Hernea este un vechi şi fidel cititor al Bibliotecii Judeţene
"Ovid Densusianu" Deva, pasionat de Bacovia, de Max Blecher şi de poeţii
avangardişti din România. Este un bibliofil împătimit, consacrându-şi aproape
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întregul timp procurării de cărţi, faţă de care nutreşte un veritabil cult. Revista
"Vox Libri" a Bibliotecii Judeţene "Ovid Densusianu" Deva publică 6 poezii ale
acestui scriitor scrise în diferite perioade ale vieţii - "Rezonanţă", "Remember",
"Ecologie", "Obsesie", "Masochism", "Dor". (C.V.)
31.
Revista revistelor (I).
În: Lector. Nr. 9 (2008). p. 40.
În martie 2008, a apărut numărul 22 (An XI) al revistei şcolare "Clio de
Mărăşeşti" (An. XI)(redactor-şef prof. Aurel Neculai), editată de Şcoala nr.1 din
Mărăşeşti. Acest număr este substanţial şi variat din punct de vedere tematic.
Prof. Timariu Victor scrie despre "Bătălia Bucureştilor". Trecutul istoric şi cultural
al oraşului Mărăşeşti este evocat de prof. Stânel Ion. O secţiune importantă din
cuprinsul acestui număr este consacrată istoriei văzută de copii. În cadrul rubricii
"Culturi, civilizaţii, mentalităţi" întâlnim semnătura prof. Teodora Fîntînaru,
director la Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea. Rubrica de "Istorii
putnene" este asigurată de prof. Ionel Constantin. (C.V.)
32.
Revista revistelor (II).
În: Lector. Nr. 9 (2008). p. 40.
În martie 2008, a apărut numărul 75 al revistei vrâncene "Oglinda literară",
editată de "Asociaţia Culturală Duiliu Zamfirescu" şi condusă de scriitorul
Gh. Neagu. Revista a cucerit, în timp, un loc onorabil în rândul publicaţiilor literare
contemporane. Numărul festiv cuprinde semnături importante - Paul Goma,
Magda Ursache, Gh. Grigurcu, Ioan Adam, Petre Ursache şi alţii. Revista "Oglinda
literară este deschisă programatic diversităţii de opinii şi a reuşit să atragă un public
consistent, variat din punct de vedere sociologic. (C.V.)
33.
Revista revistelor (III).
În: Lector. Nr. 9 (2008). p. 40.
În martie 2008, a apărut numărul 2 (An. VII) al revistei "Prosaeculum"
condusă de criticul şi eseistul Mircea Dinutz (după dispariţia prematură a
fondatorului ei, Alexandru Deşliu). Mircea Dinutz semnează editorialul "Spiritul
solidarităţii - (încă) o valoare pierdută?!" Magda Ursache semnează un interviu cu
Al. Deşliu. Teodora Fântînaru, director la Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu"
Vrancea, semnează un interesant eseu despre hermeneutică intitulat "Limitele
subiective ale interpretării". Literatura străină este prezentă prin articolul
"Încununări despre Dino Buzatti" şi o traducere din scriitorul italian cu titlul "Cei
şapte mesageri", semnate de Ioan Dumitru Denciu. Rubrica de poezie este semnată
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de Ion Panait şi Paul Spirescu. Cronica literară este semnată de A. Botez la cartea
lui Dan Brudaşcu "Octavian Goga şi francmasoneria" (Editura "Sedan, Cluj, 2007).
(C.V.)
34.
Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării.
În: Asociaţia. Nr. 1 (2008). p. 2.
Colegiul de redacţie al Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa
Informării a stabilit tematicile şi responsabilităţile de coordonare pentru cele 4
numere care vor apărea în anul 2008 - Nr. 1 - "Probleme actuale ale bibliotecilor
publice", coordonator dr. Corina Apostoleanu (Biblioteca Judeţeană Constanţa);
Nr. 2 "Starea bibliotecilor universitare din România, coordonator
prof.univ.dr. Vasile D. Ţâra (Biblioteca Centrală Universitară Timişoara); Nr. 3 "Implicarea bibliotecilor româneşti în proiecte de cercetare ştiinţifică", coordonator
conf.univ.dr. Elena Tîrziman (Biblioteca Naţională a României); Nr. 4 - "500 de ani
de tipar românesc", coordonator Gabriela Dumitrescu (Biblioteca Academiei
Române). (C.V.)
35. REZEANU, PAUL
În memoria unui nevinovat condamnat la moarte - pictorul Sever
Burada / Paul Rezeanu.
În: Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional. Nr. 15 (2008).
p. 265-270.
Pictorul Sever Burada (1896-1968) a fost considerat la un moment dat, un
adevărat şef al generaţiei de pictură care s-a afirmat în al doilea sfert al secolului al
XX-lea, dar astăzi, din păcate, este "un mare uitat, un nedreptăţit, un necunoscut".
În 1920, a obţinut, prin concurs, bursa "Nicolae Grigorescu" şi a plecat la studii la
Paris, unde a urmat cursurile de la École Nationale de Beaux Arts timp de 5 ani, a
studiat cu celebrii profesori François Flamang, E. Bonard, Ferdinand Carmen şi a
fost distins de mai multe ori cu medalii şi menţiuni. Reîntors în ţară în 1926, Sever
Burada a căutat să facă dovada succeselor obţinute în Franţa şi să se facă, pe cât
posibil, tot mai cunoscut. Până în 1939 a trecut printr-o adevărată perioadă de
afirmare artistică, dar au urmat anii de război şi în septembrie1939 Sever Burada a
primit Ordin de concentrare. În 1943 a ajuns pentru 8 luni în serviciul de pază al
lagărului de la Wapnearke, în Transnistria, unde erau închişi evrei din Basarabia.
După război, în 1945 a fost condamnat la moarte pentru această perioadă, pentru
ca, în cele din urmă, să fie eliberat în 1963, după 18 ani de detenţie. A mai trăit 5
ani în Bucureşti, cerând pensie UAP şi scriind memorii, dar nu a fost reabilitat
moral şi material şi nu a primit pensie. În urma sa a rămas o operă valoroasă, care
va dăinui peste timp. (C.V.)
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36. ROGAC, RAIA
Biblioteca Publică "Onisifor Ghibu" din Chişinău. "Măcel în Georgia"
- test de lectură / Raia Rogac.
În: Biblioteca Bucureştilor. Nr. 5 (2009). p. 32-33.
Biblioteca Municipală "B.P. Haşdeu" din Chişinău a iniţiat, în 2009,
Programul "Chişinăul citeşte o carte" (ediţia a VI-a), manifestare care se desfăşoară
anual în toate cele 31 de filiale ale instituţiei centrale. De obicei, în cadrul unor
dezbateri de amploare, cu participarea unui public numeros, sunt propuse creaţii de
actualitate ale scriitorilor din Republica Moldova şi nu numai. La dialog participă
autorii, critici literari, scriitori, analişti precum şi un număr mare de cititori de
diverse categorii - elevi, studenţi, cadre didactice, pensionari, etc. În acest an, a fost
propus spre lectură romanul "Măcel în Georgia" de Dumitru Crudu (n. 1967). Cu
această ocazie, la Biblioteca Publică "Onisifor Ghibu" din Chişinău a avut loc
lansarea noului volum în prezenţa autorului, care astfel a debutat ca romancier.
Organizatorii au transformat evenimentul într-o serată dedicată protagonistului,
intitulată "Dumitru Crudu - o certitudine a literaturii contemporane", completată de
expoziţia de carte şi imagini "O voce destinată a postmodernismului contemporan",
mapa tematică "Un maratonist al stării de urgenţă în poezie, teatru şi proză" şi
revista bibliografică "Ipostazele creaţiei unui scriitor reprezentativ al generaţiei
postmoderniste". Pentru viitor este propus în program "Bibliotecile în parteneriat
citesc o carte", la care să participe biblioteci din Moldova şi România (de exemplu,
Biblioteca Metropolitană Bucureşti). (C.V.)
37. ROMAN, LEONICA
Periodicele gălăţene în proiectul "Istoria presei din România în date" /
Leonica Roman.
În: Asociaţia. Nr. 1 (2009). p. 9.
În perioada 28-30 martie 2008, în cadrul lucrărilor primului Congres
Naţional de Istorie a Presei a fost demarat proiectul "Istoria Presei din România în
date" proiect care a fost iniţiat şi coordonat de conf.univ.dr. Marian Petcu,
vicepreşedintele Asociaţiei Române de Istorie a Presei. Obiectivul proiectului este
realizarea unei istorii a mass-media din România, cu date despre jurnalişti şi
publicaţii, evenimente din profesie, publicaţii periodice, etc. Biblioteca Judeţeană
"V.A. Urechia" Galaţi a încheiat un acord de parteneriat cu Asociaţia Română de
Istorie a Presei, pentru ca biblioteca să furnizeze informaţii referitoare la massmedia locală. A fost stabilită echipa responsabilă cu selectarea şi redactarea
informaţiei referitoare la publicaţiile periodice gălăţene din următoarele surse "Publicaţii periodice româneşti"; "Bibliografia Naţională Română. Publicaţii
seriale", monografia domnului Nedelcu Oprea "Biblioteca Publică V.A. Urechia
Galaţi", manuscrisul domnului Gh. Hâncu "Presa gălăţeană", site-ul ISSN, precum
şi fişele matcă din Catalogul Alfabetic al Periodicelor din Biblioteca "V.A.
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Urechia". De asemenea, a fost desemnată şi o persoană din cadrul Secţiei "Săli de
lectură" pentru a culege datele care nu au putut fi preluate din sursele deja
menţionate. (C.V.)
38. Se construieşte biblioteca UE.
În: Asociaţia. Nr. 1 (2008). p. 12.
În maximum 3 ani, pe site-ul www.europeana vom găsi cărţi în toate limbile
Uniunii Europene, cărţi care până acum puteau fi studiate numai în cadrul
bibliotecilor marilor capitale europene. Astăzi, biblioteca virtuală cuprinde peste
20.000 de titluri, iar numărul acestora va creşte cu aproximativ 100.000 în fiecare
an. Proiectul, iniţiat de Biblioteca Naţională a Franţei, permite în prezent
consultarea câtorva mii de cărţi în limbile franceză, engleză, italiană, latină,
spaniolă, portugheză şi maghiară şi reprezintă o replică faţă de proiectul dezvoltat
de Google şi bibliotecile anglo-saxone. Cărţile sunt selectate multe domenii filozofie, psihologie, tehnică, economie, artă, istorie, geografie, literatură, etc.
Digitizarea operelor literare este făcută utilizându-se "modul imagine" (modalitate
perimată) şi "modul text", prin utilizarea unui procedeu de recunoaştere optică a
caracterelor (OCR). Deocamdată biblioteca are interfaţă pentru utilizatori integral
în limba franceză, dar până la sfârşitul anului vor fi disponibile şi versiunile în alte
câteva limbi. (C.V.)
39. SPÂNU, LOREDANA
Nicolae Iorga şi constituirea României Mari / Loredana Spânu.
În: Curier. Nr. 2 (2008). p. 28-30.
Rolul lui Nicolae Iorga în privinţa constituirii României Mari a fost amplu
comentat. El însuşi a publicat numeroase opere în care a reliefat lupta sa pentru
constituirea statului naţional român. Ideea unităţii româneşti transpare în opera lui
Iorga încă de la începuturile activităţii sale publicistice şi politice. Ca preşedinte al
unei formaţiuni politice, el a conferit ideii unităţii naţionale un loc de frunte în
programul Partidului Naţionalist-Democrat din 1910, atunci când solicita ca
politica externă românească să aibă ca fundament primordial conştiinţa unităţii
neamului şi a intereselor lui solidare în toate privinţele, precum şi creşterea puterii
armatei române la cel puţin dublul capacităţii oricărui stat balcanic şi educaţia
militară a naţiunii. În anul 1915, marele istoric român a ţinut o serie de prelegeri la
Universitatea din Bucureşti intitulat "Dezvoltarea ideii unităţii politice a
românilor". De asemenea, Nicolae Iorga a fost cel mai influent orator român din
timpul războiului, reuşind să reînvie spiritul de victorie al unei naţiuni demoralizate
de înfrângerile din 1916. Receptarea extraordinară a ideilor sale despre victoria
care va veni şi despre necesitatea unităţii româneşti, atât printre românii din ţară,
cât şi printre cei din străinătate, ne îndreptăţeşte să-l considerăm pe Nicolae Iorga
un om politic emblematic al Marii Uniri de la 1918, "un interpret vulcanic şi
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expresiv al rolului de creator de naţiune şi de spirit naţional". (C.V.)
40. STAN, ANCA
Marketing de bibliotecă / Anca Stan.
În: Asociaţia. Nr. 2 (2008). p. 2.
În Valencia, pe străzi au apărut panouri publicitare care fac reclamă
bibliotecii publice din municipiu. Este prezentată oferta bibliotecii - Internet gratis
WiFi, reviste, ziare şi filme. Potenţialii utilizatori nu ştiu ce alte servicii în afară de
fondul de carte poate oferi biblioteca sau nu sunt pregătiţi să folosească serviciile
noi. Prin sloganul "muy cerca de ti" (adică toate acestea sunt foarte aproape de tine,
la dispoziţia ta şi tu poate nici nu ştii) se combate "îndepărtarea de bibliotecă".
(C.V.)
41. STOICIU, DOINA
Anevoioasa cale / Doina Stoiciu.
În: Lector. Nr. 9 (2008). p. 29 - 30.
Într-o Europă unită, idealul este comunicarea între toate statele membre.
Există şi frica de a nu rămâne fără identitate, după cum observă autoarea
articolului, Doina Stoiciu, de la Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea.
În această perioadă, în care se stabilesc norme şi reguli de convieţuire, se dezvoltă
idei, este nevoie de toleranţă. "Multiculturalismul înseamnă comunicare, cooperare
şi dinamică socială". Integrarea europeană reprezintă "o cale anevoioasă" pentru
statele din Est. Comunicarea prin cuvânt va realiza legătura între "oameni aflaţi
într-o căutare continuă a unei esenţe care să aibă gustul acelui acasă purtat undeva
la graniţa dintre civilizaţii şi religii". (C.V.)
42. SVOBODA, TIBERIU
Un distins publicist - părintele prepozit Dr. Nicolae Brânzeu /
Tiberiu Svoboda.
În: Vox Libri. Nr. 1/2 (2008). p. 28-29.
Preotul greco-catolic dr. Nicolae Brânzeu (1883-1962) se numără printre
personalităţile hunedorene care au contribuit la creşterea spirituală a românilor
ardeleni. Între anii 1903-1907 a urmat cursurile Facultăţii de Teologie din
Budapesta, iar în perioada 1907-1908 studiază teologia la Viena şi dobândeşte titlul
de doctor la 1 mai 1908. După hirotonire a fost numit preot capelan la Petroşani
(1908), apoi preot paroh la Vulcan (1910-1917). A înfiinţat reuniunile de femei, a
organizat muncitorimea minieră în "Cadrele Bisericii", a depus eforturi pentru
construirea şcolii confesionale şi a casei parohiale din Vulcan. În 1910, a publicat
la Petroşani o culegere de articole cu tematică religioasă sub titlul "Chestii
contemporane", dar activitatea sa publicistică a continuat în perioada "jiană" şi în
perioada "bănăţeană". Din 1921, tipăreşte mai multe ediţii de manuale pentru
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şcolile primare şi secundare. În toamna anului 1948, odată cu desfiinţarea
Bisericii Greco-Catolice, este trimis în domiciliu forţat la mănăstirea Neamţ şi
Căldăruşani, iar apoi va fi închis la Aiud (1952-1955). Între anii 1956-1962, a avut
din nou domiciliu forţat la Căldăruşani şi Lugoj. Opera sa teologică cuprinde mai
multe titluri, dar cel mai semnificativ este "Teologia Pastorală" (volumul I - 1930;
volumul al II-lea 1936). (C.V.)
43. TÂRÂLĂ-SAVA, MARICICA
Pe urmele lui Eminescu / Maricica Târâlă-Sava.
În: Asociaţia. Nr. 1 (2009). p. 5.
În perioada 14-16 ianuarie 2008, Biblioteca Judeţeană "V.A. Urechia" Galaţi
a desfăşurat un amplu program de manifestări dedicate Zilei de naştere a poetului
naţional Mihai Eminescu (1850-1889). În cadrul Proiectului Educaţional
Interjudeţean Galaţi-Brăila "Lectura, informarea şi documentarea, factori esenţiali
pentru promovarea culturii în Uniunea Europeană" (parteneră în proiect fiind şi
Biblioteca "V.A. Urechia"), pe data de 15 ianuarie 2009, la Biblioteca de la Şcoala
nr. 28 "Mihai Eminescu" s-a desfăşurat activitatea "Europa vechi şi nou - Eminescu
în măsura culturii europene". Manifestarea a avut ca obiectiv dezvoltarea
interesului pentru lectură al beneficiarilor direcţi şi cunoaşterea ţărilor membre în
Uniunea Europeană, prin jocuri şi concursuri. În timpul acordat Bibliotecii "V.A.
Urechia" a fost prezentat volumul "Omagiu lui Mihai Eminescu la 20 de ani de la
moarte", al cărui exemplar princeps se află în colecţiile bibliotecii şi care a fost
reeditat de Centrul Cultural "Dunărea de Jos". La manifestare au participat
numeroşi bibliotecari, cadre didactice şi scriitori gălăţeni - Ion Zimbru, Victor
Cilincă, Stelian Vicol. (C.V.)
44. TISE, ELLEN R.
Accesul liber la cunoaştere prin intermediul bibliotecilor / Ellen R. Tise,
Reggie Raju, Charles Masango.
În: Biblioteca Bucureştilor. Nr. 6 (2009). p. 20-22.
În Québec (Canada), pe data de 12 august 2008, s-a desfăşurat un Congres
internaţional IFLA, cu ocazia alegerii preşedintelui. Articolul reprezintă o disertaţie
pentru sesiunea de comunicări. Biblioteca, văzută ca un canal de transmitere a
informaţiei, deserveşte un public larg, având astfel un mare rol în răspândirea
cunoaşterii. Accesul la informaţie reprezintă un imperativ într-o lume avidă de
cunoaştere. Bibliotecile trebuie să-şi asume obligaţia morală de a lupta împotriva
neajunsurilor create de dezvoltarea socială inegală. Internetul, ca instrument al
bibliotecilor în societatea modernă, poate reprezenta o soluţie la problemele legate
de utilizarea informaţiilor. Ideea de a folosi Internetul pentru a reduce fenomenul
de excludere socială câştigă teren, datorită capacităţii sale de a deschide accesul la
informaţii guvernamentale prin noile canale de comunicare. Bibliotecile au
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contribuit la acest concept prin colecţiile şi cataloagele disponibile online pentru
persoanele care nu pot fizic accesa resursele bibliotecii. (C.V.)
45. TODEA, ANA
Protopopul Reghinului, Ariton M. Popa - Biobibliografie / Ana Todea.
În: Libraria. Nr. 7 (2008). p. 243-249.
Preotul greco-catolic, protopopul, prelatul papal, publicistul, cărturarul,
omul politic Ariton M. Popa (1871-1946) a fost hirotonit pe 15 noiembrie 1896 de
mitropolitul Victor Mihalyi de Apşa. La Bucium-Şasa, i-a urmat la conducerea
săracei parohii de mineri lui Iosif Ciura, bunicul scriitorului Alexandru Ciura, şi l-a
precedat pe scriitorul Ion Agârbiceanu. A ctitorit primele biblioteci poporale în
Biia, Tăuni şi Bucium-Şasa. A colaborat la "Foaia scolastică" (Blaj), "Gazeta
Transilvaniei", "Unirea", "Libertatea", "Păstorul sufletesc". A efectuat mai multe
traduceri de lucrări cu conţinut bisericesc. La 26 decembrie 1905 a fost numit
protopop greco-catolic în Reghin, devenind unul dintre principalii animatori ai
vieţii culturale şi naţionale româneşti din oraş şi cel mai vrednic urmaş al lui Petru
Maior, "luceafărul" redeşteptării naţionale. A fost membru fondator al
"Despărţământului Reghin" al ASTREI şi apoi a fost ales vicepreşedinte. A luptat
pentru unirea Transilvaniei cu România, iar pe linie ecleziastică a fost preocupat de
soarta bisericilor din protopopiatului său, restaurând sau construind noi biserici.
(C.V.)
46. TOPORAŞ, CAMELIA
Oameni şi locuri în memoria Galaţiului - iunie 2008 / Camelia Toporaş.
În: Asociaţia. Nr. 2 (2008). p. 5.
Scriitorul Tudor Pamfile (1883-1921), de la a cărui naştere au trecut 125 de
ani, este cunoscut mai mult ca folclorist şi mai puţin ca istoriograf. Absolvent al
Şcolii de ofiţeri, intelectual, el a încercat realizarea unor scrieri despre mitologia
românească, adunând la un loc "credinţele poporului român" despre facerea lumii,
cerul şi podoabele lui, văzduhul şi sfârşitul lumii. La Bârlad, a publicat revistele
"Ion Creangă" şi "Miron Costin". De asemenea, a sprijinit apariţia revistei
"Freamătul" de la Tecuci (1911). Astăzi, culegerile lui Tudor Pamfile, apărute între
anii 1906-1920, bazate pe informaţie şi observaţie personală, sunt considerate
documente de o autenticitate incontestabilă în studierea folclorului şi etnografiei
române. Culegerile şi studiile apărute sub egida Academiei Române însumează
peste 4.200 pagini. (C.V.)
47.
Trofeul Micului Cititor.
În: Vox Libri. Nr. 1/2 (2008). p. 53-54.
În anul 2008, în cadrul Bibliotecii Judeţene "Ovid Densuşianu" Deva s-a
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desfăşurat ediţia a XXVIII-a a Trofeului Micului Cititor. Premiul a revenit Editurii
"Compania" din Bucureşti pentru cartea "Istorie cu copii, pârş, mâţă, frunză de
gutuie" scrisă de Laura Grinberg şi ilustrată de Cristi Gaşpar. Autoarea şi
ilustratorul au fost recompensaţi cu trofeul cel mai bun autor şi, respectiv, cel mai
bun ilustrator de carte. Copiii au apreciat povestea care îşi alege eroii din lumea
obişnuită, cotidianul devenind istorie. Scriitoarea Adina Kenereş, directoarea
Editurii "Compania", a prezentat drumul pe care îl parcurg textele scrise de autor
până când ajung cărţi în librării şi biblioteci. Diploma pentru cel mai fidel cititor a
fost acordată elevilor Alexandra Andrei şi Mihaela Lungeanu (câştigătoarea a două
ediţii succesive a concursului "Dacă aş fi scriitor") şi Antonia Orbonaş. De
asemenea, s-au desfăşurat şi momente artistice foarte apreciate. De exemplu, elevii
învăţătoarei Norina Gruian de la Liceul de Muzică şi Arte Plastice "Sigismund
Toduţă" din Deva au prezentat un montaj literar - muzical. Mai mult, copiii
pregătiţi de coregrafa Marga Vlad au dansat polcă şi vals, iar un grup de elevi de la
Colegiul Sportiv "Cetate" din Deva au prezentat un "Dans militar". (C.V.)
48.
Valérie Perrin şi Danielle Burnichon, "Iconografia - mize şi
transformări" / trad. de Viorica Neagu, Valeriu Diţuleasa-Roman.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 53, nr. 2 (2008). p. 102.
În anul 2007, la "Éditions du Cercle de la librairie" din Paris (colecţia
"Practici editoriale") a fost publicat volumul "Iconografia - mize şi transformări" de
Valérie Perrin şi Danielle Bournichon. Lucrarea se adresează atât persoanelor care
doresc să exercite meseria de iconograf în domeniul editării, cât şi tuturor
profesioniştilor interesaţi de imagine. Prin intermediul definiţiilor, sunt propuse
prezentări clare şi precise, modele de texte (contract, cerere de autorizare, etc.),
interviuri cu profesionişti, instrumente utile pentru orientarea într-un context în care
imaginea este omniprezentă. Lucrarea are 3 părţi ("Ce este o imagine?", "Imaginea
şi utilizarea ei astăzi", "Cercetarea iconografică - sufletul meseriei") şi prezintă
locul şi funcţionarea iconografiei, mediul său juridic şi comercial, precum şi
diferitele faţete ale meseriei de iconograf. (C.V.)
49. VASILE, NINA
Scrisoare din Spania / Nina Vasile.
În: Biblioteca Bucureştilor. Nr. 6 (2009). p. 27-30.
Autoarea articolului a fost bibliotecară la Biblioteca Metropolitană
Bucureşti. În ultimii ani, odată cu deschiderea secţiei Centrul de Tineret, a avut
parte de realizări în profesia de bibliotecar, oferind cărţi unui grup de cititori,
schimbător ca număr şi componenţă, care se reunea săptămânal în Atelierul de
Creaţie ("Poezie în viaţă"). Articolul sub formă de scrisoare este adresat poetului
Ion Horea de la revista "Biblioteca Bucureştilor". Sunt descrise impresii din Spania,
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în special despre viaţa culturală. De exemplu, aflăm că "lectura în metrou e o
practică frecventă". De asemenea, mai aflăm că în celebrul parc "Retiro" din
centrul Madridului se află un "Palat de cristal" pentru expoziţii internaţionale şi un
"Centru cultural" cu program variat şi de factură internaţională. Mai mult, în acest
parc se desfăşoară Târgul de carte ("Feria del Libro"), care a avut prima ediţie în
1968. În pavilioanele dedicate copiilor, cu programe mult mai vizibile decât cele
pentru adulţi, există spaţii de lectură liberă şi de desen. (C.V.)
50. VELICHE, LUCICA
Filiala 1 "Costache Negri" - Retrospectiva manifestărilor culturale din
anul 2008 / Lucica Veliche.
În: Asociaţia. Nr. 1 (2008). p. 4.
În anul 2008, Filiala 1 "Costache Negri" a Bibliotecii Judeţene
"V.A. Urechia" Galaţi a organizat o serie de manifestări culturale având ca obiectiv
stimularea interesului şi a gustului pentru lectura de bună calitate. Manifestările
culturale din anul 2008 au fost organizate în colaborare cu elevii claselor a II-a şi a
III-a de la Şcoala nr. 42 "Sf. Împăraţi", sub îndrumarea învăţătoarei
Georgeta Damian. În luna martie 2008 a fost organizată expoziţia de felicitări
personalizate intitulată "De Ziua Mamei". Pe 23 aprilie, cu ocazia "Zilei
Bibliotecarului" a fost organizată o expoziţie cu articole din presa gălăţeană, despre
bibliotecari. În luna iunie au avut loc manifestările tradiţionale reunite sub
genericul "Zilele cărţii pentru copii". În cadrul acestor manifestări, Filiala 1
"Costache Negri" a organizat, pe data de 2 iunie 2008 o expoziţie de desene
intitulată "Personaje îndrăgite din poveşti". În luna noiembrie, în cadrul
manifestărilor dedicate "Zilelor Bibliotecii" V.A. Urechia", Filiala 1 "Costache
Negri" a găzduit manifestarea intitulată "Cartea, universul copiilor". Luna
decembrie 2008 a debutat cu manifestările dedicate sărbătorilor de iarnă intitulate
"Bun venit, Crăiasă Iarna!". (C.V.)
51. WOLF, DOMINIQUE
LibQUAL+ în Franţa - un instrument pentru evaluarea calităţii
serviciilor în bibliotecă / Dominique Wolf ; trad. de Viorica Neagu, Valeriu
Diţuleasa-Roman.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 53, nr. 3 (2008). p. 38-46.
LibQUAL+ este un chestionar standardizat, realizat şi difuzat de Association
of Research Libraries (ARL), care permite bibliotecilor universitare să dispună de
date omogene şi comparabile de la un an la altul. Pentru a dezvolta LibQUAL+ în
Franţa, instrumentul a fost testat în versiunea sa canadiană francofonă de serviciul
comun de documentare (SCD) de la universitatea Lyon I, în timp ce un grup lucra
în paralel la adaptarea chestionarului pentru a crea o versiune francofonă care să
integreze sistemul LMD (licenţă - master - doctorat), păstrând în acelaşi timp
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comparabilitatea diverselor versiuni. Două tablouri prezintă reflecţiile librarului
Mathieu de Montehalin şi ale fondatorului Bibliotecii, Gérard Landrieu. (C.V.)

"Buletinului Fundaţiei Urechia", publicaţia editată pentru prima dată de V.A.
Urechia în 1901. (C.V.)

52. ZANFIR, ILIE
Casa Cărţii la Galaţi, Odesa, Montreal şi Orlando / Ilie Zanfir.
În: Asociaţia. Nr. 1 (2008). p. 3-4.
În ultimii ani, bibliotecile publice au evoluat considerabil în direcţia
stabilirii unei relaţii de parteneriat cu utilizatorul, fiind adevărate "centre ale culturii
pentru documentare, informare şi lectură". Bibliotecarul "este un om puternic, este
cel mai puternic om, pentru că el găseşte şi oferă informaţia". Autorul articolului,
prof. Ilie Zanfir, director al Bibliotecii Judeţene "V.A. Urechia" Galaţi, compară
biblioteca pe care o conduce cu alte 3 biblioteci din străinătate, pe care le-a vizitat Biblioteca publică "Maxim Gorki" din Odesa, Biblioteca publică din Montreal
(Canada) şi Biblioteca publică din Orlando (SUA). Biblioteca publică din Odesa
dispune de săli, aule imense cu vitralii, tablouri valoroase şi, mai ales de colecţii de
carte veche şi foarte veche, de pe timpul Imperiului ţarist. Biblioteca publică din
Orlando (SUA) este o instituţie culturală de prestigiu. Dispune de peste 12.000
metri pătraţi, pe 3 niveluri, şi are cu mult peste 10 milioane u.b. De asemenea,
această bibliotecă beneficiază de achiziţii şi de un fond bogat de carte, săli şi spaţii
ultramoderne, o Ludotecă foarte atractivă, servicii de Internet. Aici vin peste 4.000
de cititori zilnic şi există spaţii specifice unor activităţi de bibliotecă în care
bibliotecarul nu are acces pentru a nu afecta intimitatea utilizatorului. (C.V.)

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

53. ZANFIR, ILIE
Eminescu la 159 (1850-2009) / Ilie Zanfir.
În: Asociaţia. Nr. 1 (2009). p. 1-2.
În ziua de 15 ianuarie 2009, la Galaţi a început maratonul cultural
"Ziua Eminescu", dedicat celei de-a 159-a aniversări de la naşterea poetului
naţional Mihai Eminescu, (1850-1889). Centrul Cultural "Dunărea de Jos" din
Galaţi a reeditat volumul "Omagiu lui Mihai Eminescu la 20 de ani de la moarte"
(la 100 de ani de la apariţia primei ediţii) s-a editat volumul comemorativ "Omagiu
lui Mihai Eminescu" (2009), cu "Postfaţă" şi "Cuvânt către cititori" semnate de
profesorul Cătălin Enică, din care reiese preocuparea de a reconstitui cât mai exact
biografia şi opera poetului prin documente şi izvoare scrise puse la dispoziţie de
Biblioteca Judeţeană "V.A. Urechioa" Galaţi. La Biblioteca "V.A. Urechia" s-au
desfăşurat o serie de evenimente - expoziţia de ilustraţii la poemul "Luceafărul" de
Mişu Teişanu; expoziţia de manuscrise "Mihai Eminescu în memoria gălăţenilor";
"Eminescu redivivus" - un recital poetic susţinut de actorii de la Teatrul Dramatic
"Fani Tardini" din Galaţi. La această sărbătoare au participat P.S. Dr. Casian
Crăciun, Episcopul Dunării de Jos, autorităţi locale, scriitori, editori, reprezentanţi
ai mass-media locale. De asemenea, a fost lansată o nouă ediţie (a IX-a) a

54. "De bibliotheca publica - florilegiu oferit lui Marie-Thérèse
Pouillias", Texte reunite de Annie Le Saux şi Jacqueline Le Nail (ediţie
ilustrată) / trad. de Viorica Neagu, Valeriu Diţuleasa-Roman.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 53, nr. 2 (2008). p. 101.
În anul 2007, la editura "Ville de Rennes/Rennes Métropole" a fost publicat
volumul "De bibliotheca publica - florilegiu oferit lui Marie-Thérèse Pouillias", cu
texte reunite de Annie Le Saux şi Jaqueline Le Nail (ediţie ilustrată). Lucrarea a
fost publicată cu ocazia retragerii din activitate a lui Marie-Thérèse Pouillias şi este
un florilegiu scris de aproximativ 30 de autori (colegi, prieteni şi specialişti).
Marie-Thérèse Pouillias a marcat în profunzime, timp de 26 de ani, lumea lecturii
publice din Rennes. Lucrarea cuprinde 4 părţi - "Parcursul lui Marie-Thérèse
Pouillias", "Bibliotecile la trecut, prezent şi viitor", "Muzee, biblioteci şi colecţii" şi
"Bretania este un univers". Prin diversitatea textelor şi a ilustraţiilor, lucrarea
reprezintă un document asupra istoriei contemporane a bibliotecilor publice. (C.V.)
55.
"Jurnalul fericirii" va fi lansat la Madrid.
În: Asociaţia. Nr. 1 (2008). p. 12.
În anul 2007, la "Ediciones Segneme" din Salamanea a fost publicat
volumul "Jurnalul fericirii" de Nicolae Steinhardt (1912-1989) în limba spaniolă.
Traducerea este semnată de Viorica Pantea, Fernando Sanchez, Miret şi
George Ardeleanu. Lansarea acestui volum se va realiza pe data de 17 aprilie la
"Circulo de Belles Artes" din Madrid şi vor participa la evenimentul editorial Maria
Ligor, ambasadorul României în Spania, şi Horia Barna, directorul Institutului
Cultural Român de la Madrid. "Jurnalul fericirii" reprezintă testamentul literar al lui
Nicolae Steinhardt. Manuscrisul a fost redactat mai întâi la începutul anilor '70
(aproximativ 570 de pagini), a fost confiscat de securitate în 1972 şi a fost restituit
în 1975, după numeroase intervenţii ale Uniunii Scriitorilor. Între timp, autorul a
finalizat o a doua variantă (760 de pagini), confiscată în 1984. În continuare,
Nicolae Steinhardt a redactat mai multe versiuni ale lucrării, care au fost scoase pe
ascuns din ţară. Două variante ale manuscrisului au ajuns în posesia lui Virgil
Ierunca şi a Monicăi Lovinescu, la Paris. Monica Lovinescu a difuzat cartea în
serial pe postul radioului "Europa Liberă", între anii 1988 şi 1989. În 1991, Victor
Ciomaş a publicat "Jurnalul fericirii", care în 1992 a primit premiul pentru cea mai
bună carte a anului. (C.V.)
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56.
Autorul şi problemele sale. Concluzie.
În: Biblioteca Bucureştilor. Nr. 5 (2009). p. 3-5.
La Editura "Humanitas" din Bucureşti, în 1992, a apărut volumul "Note şi
Contranote" de Eugène Ionesco, cu traducere şi cuvânt introductiv de Ioan Pop. În
fragmentul redat de revista "Biblioteca Bucureştilor" a Bibliotecii Municipale
Bucureşti, autorul îşi exprimă opinia că arta, literatura, teatrul au ajuns într-un
impas că nu mai au ce să transmită. Mijloacele de exprimare, mijloacele formale,
tehnica au luat-o înaintea a ceea ce trebuie să exprime. De aceea, tehnicile trebuie
să fie asimilate, apoi să fie reconstruită o unitate, o sinteză, cu mituri reînnoite şi
credinţe reconstituite. Arta se va reînnoi când va apărea o viziune nouă. Scriitorul
crede că ar trebui să apară un nou suprarealism, "eliberator", care să înlăture
"prejudecăţile logice, politice, revoluţionare, burgheze, fixaţiile ideologice, falsul
raţionalism". Autorul care a creat teatrul absurdului consideră că literatura nu poate
exprima esenţa realităţii - viaţa şi moartea. "Putem formula ceea ce nu este încă
formulat, dar nu putem ajunge să spunem ceea ce e de nespus. Dacă literatura n-o
poate spune, dacă moartea nu poate fi interpretată, dacă indicibilul nu poate fi
rostit, la ce mai foloseşte, atunci, literatura?”. (C.V.)
57. Catalog - Festivalul internaţional "Zile şi nopţi de literatură" "Literatură, înainte de toate".
În: Biblioteca Bucureştilor. Nr. 6 (2009). p. 36.
La Mangalia, în anul 2009, a fost publicată lucrarea "Festivalul internaţional
Zile şi nopţi de literatură - Literatură, înainte de toate", ca urmare a desfăşurării
acestui festival (ediţia a VIII-a) în perioada 12-15 iunie 2009, la Mangalia şi
Neptun, sub egida Uniunii Scriitorilor din România şi a Institutului Cultural
Român. Lucrarea a fost editată în 3 limbi - română, engleză şi franceză. Dintre
traducătorii din România care au participat la festival îi amintim pe Andrei Bodiu,
Denisa Comănescu, Ion Bogdan Lefter, Alexandru Solomon, Radu Voinescu ş.a.
De secretariat şi tehnoredactare au răspuns Gabriela Vişan, Iulia Macarie, Mircea
Tătar. (C.V.)
58.
Catalog - Festivalul internaţional "Zile şi nopţi de literatură", Colocviul
"Literatura şi politicul - Cât respectăm, cât criticăm" : Biblioteca
Bucureştilor.
În: Biblioteca Bucureştilor. Nr. 6, nr. 6 (2009). p. 36.
La Mangalia, în anul 2009, a fost publicată lucrarea "Festivalul internaţional
Zile şi nopţi de literatură, Colocviul Literatura şi politicul - Cât respectăm, cât
criticăm", ca urmare a desfăşurării acestui festival (ediţia a VIII-a) în perioada
12-15 iunie 2009, la Mangalia şi Neptun, sub egida Uniunii Scriitorilor din
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România şi a Institutului Cultural Român. Lucrarea a fost editată în 3 limbi română, engleză şi franceză. Din secretariatul editorial fac parte Gabriela Vişan,
Iulia Macarie, Mircea Tătar (C.V.)
59. Catalog - Howard Bloom, "Creierul global. Evoluţia inteligenţei
planetare de la Big Bang până în secolul al XXI-lea".
În: Biblioteca Bucureştilor. Nr. 6 (2009). p. 36.
La Editura Tehnică din Bucureşti, în anul 2007, a apărut volumul "Creierul
global. Evoluţia inteligenţei planetare de la Big Bang până în secolul al XXI-lea"
de Howard Bloom (n. 1943) (traducere şi adaptare din limba engleză de Levana
Zigmund). Cartea lui Howard Bloom, apărută pentru prima dată în anul 2000,
reprezintă o lucrare ştiinţifică "de o îndrăzneală fără precedent, din multe puncte de
vedere". În această carte este prezentată "teoria originală conform căreia nu trăim
vieţi singuratice, izolate, ca fiinţe guvernate doar de gene egoiste, ci suntem părţi
ale unui întreg mai mare". Această idee nu este demonstrată cu argumente mistice
sau sentimentale, ci cu ajutorul unor date obiective şi concrete. (C.V.)
60. Catalog - Pascal Quignard, "Viaţa ascunsă".
În: Biblioteca Bucureştilor. Nr. 6 (2009). p. 37.
La Editura Echinox din Cluj-Napoca, în anul 2008, a apărut volumul de
eseuri "Viaţa ascunsă" (1997) de Pascal Quignard (n. 1948). Pascal Quignard este
un scriitor francez contemporan, autorul a peste 40 de titluri de romane, eseuri,
scenarii de film. Opera sa este tradusă pe toate continentele. A câştigat numeroase
premii literare - premiul Criticii (1980), premiul Academiei Franceze (2000),
premiul Goncourt (2002). În cartea de eseuri "Viaţa ascunsă", autorul "aduce un
tulburător elogiu iubirii, de la începuturile miturilor şi legendelor, trecând prin
relatarea experienţelor sale personale sub forma unor povestiri autobiografice, cu
referinţe la marile poveşti de iubire ale lumii". (C.V.)
61. CÎMPEAN, AURICA
Iulian Chivu, "Homo Moralis - mari paradigme etice şi etosul
românesc", Bucureşti, Editura Herald, 2008, 320 p. / Aurica Cîmpean.
În: Libraria. Nr. 7 (2008). p. 386-390.
În anul 2008, la editura "Herald" din Bucureşti a apărut volumul "Homo
Moralis - mari paradigme etice şi etosul românesc" de Iulian Chivu. În această
carte, autorul nu şi-a propus să facă o critică a ideilor etice, ci observă orientări şi
tendinţe, valorifică texte aparţinând folclorului românesc, mitologiilor, dar şi
legătura dintre valorile etice consemnate de etnologi, antropologi, teologi şi istorici
ai civilizaţiilor, pe o arie extinsă la scara largă a unor identităţi şi afinităţi. Autorul
şi-a structurat cartea în 8 capitole, în care prezintă geneza opţiunii etice, argumente
ale primitivismului, paradigmele orientale şi creştine, virtuţile persoanei, relaţia cu
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ceilalţi, spiritul dreptăţii, etosul românesc, etica universală. La sfârşitul cărţii,
autorul adaugă câteva fragmente din opere precum "Mahabharata", "Odyseea",
"Ghiţă Cătănuţă", "Milea", "Constantin Brâncoveanu", pentru ca cititorul să
observe mai uşor ideile şi tendinţele din opere. În final, Iulian Chivu afirmă "Cunoaşterea morală depinde de cunoaşterea de şi despre Dumnezeu, iar
argumentul ei este inspirat de răsplata sau pedeapsa divină". (C.V.)
62. CÎMPEAN, AURICA
Mircea Zaciu, "Interviuri", Cluj-Napoca, Editura Limes, 2007, 358 p. /
Aurica Cîmpean.
În: Libraria. Nr. 7 (2008). p. 378-380.
În anul 2007, la editura "Limes" din Cluj-Napoca, în colecţia "Paraliteraria",
a apărut cartea "Interviuri" de Mircea Zaciu (1928-2000), ediţia fiind îngrijită de
către Graţian Cormoş. Cartea este o culegere de interviuri cu Mircea Zaciu,
realizate de personalităţi de seamă ale culturii române, printre care se numără
Nicolae Prelipceanu, Aurel Sasu, Dorin Tudoran, Ioan Groşan, Radu G. Ţeposu,
Mihai Sin, Alexandru Cistelecan, Cristian Teodorescu, Ioan Vieru, Virgil Podoabă,
Titu Popescu, Al. Lungu, Mircea Petean, Mircea Iorgulescu şi alţii. Interviurile au
fost publicate în perioada 1972-2005 în reviste importante precum "Vatra",
"Tribuna", "România literară", "Luceafărul", "Echinocţiu", "Dilema", "Steaua",
"Cronica", "Astra" etc. Unele interviuri au fost reluate de Mircea Zaciu în volumele
"Lancea lui Ahile" (Bucureşti, editura "Cartea Românească", 1980) şi
"Departe/Aproape" (Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1998). Această
carte evidenţiază personalitatea lui Mircea Zaciu, activitatea sa multiplă. Mircea
Zaciu a fost profesor universitar, eseist, ziarist, prozator, poet, coordonator al
"Dicţionarului scriitorilor români" şi a format la Cluj-Napoca o adevărată şcoală de
critică şi istorie literară. (C.V.)
63. COMBE, SONIA
Carte şi cenzură / Sonia Combe ; trad. de Viorica Neagu, Valeriu
Diţuleasa-Roman.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 53, nr. 2 (2008). p. 84-85.
În data de 11 decembrie 2007, Biblioteca Naţională a Franţei a organizat, în
cadrul Atelierelor cărţii, colocviul intitulat "Carte şi cenzură". De la cenzura de
prevenire, idee forte a vechiului regim, la punerea la index a cărţilor interzise de
Sfântul Scaun (1559), trecând prin cele considerate "contrare bunelor moravuri" şi
de aceea trimise în secţiunea "Infern" a Bibliotecii Naţionale a Franţei, pot fi
observate în fiecare etapă strategiile autorilor şi editorilor de evitare a cenzurii.
Devenită afacere de stat după dezvoltarea imprimeriei, cenzura a fost transmisă
prin biblioteci şi slujitorii lor. Pentru Jean-Luc Gautier Gentès, termenul de cenzură
aplicată bibliotecilor ar fi prea dur, ca regulă generală. Ar trebui mai degrabă să
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vorbim despre "normativitate" sau despre "prudenţă". Această zi de studiu a
reprezentat ocazia de a compara diverse regimuri de cenzură. În Franţa, legea este
cea care intervine, iar în Statele Unite ale Americii cenzura este lăsată la aprecierea
cetăţenilor. Exhibarea cenzurii este cea mai bună metodă de a-i restrânge câmpul de
acţiune. (C.V.)
64. DORLAN, CARMEN MARIA
Alteritate şi identitate religioasă. Consideraţii cu privire la
reprezentarea "ereticului" în literatura tipărită în Moldova la mijlocul
secolului al XVII-lea (I) / Carmen Maria Dorlan.
În: Libraria. Nr.7 (2008). p. 183-198.
Reprezentarea identităţii şi alterităţii religioase în societatea moldovenească
pre-modernă a fost bazată în istoriografia românească mult timp pe o perspectivă
analitică unitară. Astăzi, se promovează necesitatea cunoaşterii implicaţiilor care
revin "interferenţelor, comunicării şi circulaţiei ideilor, religiozităţii, proceselor de
confesionalizare sau de construcţie a identităţii religioase, cu discontinuităţile şi
continuităţile particulare sau factorii în jurul cărora se produc clivajele şi
solidarizările colective". Dacă luăm în considerare epoca lui Vasile Lupu, acest
domnitor a fost cunoscut pentru strânsele legături susţinute cu reprezentanţi şi
instituţii din spaţiul Ortodoxiei, această politică religioasă având implicaţii asupra
raporturilor sale cu reprezentanţii altor confesiuni creştine. Textele tipărite în
această perioadă în Moldova au avut ca destinaţie un public cititor care depăşea cu
mult limitele teritoriale ale principatului moldovean, răspunzând necesităţilor
venite din marile centre ale Ortodoxiei. Astfel, centrele tipografice din Principatele
româneşti s-au transformat în instrumente utilizate de reprezentanţii ecleziastici din
spaţiul Ortodoxiei pentru susţinerea şi promovarea activă a unui discurs
polemizant, în vederea contracarării oricărei forme de prozelitism religios, în
special cu ajutorul tipăriturilor în limba română. (C.V.)
65. DRAGOMIR, RAMONA
Harold Bloom, "Anxietatea influenţei. O teorie a poeziei", Piteşti,
Editura Paralela 45, 2008, 205 p. / Ramona Dragomir.
În: Libraria. Nr. 7 (2008). p. 382-385.
În anul 2008, la editura "Paralela 45" din Piteşti a apărut volumul
"Anxietatea influenţei. O teorie a poeziei" de Harold Bloom. Cartea a apărut pentru
prima dată în 1973 şi reprezintă o veritabilă teorie a intertextualităţii care, de la
publicarea ei, a avut un impact enorm asupra deconstrucţiei şi teoriei literare
poststructuraliste. În noua prefaţă, scrisă după mai bine de 20 de ani de la prima
ediţie a cărţii în limba engleză, Harold Bloom analizează influenţa pe care această
carte a avut-o în ultimii ani asupra criticii literare, precum şi câteva dintre sursele ei
cele mai importante, mărindu-i astfel importanţa pedagogică pentru toţi cei care
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studiază sau sunt interesaţi de literatură şi critică literară. Cartea prezintă, de fapt, o
teorie a poeziei, care se bazează pe sublinierea influenţei poetice şi a relaţiilor intra
poetice. Scopul acestei teorii este de a idealiza relatările acceptate, privitoare la
modul în care un poet contribuie la formarea altui poet. Influenţele poetice nu-i fac
pe poeţi mai puţin originali; adeseori, îi fac mai originali, dar nu neapărat mai buni.
Orice discipol ia ceva de la maestrul său. Aceasta este anxietatea influenţei. (C.V.)
66. DUICU, SEBASTIAN
Credinţă şi artă în ferecătura unei Evanghelii / Sebastian Duicu.
În: Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional. Nr. 15 (2008).
p. 111-126.
Autorul articolului, dr. Sebastian Duicu, de la Muzeul Naţional al Satului
"Dimitrie Gusti" din Bucureşti, prezintă ferecătura unei Sfinte Evanghelii, tipărită
la Buda în anul 1812, aflată în deţinerea P.C. părinte Eugen Nicolae Matei, parohul
bisericii Sfântul Nicolae - Popa Savu din Câmpulung Muscel şi protoviereu.
Fiecare scoarţă de lemn îmbrăcată în catifea cafenie are dimensiunile 343x230 mm,
iar cotorul este lat de circa 37 mm. Scoarţa 1, considerată "vorbitoare", are imagini
care informează despre conţinutul esenţial al volumului. Peste foaia de bază au fost
aplicate şi prinse în cuie - nituri cu cap perlat perforat - 13 icoane prăznicare de
formă rectangulară şi 4 icoane circulare, care cuprind simbolurile Sfinţilor
Evanghelişti. Câmpul central are ca piesă principală icoana "Răstignirea", urmând
apoi momentele vieţii Mântuitorului - "Buna Vestire", "Naşterea lui Hristos",
"Întâmpinarea", "Botezul lui Hristos", "Schimbarea la Faţă", "Învierea lui Lazăr din
Betania", "Floriile", "Răstignirea", "Învierea", "Înălţarea". În ultimele două scene
sunt reprezentate "Intrarea în Biserică" şi "Adormirea Maicii Domnului". Inscripţii
de denie şi realizarea, completate de concluziile analizei stilistice şi a tehnicii,
indică faptul că este o piesă care se înscrie în arealul sud - dunărean ortodox de
limbă greacă. (C.V.)
67. Ediţii - Biblioteca şcolarului - "Primii noştri poeţi".
În: Biblioteca Bucureştilor. Nr. 6 (2009). p. 11.
La Editura Tineretului din Bucureşti, în anul 1958, a apărut volumul "Primii
noştri poeţi" (ediţie îngrijită şi note de Teodor Vîrgolici). Cartea conţine versuri
aparţinând poeţilor Văcăreşti (Ienăchiţă Văcărescu, Alecu Văcărescu,
Nicolae Văcărescu, Iancu Văcărescu) şi lui Costache Conachi (1777-1849), autori
de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea. Prin versurile
lor, poezia românească devine "un mijloc de exteriorizare a sentimentelor personale
ale omului, a gândurilor şi pasiunilor omeneşti". De asemenea, acum apar "noi
forme poetice". Poeziile "conţin tropi, sunt scrise în strofe de o construcţie variată,
cu ritmuri şi scheme de rimă felurite". (C.V.)
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68.
Ediţii - Biblioteca şcolarului - Alois Jirásek, "Vechi povestiri cehe".
În: Biblioteca Bucureştilor. Nr. 6 (2009). p. 11.
În cadrul colecţiilor Bibliotecii Metropolitane Bucureşti se află volumul
"Vechi povestiri cehe" de Alois Jirásek, publicat la Editura Tineretului (colecţia
"Biblioteca şcolarului") în anul 1955 (în româneşte de Emanuel Cerbu şi K. Falter).
"Vechile povestiri cehe" reprezintă una dintre cele mai cunoscute cărţi ale
scriitorului ceh, pe care a scris-o la apogeul carierei sale, în special pentru publicul
tânăr. În acea perioadă apăruseră deja primele volume ale romanului "F. L. Věk" şi
primul volum din "La noi". "Magistrală este însăşi tratarea legendelor. Dar cartea
este importantă şi pentru cuprinsul ei. E ca o poartă prin care pătrundem în maniera
lui Jirásek de a înfăţişa istoria cehă" (Zdenek Nejedly). (C.V.)
69. Ediţii - Biblioteca şcolarului - C. Dobrogeanu-Gherea, "Studii
critice".
În: Biblioteca Bucureştilor. Nr. 6 (2009). p. 11.
La Editura Tineretului din Bucureşti, în anul 1957, a apărut volumul "Studii
critice" de Constantin Dobrogeanu-Gherea (1855-1920) (ediţie îngrijită şi prefaţată
de Horia Bratu). Analizând opera lui Mihai Eminescu, criticul literar evidenţiază
faptul că poetul reuşeşte să redea durerea "pentru soarta omenirii nefericite" şi este
preocupat de "cele mai înalte probleme ce ating nu numai soarta omenirii, ci şi pe-a
universului întreg". Pesimismul lui Mihai Eminescu, îndreptat uneori "la o
nedreptate, la o mizerie omenească", este interpretat de criticul literar angajat ca
având cauze sociale. Poetul îşi exprimă în unele poeme revolta, după cum
subliniază Constantin Dobrogeanu-Gherea, un critic literar pentru care arta cu
tendinţă este mai importantă decât arta pentru artă, după cum reiese din polemica sa
cu Titu Maiorescu. (C.V.)
70. Goethe. Poezie şi adevăr.
În: Biblioteca Bucureştilor. Nr. 5 (2009). p. 15.
În 1955, la "Editura de Stat pentru Literatură şi Artă" din Bucureşti a apărut
lucrarea "Opere, I-II, Din viaţa mea. Poezie şi adevăr" (volumele I şi II)
de Johann Wolfgang Goethe, cu traducere şi studiu introductiv de Tudor Vianu.
După cum afirmă Tudor Vianu, "Poezie şi adevăr" este cea mai importantă scriere
autobiografică a lui Goethe, în care este descrisă viaţa scriitorului până la 25 de ani,
reprezentând "epoca primei lui formaţii şi oarecum temeliile întregii lui opere şi
personalităţi". Opera a început să fie scrisă încă din anul 1808, când a apărut prima
ediţie a "Operelor alese" a lui Goethe, şi a fost publicată, cu primele 3 părţi, între
anii 1811 şi 1814. Partea a 4-a, care cuprinde iubiri pentru Lili Schönemann, a fost
tipărită în 1831. Pentru a scrie această operă, Goethe s-a bazat pe amintirile sale,
dar, în plus, s-a adresat şi unor vechi prieteni, martorii evenimentelor copilăriei, a
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răsfoit vechi colecţii de ziare şi reviste, a studiat unele lucrări de istorie referitoare
la epoca pe care trebuia să o prezinte. Rezultatul a fost o operă autobiografică în
care observăm cum artistul a fost influenţat de timpul său, pentru ca apoi şi el să
influenţeze lumea din afară. (C.V.)
71. Jean-Luc Bœuf şi Manuela Magnan, "Colectivităţile teritoriale şi
descentralizarea" / trad. de Viorica Neagu, Valeriu Diţuleasa-Roman.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 53, nr. 2 (2008). p. 101.
În anul 2007, la editura "La Documentation française" (colecţia
"Descoperirea vieţii publice") din Paris a apărut volumul "Colectivităţile teritoriale
şi descentralizarea" de Jean-Luc Bœuf şi Manuela Magnan. Lucrarea, foarte
pedagogică, prezintă colectivităţile teritoriale în Franţa şi noile moduri de
funcţionare după reformele din 2003 şi din 2004 asupra descentralizării şi reforma
din 2007, privind diaspora. Această lucrare este organizată în jurul a 5 teme "Colectivitate şi descentralizare", "Actorii colectivităţilor teritoriale",
"Colectivităţile cu statut particular şi din diasporă", "Relaţiile între colectivităţile
teritoriale şi Europa" şi "Finanţele colectivităţilor teritoriale". Fiecare temă este
prezentată sub formă de întrebări-răspunsuri, completate de tabele cu subiecte
specifice, clarificări de ordin istoric şi internaţional şi tabele comparative. (C.V.)
72. LÁZOK, KLÁRA
Cenzura de cărţi în anii '50. Tipologia conţinuturilor considerate
"periculoase" / Klára Lázok.
În: Libraria. Nr. 7 (2008). p. 224-240.
În privinţa cercetărilor referitoare la cenzura de carte din perioada postbelică
românească, semnalăm două apariţii editoriale - A. Marino, "Cenzura în România.
Schiţă istorică introductivă" (Craiova, Aius, 2000) şi Lidia Vianu, "Censorship in
Romania" (Budapest, Central European University Press, 1998). Autoarea
articolului a cercetat fondurile din 1958 ale Direcţiei Generale a Presei şi
Tipăriturilor (DGPT) aflate la Arhivele Naţionale Istorice Centrale (ANIC). Pe
baza dosarelor DGPT, a listelor operelor cenzurate de acest organism, precum şi a
anexelor ataşate cu motivarea cenzurării diferitelor cazuri, a fost întocmită o
tipologie a principalelor tematici considerate periculoase. Astfel, în anii '50,
regulile impuse referenţilor de cenzurare aveau la bază mai mult criterii tematice
decât etnice. De exemplu, erau interzise operele care făceau referire la religie sau
reprezentau alte curente ideologice decât cel oficial. Totuşi, chiar şi în acea
perioadă au reuşit să apară opere literare sau ştiinţifice de valoare. (C.V.)
73. NAZARE, RUXANDRA
Ilustraţia cărţilor româneşti braşovene editate de fraţii Constantin şi
Ioan Boghici (1805-1816) / Ruxandra Moaşa Nazare.
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În: Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional. Nr. 15 (2008).
p. 235-242.
La începutul secolului al XIX-lea, au apărut mai multe cărţi în limba română
în tiparniţa braşoveană datorită contribuţiei editoriale a comercianţilor Constantin şi
Ioan Boghici. Locul ocupat de ei în susţinerea bisericii şi a tiparului în limba
română este pomenit în volume dedicate istoriei literaturii, bisericii, cărţii şi şcolii.
Acestea se mărginesc să amintească numele lor în rândul tuturor celor cu interes
pentru cultură. Rolul lor ca editori a fost pus în lumină pe larg prin studiul lui A.
Banciu şi prin sinteza lui M. Tomescu. Iniţiativele tipografice ale fraţilor Boghici
au fost posibile şi stimulate de arendarea secţiei româneşti a tipografiei senatorului
sas Johann Georg Edler von Schobeln. În 12 ani de activitate, fraţii Boghici au
editat numeroase titluri. Lista cărţilor publicate de fraţii Boghici, stabilită pe baza
informaţiilor furnizate de cataloagele de carte veche, cuprinde 21 de volume.
Ilustraţiile cărţilor braşovene au fost analizate de Gh. Oprescu într-o lucrare despre
grafica românească în secolul al XI-lea, în cadrul mai larg al artei tiparului
românesc. Astfel, cărţile româneşti editate la Braşov de fraţii Boghici sunt diferite
sub raportul ilustraţiilor. Ilustratorii s-au inspirat din tradiţia grafică a timpului lor,
orientându-se, în general, către modele transilvănene (Blaj, Sibiu) şi occidentale
(Buda), aflate la modă. (C.V.)
74.
NIFON MIHĂIŢĂ,, EPISCOP AL SLOBOZIEI ŞI
CĂLĂRAŞILOR
Liturghierul lui Macarie de Târgovişte (1508) - primul liturghier
ortodox din lume / Î.P.S. Nifon Mihăiţă.
În: Curier. Nr. 2 (2008). p. 6-7.
În anul 2008 se împlinesc 5 secole de când ieromonahul Macarie "ne-a
dăruit lumină din lumina tiparului lui Gutenberg", tipărind la Mănăstirea Dealu 3
lucrări - "Liturghier" (1508), "Octoih" (1510), "Evangheliar" (1512). "Liturghierul"
lui Macarie are o dublă însemnătate - este prima carte românească tipărită şi prima
ediţie a acestei cărţi de cult în limba slavonă. La sfârşitul liturghiilor din
"Liturghier" se află tipărite unele rânduieli - "Povăţuirea către preoţi a Sf. Vasile ce
Mare", rânduiala Proscomidiei, Liturghiile Sfântului Ioan Gură de Aur, a Sfântului
Vasile cel Mare şi a Darurilor Înainte Sfinţite şi alte câteva rânduieli obişnuite rânduiala binecuvântării, rugăciunile de la Vecernie, Utrenie, etc. De asemenea,
trebuie amintite rânduiala Litiei şi rugăciunea pentru apărarea ţării". În acest sens,
"Liturghierul" lui Macarie reprezintă o formă rară a liturghierului slav, prin
prezenţa "Învîţăturii Sfântului Vasile cel Mare" pentru preoţi, care se găseşte numai
în manuscrisul 651 de la Matei Basarab. De asemenea, unele rugăciuni prezente la
sfârşit sunt foarte rare şi se regăsesc numai în textul slav al unui manuscris din
secolul al XVI-lea de la Mănăstirea Bistriţa. Ornamentele "Liturghierului" lui
Macarie dovedesc unele influenţe bizantine, dar mai ales asemănări cu
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manuscrisele moldoveneşti. "Liturghierul lui Macarie din 1508 a fost o carte vie,
care a stat la baza slujbei religioase în Ţara Românească şi Transilvania până la
introducerea limbii române în Biserică". (C.V.)
75. NUŢIU, RALUCA
Lavinia Betea, Alexandre Dorna (coordonatori), "Psihologia politică, o
disciplină societală", Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2008, 462 p. /
Raluca Nuţiu.
În: Libraria. Nr. 7 (2008). p. 390-392.
În anul 2008, la editura "Curtea Veche" din Bucureşti a apărut volumul
"Psihologia politică, o disciplină societală", coordonat de către Alexandre Dorna şi
Lavinia Betea. Alexandre Dorna este fondator şi preşedinte al primei asociaţii
europene de psihologie politică, "Association Française de Psychologie Politique",
redactor şef al primei publicaţii cu apariţie periodică (online) de specialitate de pe
continent - "Les c@hiers de psychologie politique". Lavinia Betea este conferenţiar
la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii Bucureşti. În carte sunt reunite 14
studii semnate de specialişti români şi străini din domeniul psihologiei politice.
Cartea redă în mod sintetic rezultatele înregistrate prin investigaţia psihologiei
politice, ale căror rădăcini se găsesc în psihologia individuală, psihologia socială şi
psihologia raselor. Sunt prezentate subiecte care vizează psihologia puterii, a
democraţiei şi a totalitarismului; psihologia crizelor, a revoltelor şi a schimbărilor
politice; autoritatea, populismul şi carisma liderilor; propagandă, comunicare şi
discurs politic; război psihologic şi psihologia diplomaţiei; factorii psihologici în
campaniile electorale; influenţă politică, memorie socială şi necesitatea
diagnosticării realităţilor contemporane în continuă mişcare şi schimbare. (C.V.)
76. RUSU-PĂSĂRIN, GABRIELA
B.P. Haşdeu - "Sic cogito" între memorialistică şi experimentul spiritist
/ Gabriela Rusu-Păsărin.
În: Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional. Nr. 15 (2008).
p. 271-278.
În 1892, B.P. Haşdeu (1836-1907) publica opera "Sic cogito", care în 1981 a
fost publicată la Editura "Scrisul Românesc", din Craiova (ediţie îngrijită, prefaţă,
note şi tabel cronologic de Tudor Nedelcea). Această operă a fost interpretată şi
comentată în epocă, iar posteritatea sa se va raporta la ea pentru analizarea
experimentului spiritist (ca proces, recuzită, fenomen) şi pentru decantarea
informaţiilor circumscrise sferei memorialistice. Din cercetarea manuscriselor şi a
prefeţei la ediţia a III-a (Editura Librăriei Socec et. Comp., 1895) reiese faptul că
"Sic cogito" trebuia să fie continuată cu încă două lucrări - "La sensum" şi "Virtus
rediviva". Lecturarea manuscriselor realizate prin dicteu automatic relevă aspecte
din viaţa personală, prezenţa şi implicarea prietenilor apropiaţi în experimentele
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spiritiste, ca şi multele ezitări depăşite cu dificultate în a relua munca de elaborare a
impactului operei "Etymologicum Magnum Romaniae". Receptarea în epocă a
personalităţii lui B.P. Haşdeu a fost influenţată de experienţele sale spiritiste, la
care a ajuns după moartea prematură a fiicei sale, Iulia Haşdeu (1869-1888), ea
însăşi scriitoare. George Călinescu scria - "Lumea !... l-a uitat, socotindu-l
excentric şi popularitatea de spiritist acoperă noţiunea de savant". Într-o conferinţă
susţinută la radio în seara zilei de 17 septembrie 1937, Mircea Eliade critica
nepăsarea românilor manifestată în ziua înmormântării lui B.P. Haşdeu. (C.V.)
77. SCHATZ, ELENA-MARIA
Rarităţi bibliofile franceze în colecţia de incunabule a Bibliotecii
Naţionale a României / Elena-Maria Schatz.
În: Libraria. Nr. 7 (2008). p. 119-130.
Colecţia de incunabule a Bibliotecii Naţionale a României a început să se
formeze din anul 1956. Prin realizarea şi publicarea "Catalogului colectiv al
incunabulelor din România" (2007), în prezentarea incunabulelor oricărei colecţii
din ţară, implicit a colecţiei Bibliotecii Naţionale, poate fi adus în discuţie şi
criteriul rarităţii. Din cele 143 de exemplare, care alcătuiesc astăzi colecţia de
incunabule a Bibliotecii Naţionale a României, 69 de incunabule sunt unicat la
nivel naţional, mai precis, fiecare dintre aceste incunabule este fie singurul
exemplar dintr-un titlu ori singura lucrare prin care este prezent un anumit autor în
colecţiile de incunabule din România, fie singurul exemplar aflat în ţară dintr-o
anumită ediţie a unui titlu. În plus, unele dintre acestea sunt rarităţi absolute, la
nivelul colecţiei mondiale de incunabule. Producţia din secolul al XV-lea a
centrelor tipografice de pe actualul teritoriu al Franţei este reprezentată în colecţia
Bibliotecii Naţionale a României de 32 de incunabule tipărite la Lyon (3
incunabule), Paris (8 incunabule) şi Strasbourg (21 de incunabule). (C.V.)
78. ŞTEFĂNESCU, ALEXANDRU
A VII-a ediţie a Salonului Editorial "I. H. Rădulescu" Dâmboviţa /
Alexandru Ştefănescu.
În: Curier. Nr. 2 (2008). p. 25-26.
În perioada 4-8 noiembrie 2008, la galeriile "Stelea" din Târgovişte s-a
desfăşurat a VII-a ediţie a Salonului Editorial "Ion Heliade Rădulescu", în care au
fost prezentate tipărituri ale unor edituri şi ale unor instituţii editoare, cum ar fi
Biblioteca Judeţeană "Ion Heliade Rădulescu" Dâmboviţa şi Complexul Muzeal
Naţional "Curtea Domnească" Târgovişte. Salonul a beneficiat zilnic de mai multe
lansări de carte ale editurilor participante. S-au prezentat cărţi din domenii diverse literatură, istorie şi critică literară, publicistică, ştiinţe juridice, ştiinţe economice,
ştiinţe umaniste, ştiinţe fundamentale, carte pentru copii şi tineret. Oraşul
Târgovişte şi împrejurimile sale au constituit o temă predilectă pentru mulţi dintre
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autorii prezenţi la salon - Victor Petrescu - "Moştenirea Văcăreştilor. Din istoria
unui festival de literatură"; Dan Simonescu, Victor Petrescu - "Târgovişte - vechi
centru tipografic românesc"; Agnes Erich, Mihai Oproiu - "Cultura medievală
târgovişteană". Cele 14 premii ale Salonului Editorial au fost consistente datorită
finanţării asigurate de la Ministerul Culturii şi Cultelor, majoritatea fiind adjudecate
de editurile "Bibliotheca", "Transversal" şi "Cetatea de Scaun". (C.V.)

comunităţi care începe să aparţină creştinătăţii. Autorii citaţi reprezintă nume
consacrate în medievistica românească şi europeană. Cartea este o lucrare
complexă, în care este analizată problema identităţilor naţionale, a mentalităţilor
colective, a domeniului ecleziastic, a orizontului cultural al personalităţilor de
atunci, şi este foarte utilă pentru profesori, studenţi, cercetători, pasionaţi de istorie.
(C.V.)

79. ŞTEFĂNESCU, ALEXANDRU
Primul istoric al Târgoviştei - I. D. Petrescu / Alexandru Ştefănescu.
În: Curier. Nr. 2 (2008). p. 32-34.
Biblioteca Judeţeană "I. H. Rădulescu" Dâmboviţa a organizat în anul 2008
o serie de activităţi cu caracter informativ-cultural (prezentări, simpozioane, mese
rotunde, expoziţii), pentru a aduce în atenţia publicului dâmboviţean o serie de
personalităţi ale culturii locale din veacurile trecute, ale căror nume sunt pe nedrept
uitate. Cu ocazia împlinirii a 190 de ani de la naşterea lui I. D. Petrescu (18481903), la 21 noiembrie 2008 au fost organizate o expoziţie de carte şi o prezentare
video legate de personalitatea acestui profesor, care a urmat seminarul episcopal, a
fost călugărit la 18 ani şi apoi a fost hirotonit diacon al Episcopiei Buzăului. La
începutul anului 1846, Chesarie, episcopul Buzăului, l-a trimis la Mănăstirea
Neamţ pentru a supraveghea tipărirea şi aducerea cărţilor bisericeşti necesare
eparhiei episcopale. La întoarcere a fost numit profesor la seminarul eparhial. Pe
lângă funcţia de profesor şi de director, el a alcătuit studii de istorie, etnografie,
epigrafie, fiind poet şi moralist. A fost un participant activ printre revoluţionarii
anului 1848. În 1888, I. D. Petrescu a publicat prima lucrare monografică dedicată
istoriei oraşului Târgovişte. Lucrarea se înscrie printre primele lucrări de acest gen
realizate în istoriografia noastră, fiind "ctitorul studiului local al istoriei", după cum
afirma Constantin Manolescu (C.V.)

81. TEODOR, CORINA
Lectura la feminin. O analiză dinspre societatea românească a secolelor
XVII-XVIII / Corina Teodor.
În: Libraria. Nr. 7 (2008). p. 199-212.
În cadrul istoriei lecturii, merită să fie analizate practicile feminine ale
lecturii la nivelul elitei din Ţara Românească şi Moldova de la jumătatea secolului
al XVII-lea până la jumătatea secolului al XVIII-lea. Pentru a contura o lectură la
feminin, trebuie urmărite 3 linii de investigare a societăţii româneşti din secolele al
XVII-lea - al XVIII-lea - patronajul asupra tiparului, daniile feminine şi lectura ca
mijloc de perfecţionare individuală. În privinţa patronajului asupra cărţii ,
remarcăm importanţa epocii lui Matei Basarab, când balanţa înclina în favoarea
cărţii religioase, de cult şi de edificare morală. Aceluiaşi context religios i se
subsumează şi implicarea doamnelor în înzestrarea unor lăcaşe de cult cu cărţi
religioase, aşa cum rezultă din însemnările marginale. Daniile de carte şi
manuscrise au atât o semnificaţie religioasă, cât şi una culturală, prin traseele
urmate în întreg spaţiul românesc, dincolo de frontierele statale. În fine, lectura
femeilor ca practică şi modalitate de perfecţionare a orizontului intelectual reiese
din studiul corespondenţei, al manuscriselor şi al documentelor epocii. (C.V.)

80. TEODOR, CORINA
Aurelia Felea, "Europa est-centrală în secolele IX-XII", Cluj-Napoca,
Editura Limes, 2007, 343 p. / Corina Teodor.
În: Libraria. Nr. 7 (2008). p. 366-368.
În anul 2007, la editura "Limes" din Cluj-Napoca a apărut volumul "Europa
est-centrală în secolele IX-XII" de Aurelia Felea, o tânără reprezentantă a
istoriografiei din Republica Moldova. În cadrul unei acţiuni culturale organizată
anual de Biblioteca Judeţeană Mureş, sub genericul "Basarabia română", a fost
lansată această carte în 3 aprilie 2008, în prezenţa autoarei şi a editorului cărţii,
Mircea Petean. Autoarea şi-a susţinut doctoratul cu o teză despre "Unitatea
românească în publicistica politică a lui Mihai Eminescu" (1997). În cartea apărută
în 2007 este analizată epoca postcarolingiană, de dinainte şi de după anul 1000, în
care termenul de Europa este menţionat din ce în ce mai mult în sensul unei

82. TEODORESCU, DORIN
Lămurirea problemei Minelor de Buda din 1804-1805 / Dorin
Teodorescu.
În: Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional. Nr. 15 (2008).
p. 313-315.
Pe 24 ianuarie 1804, este aprobată prin "Privilegium exclusivum" al Cărţii
Imperiale austriece tipărirea unui tiraj de 1.000 de exemplare al cărţii numite
Minei, având 12 volume (câte unul pentru fiecare lună), deci un număr total de
12.000 de cărţi. În 1802 a fost semnat contractul cu Tipografia Universităţii Pesta
de către editorul Ioan Molnar Pinariu, profesor şi medic oftalmolog. În baza
aceleiaşi aprobări, I. Molnar-Pinariu realizează de două ori câte 1.000 de
exemplare, un tiraj pentru Ţara Românească (şi poate pentru Moldova, existând o
informaţie despre 150 de seturi cu această destinaţie) şi unul pentru Transilvania.
Mineele menţionate (BRU, II, nr. 668 şi 682) sunt, de fapt, o reeditare a celor
râmnicene de la 1776-1750 ale episcopilor Chesarie şi Filaret, după cum precizează
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I. Molnar-Pinariu în "Cuvântarea înainte" aflată la începutul Mineiului lunii
septembrie, considerată "luna întâiu a anului". Pentru motive de învăţătură
dogmatică şi pentru corectura tipografică, editorul s-a adresat pentru "tipărirea de
acum al doilea" episcopului Iosif al Argeşului. Sponsorul de atunci pentru această
întreprindere spirituală era celebrul negustor Constantin Hagi Pop din Sibiu,
binecunoscut ca promotor al comerţului cu cartea peste graniţele care-i separau pe
români. Durata tipăririi ajunge până în 1807, deşi pe filele de titlu sunt imprimaţi
doar anii 1804 şi 1805. Mineele tipărite la Pesta reprezintă în întregime ediţia a II-a
celor râmnicene, iar la realizarea lor au contribuit tipograful Theodorus Trk
(Turcu), Gheorghe Şincai, Ioan Corneli şi Samuil Micu, corectori şi cenzori. (C.V.)
83. TODEA, ANA
Tom Rath, "Prieteni esenţiali. Cei fără de care nu te poţi descurca",
Bucureşti, Editura ALLFA, 2008, 222 p. / Ana Todea.
În: Libraria. Nr. 7 (2008). p. 403-406.
La editura ALLFA din Bucureşti, în anul 2008, a apărut volumul "Prieteni
esenţiali. Cei fără de care nu te poţi descurca" de Tom Roth. Cartea încearcă să
ofere răspunsuri unor întrebări referitoare la prietenie. Răspunsurile sunt bazate pe
decenii de studii ample cu privire la impactul prieteniilor, autorul colaborând cu
echipe de cercetători la analizarea a mai mult de 8 milioane de interviuri din baza
de date a Organizaţiei Gallup. Concepută ca literatură de specialitate care poate fi
folosită în autocunoaştere, în dezvoltarea profesională şi personală, lucrarea
tratează întrebări şi răspunsuri concrete. În locul unor simple reţete, cartea conţine
sfaturi care au fost pregătite în urma unor studii cu privire la prietenie. Motivaţia
autorului este că prieteniile conferă valori semnificative căsniciei, familiei, muncii
şi vieţii. Prietenii esenţiali sunt definiţi astfel - 1. "cineva care vă sporeşte
măsurabil calitatea vieţii"; 2. "o persoană din viaţa personală sau de la locul de
muncă de care nu vă puteţi lipsi". O parte semnificativă a cărţii defineşte 8 roluri
fundamentale ale prietenilor esenţiali în viaţa noastră - constructorul, suporterul,
colaboratorul, camaradul, mediatorul, optimistul, mentorul şi ghidul. Cartea include
şi un cod unic de identificare, care va permite accesul la Evaluatorul Prietenilor
Esenţiali (Vital Friends Assessment) şi va furniza un site personalizat dedicat
prieteniilor. (C.V.)

42

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

84. ŢILICĂ, DANA SILVIA
Ieromonahul Macarie şi începuturile tiparului românesc în studii / Dana
Silvia Ţilică.
În: Revista Bibliotecii Naţionale a României. Nr. 2 (2008). p. 15-19.
Dacă istorici precum Virgil Molin, V. Jagić şi Petăr Atanasov susţin că
Macarie din Ţara Românească este o persoană diferită de cea de la Cetinje, istorici
români precum B.P. Haşdeu, Nerva Hodoş, N. Iorga, P.P. Panaitescu, Lajos şi
Lidia Demény au arătat că este vorba de aceeaşi persoană şi că tiparul macarian din
Ţara Românească a fost influenţat de cărţile manuscrise româneşti din timpul lui
Ştefan cel Mare. (L.C.)
85. VÂRÂCEANU, ION
Târgovişte - Continuitate culturală în timp / Ion Vârâceanu.
În: Curier. Nr. 2 (2008). p. 11-13.
Din secolul al XIV-lea, oraşul Târgovişte a devenit Curte Domnească reşedinţa voievodală a Dinastiei Basarabilor. Acest oraş s-a consacrat şi ca cetate a
culturii româneşti. Călătorii străini vor observa aici prezenţa unei conştiinţe a
romanităţii şi continuităţii naţionale. La Mănăstirea Dealu de lângă Târgovişte şi-a
instalat tipografia călugărul Macarie, adus în ţară de către domnitorul Radu cel
Mare, şi a tipărit primele 3 cărţi slavone cunoscute la noi - "Liturghier" (1508),
"Octoih" (1510), "Evangheliar" (1512). Dimitrie Liubavici, urmaşul şi
continuatorul său, a tipărit o serie de cărţi religioase, începând cu anul 1545.
Activitatea sa va fi continuată de diaconul Coresi, care apoi se va stabili la Braşov,
unde va desfăşura o strălucită activitate tipografică, în slujba celor 3 ţări locuite de
români. Domnitorul Neagoe Basarab (1512-1521) va construi vechea Mitropolie şi
Biserica "Sf. Gheorghe". Udrişte Năsturel, personalitate de seamă a culturii
româneşti, a organizat la Târgovişte primul colegiu umanist din Ţara Românească,
cunoscut sub numele de "Schola Graeca et Latina" (1646-1652), care a funcţionat
alături de mai vechea şcoală slavo-română de nivel mediu. Formarea unor
biblioteci vestite aparţinând lui Udrişte Năsturel şi familiei Cantacuzinilor, prin
stolnicul Constantin, sunt dovezi care atestă preocuparea pentru ştiinţa de carte.
(C.V.)
0.3 Istoria bibliotecilor (bibliobuze)
86. LUCA, SABIN ADRIAN
Destinul unei moşteniri baroniale - Biblioteca "Brukenthal" / Sabin
Adrian Luca, Constantin Ittu.
În: Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional. Nr. 15 (2008).
p. 171-180.
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Biblioteca şi Muzeul "Brukenthal" au aparţinut baronului
Samuel von Brukenthal (1721-1803), guvernator al Transilvaniei în perioada 17771787. În secolul al XIX-lea, Biblioteca "Brukenthal" s-a îmbogăţit atât prin
substanţiale achiziţii, cât şi prin înglobarea a două biblioteci importante "Kapellenbibliothek" (Biblioteca Capelei) în 1879 şi Biblioteca Academiei de
Drept în 1895. Astăzi, colecţiile Bibliotecii "Brukenthal" au ajuns la peste 250.000
u.b., dintre care peste 30.000 u.b. reprezintă cărţi de patrimoniu. De asemenea, mai
există aproape 820 de manuscrise. Mai mult, există "carte transilvanică" şi "carte
veche româneacă". Bineînţeles, este foarte importantă colecţia de 422 de
incunabule. Biblii şi lucrări istorice. Semnalăm şi existenţa unei colecţii de hărţi de
peste 7.000 u.b. Dintre piesele de prin ordin ale colecţiei Bibliotecii "Brukenthal"
amintim "Breviarul Brukenthal", o carte - manuscris scrisă pe pergament cu
caractere gotice necunoscute, împodobită cu miniaturi realizată în Ţările de Jos la
cumpăna secolelor al XV-lea şi al XVI-lea. (C.V.)
87. ROTARU, FLORIN
Cuvânt introductiv / Florin Rotaru.
În: Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional. Nr. 15 (2008). p. 5-6.
În anul 2008, Biblioteca Judeţeană "Alexandru şi Aristia Aman" din Craiova
a sărbătorit un secol de existenţă.Primele biblioteci publice din România au fost
create în 1831 prin dispoziţiile "Regulamentului Organic", în Bucureşti şi Craiova.
Într-o anumită perioadă, Biblioteca din Craiovaşi-a restrâns activitatea la nivelul
unei instituţii şcolare, pentru ca apoi să redevină un reper profesional în cadrul
sistemului naţional al bibliotecilor din România. Simpozioanele anuale "Valori
bibliofile din patrimoniul cultural naţional" au început în 1980. Tinerii participanţii
de la început reprezentau prima şi ultima generaţie de specialişti în domeniul
studiului bibliofiliei, pregătiţi în virtutea legii patrimoniului cultural naţional din
1974. Astăzi aceşti specialişti maturi (I.C. Chiţimia, Gheorghe Mihăilă,
Pandele Olteanu, Alexandru Duţu, Virgil Cândea, Viorel Cosma, Remus Niculescu,
Dan Simonescu, Romulus Vulpescu) trebuie să predea ştafeta unei generaţii de
tineri. (C.V.)
0.4 Colecţii speciale (bibliofilie)
88. Din colecţiile Bibliotecii Metropolitane Bucureşti.
În: Biblioteca Bucureştilor. Nr. 11 (2008). p. 11.
Biblioteca Metropolitană Bucureşti deţine valori de patrimoniu în cadrul
colecţiei sale de cărţi. De exemplu, pot fi menţionate 3 cărţi rare - "Legendaru sau
Carte de cetire pentru şcolile poporale" de Vasile Petri, ediţia a VIII-a, tipărită la
Sibiu în 1894; "Pajere" de Mateiu Caragiale, ediţie îngrijită
de Marica M. Caragiale, cu o notiţă bibliografică de Perpessicius şi un portret inedit
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al autorului de Marcel Iancu, tipărită la Editura "Cultura Naţională" din Bucureşti
în 1936; lucrarea "Din arhiva lui Dumitru Brătianu - acte şi scrisori din perioada
1840-1870" (volumul I), tipărită de Aşezământul Cultural "Ion C. Brătianu" la
Imprimeriile "Independenţa" în 1933. (C.V.)
89. Din colecţiile Bibliotecii Metropolitane Bucureşti (I).
În: Biblioteca Bucureştilor. Nr. 5 (2008). p. 11.
În colecţiile Bibliotecii Metropolitane Bucureşti se află volumul "De
l'influence française sur l'esprit public en Roumanie. Les Origines - Étude sur l'état
de la société roumaine à l'époque des Régnes phanariotes", apărut în 1898 la Paris,
la "Ernest Leroux", Libraire-Éditeur". Autorul, Pompiliu Eliade (1869-1914),
abordează tema influenţei franceze în România în epoca fanariotă. Este vorba
despre o influenţă exercitată de departe de un popor asupra unui alt popor. Franţei
i-a fost destinat să aducă la viaţă cu civilizaţia sa un popor de aceeaşi rasă ca ea,
"care merea în barbarie şi suferinţă, în Orientul Europei". În timp ce influenţa
franceză se exercita sub toate formele, poporul român nu avea decât noţiuni foarte
vagi despre poporul francez. (C.V.)
90. Din colecţiile Bibliotecii Metropolitane Bucureşti (II).
În: Biblioteca Bucureştilor. Nr. 5 (2009). p. 13.
În 1915, la Tipografia "Cooperativa" din Bucureşti a apărut volumul
"Cronici literare" de criticul literar şi traducătorul Ion Trivale (1889-1916). Astăzi
volumul se află şi în colecţiile Bibliotecii Metropolitane Bucureşti. Criticul
deplânge "dezorientarea generală a literaturii noastre". El îşi aminteşte de
"literatura eroică de altădată" şi analizează "literatura industrială de azi". De
asemenea, îşi aminteşte că a existat o "critică eroică", care a îndreptat literatura spre
o "direcţie nouă". Criticul contemporan este "pasiv", "apăsat de conştiinţa propriei
lui neputinţi". El urmăreşte evoluţia "cavalerilor de literatură" şi scrie şovăind
"efemeridele literare" ale timpului său. (C.V.)
91. Din colecţiile Bibliotecii Metropolitane Bucureşti (III).
În: Biblioteca Bucureştilor. Nr. 5 (2009). p. 13.
În colecţiile Bibliotecii Metropolitane Bucureşti se află volumul "Opere II.
Teatru" de Alexandru Macedonski (ediţie critică cu un studiu introductiv şi note de
Tudor Vianu), apărut în 1939 la Fundaţia pentru Literatură şi Artă "Regele Carol
II" din Bucureşti. După cum subliniază Tudor Vianu, într-o ediţie a operelor lui
Alexandru Macedonski, teatrul ocupă un volum întreg, reflectând atenţia acordată
de poet acestui gen literar, în care vedea "una din cele mai proprii forme de creaţie
ale talentului său". Astăzi, critica literară poate aprecia la adevărata valoare creaţia
dramatică a lui Alexandru Macedonski, dar viaţa scriitorului a fost plină de
antagonisme, din care inspiraţia literară ar fi putut extrage "trunchiul viguros al
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adevăratei drame". (C.V.)

informaţii despre repertoriul de la acest concert, variat şi echilibrat. (C.V.)

92. HELEREA, E.
Biblioteca - mijlocul de promovare şi valorificare a patrimoniului
universităţii / E. Helerea, M. Lateş, G. Mailat, V. Coroiu, V. Ciobanu.
În: Biblio. Nr. 7 (2009). p. 221-228.
Politicile bibliotecilor universitare, corelate cu cele ale universităţilor,
prevăd strategii diverse de creştere a accesului la informaţie, printre care
introducerea digitizării colecţiilor, dezvoltarea centrelor de informare-documentare,
conceperea şi implementarea unor muzee virtuale. Lărgirea ofertei bibliotecii poate
include date şi informaţii ştiinţifice în format electronic care să descrie colecţii
existente în universitate. De exemplu, Biblioteca Universităţii "Transilvania" din
Braşov este preocupată de valorificarea colecţiilor existente în universitate, cu
prioritate a colecţiilor Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, facultate
care s-a dezvoltat încă de la constituirea universităţii, în anul 1948. Menţionăm
următoarele colecţii - colecţia botanică de plante, colecţia de material dendrologic,
colecţia didactică de cinegetică, colecţia de insecte, colecţia de minerale, roci şi
soluri, colecţia de carte veche, rară şi bibliofilă. Colecţia de carte veche, rară şi
bibliofilă conţine peste 800 de volume din domeniul silviculturii, tipărite în
perioada 1801-1931 pe teritoriul ţării noastre (Bucureşti, Craiova) sau în importante
centre tipografice din străinătate (Viena, Leipzig, Frankfurt, Stuttgart, Paris, Nancy,
Budapesta, etc.). Fondul cuprinde publicaţii în limba germană, franceză, maghiară,
latină şi română, cu alfabet latin sau gotic. (C.V.)

94. OPAIŢ, ANCA
Filigranele hârtiei utilizată în manuscrisele slavone aflate în Biblioteca
Academiei Române din Cluj-Napoca / Anca Opaiţ.
În: Libraria. Nr. 7 (2008). p. 151-158.
În patrimoniul Bibliotecii Academiei Române din Cluj-Napoca s-au păstrat
până astăzi un număr de 33 de manuscrise slave, datând din secolele al XV-lea - al
XVIII-lea, caligrafiate pe foi de pergament sau de hârtie, cu elemente ornamentale
stilizate, legate în coperte de lemn îmbrăcat în piele sau catifea. Manuscrisele
reprezintă cărţi de cult, exegeză teologică, texte hagiografice, gramatică şi câteva
texte apocrife. Un interes deosebit îl reprezintă mărcile filigranate de pe hârtia
utilizată în aceste 33 de manuscrise slave, care pot constitui, de multe ori, singurul
mijloc de datare a unor texte de provenienţă necunoscută. Din lipsă de mijloace
profesioniste, s-a recurs la metoda decalcului şi a "privirii în zare". Astfel, pe hârtia
acestor manuscrise slave apar aproximativ 53 de tipuri de filigran, cu o mare
diversitate de imagini. Un studiu mai atent al acestor mărci de apă oferă informaţii
pentru o datare cât mai exactă a manuscriselor, pentru cercetarea provenienţei şi
circulaţiei hârtiei pe care au fost scrise textele slave şi pentru stabilirea relaţiilor
comerciale şi politice între diferite state sau provincii dintr-o anumită epocă. (C.V.)

93. IONESCU, ADRIAN-SILVAN
Casa Aman, templu al muzelor / Adrian-Silvan Ionescu.
În: Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional. Nr. 15 (2008).
p. 155-162.
Pictorul Theodor Aman (1831-1891) şi-a construit o casă confortabilă şi
luxoasă în Bucureşti, având în centru un mare atelier. Toată decoraţia interioară a
fost realizată de însuşi Aman. V.A. Urechia lăuda în paginile gazetei "Adunarea
Naţională" din 22 mai 1869 frumuseţea faţadei atunci când aceasta se afla în stadiu
de finisaj. Clădirea a îmbinat în mod armonios finalitatea de habitat şi de atelier de
lucru cu aceea de salon de primire, galerie de artă şi sală de concerte, aşa cum
dorise beneficiarul. Din când în când artistul organiza acolo expoziţii cu vânzare a
propriilor opere. După cum reiese din documentele păstrate la Biblioteca
Academiei Române ("Cabinetul de Manuscrise", "Arhive Theodor Aman" şi
"Arhive Storck") şi la Muzeul "Theodor Aman", pe 28 februarie 1879 a fost
programat un concert la care a asistat însăşi doamna României, principesa
Elisabeta, soţia domnitorului Carol I, însoţită de principesa Pauline de Waldeck,
aflată în vizită în România. Astfel, dintr-un program tipărit în limba franceză, aflăm

95. SCURTU, NICOLAE
Întregiri la bibliografia lui Marin Bucur / Nicolae Scurtu.
În: Curier. Nr. 2 (2008). p. 31-32.
Istoric şi critic literar, eseist, poet, prozator şi memorialist, Marin Bucur
(1929-1994) reprezintă tipul scriitorului total, care a înzestrat cultura română
contemporană cu câteva cărţi esenţiale. El a fost format la şcoala de istorie literară
a lui George Călinescu, căruia i-a fost discipol şi colaborator. Aflat în Germania, la
Bochum, în anul 1978, ca profesor de limba, literatura, cultura şi civilizaţia română,
Marin Bucur se confesează în epistole memorabile confratelui său mai tânăr
Marcel Duţă (1936-2005). Este vorba despre 3 scrisori inedite din ianuarie 1978
(Bochum), februarie 1978 (Bochum) şi decembrie 1979 (Bucureşti), care se află în
biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din Bucureşti (autorul articolului). În
scrisoarea din 1979 este analizat destinul Institutului de Teorie şi Istorie Literară
"G. Călinescu", unde începuse o autentică degringoladă şi o regretabilă răsturnare
de ierarhii. Astfel de documente şi mărturii contribuie la elaborarea unei
monografii a prestigioasei instituţii condusă de George Călinescu, Alexandru Dima,
Zoe Dumitrescu-Buşulenga şi Eugen Simion. Literatura epistolară, parte integrantă
a bibliografiei, şi "Jurnalul" lui Marin Bucur, ambele necunoscute încă, rezervă
surprize dintre cele mai plăcute şi obiective cu putinţă. (C.V.)
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96. STAMATOPOL, RODICA
Din truda unui colecţionar de ex-libris: doctorul Nicolae Igna / Rodica
Stamatopol.
În: Revista Bibliotecii Naţionale a României. Nr. 2 (2008). p. 37-39.
Medicul Nicolae Igna (1899-196-) este unul dintre marii colecţionari de
ex-libris din România, stabilind relaţii cu mulţi artişti plastici români şi străini. În
1970, Biblioteca Naţională a primit o donaţie de 2.500 de ex-libris-uri din colecţia
sa, o altă parte a fost donată Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj). (L.C.)
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arădene a Ordinului Minorit. Mănăstirea minorită din Arad a fost înfiinţată în 1702
şi dedicată Sfântului Anton de Padova. La sfârşitul secolului al XIX-lea, biblioteca
ordinului număra 3400 de volume împărţite în 14 secţiuni. Majoritatea cărţilor din
bibliotecă erau teologice. Cărţile erau situate la parterul mănăstirii şi ocupau două
camere. Multe dintre aceste volume au fost distruse în anul 1945. O parte dintre ele
au ajuns la Biblioteca Judeţeană din Arad, unde se află şi un fragment din catalogul
manuscris al bibliotecii ordinului. Revenind la misol, el este conform primei pagini,
un "Missole Strigonieu, novissime impressume" avându-l ca editor pe "Johis Paep,
library Buden". In octava, volumul are 30 de rânduri pa pagina completă, tipărite pe
două coloane, cu negru şi roşu. Este legat în piele pe lemn, ros de carii, având
urmele unor închizători metalice. Starea generală de conservare a volumului este
bună. Pe prima filă numerotată sunt 10 ilustraţii cu scene biblice, cu chenar aurit,
colorate manual. Pe paginile misolului se găsesc numeroase însemnări manuscrise,
făcute de diferite persoane în diferite scopuri despre provenienţa volumului, despre
utilizarea sa liturgică şi despre identificarea volumului. (C.V.)

97. STĂNESCU, VIOLETA
Fondul "Vasile Mihăilescu" - Colecţia de manuale şcolare a Muzeului
Olteniei / Violeta Stănescu.
În: Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional. Nr. 15 (2008).
p. 279-292.
Profesorul Vasile Mihăilescu (1875- ) a absolvit Facultatea de Litere, Secţia
Istorie, iar din 1904 până la sfârşitul carierei a fost profesor la Liceul "Carol I" din
Craiova. Împreună cu elevii săi, V. Mihăilescu făcea vizite periodice la Biblioteca
Pinacotec şi Muzeul "Aman", unde aveau loc cursuri de literatură şi istoria artelor.
În 1907, V. Mihăilescu, Nicolae Bănescu, Alexandru Bărbulescu ş.a. fac eforturi
susţinute pentru ca vechiul Ateneu al Craiovei (înfiinţat în 1876) "să fie adus la
viaţă" prin prezentarea unui ciclu de conferinţe publice. Seria conferinţelor a fost
deschisă de Nicolae Iorga, care a prezentat conferinţa cu tema "Care sunt lucrurile
adevărate şi neadevărate în România" Vasile Mihăilescu a prezentat conferinţa cu
tema "Problemele statului român care sunt, în aceeaşi vreme şi ale neamului
românesc, în care era analizată "chestiunea ţărănească" şi erau denunţate tragicele
realităţi ale societăţii româneşti la începutul secolului al XXI-lea. Pentru susţinerea
acestei conferinţe profesorul Vasile Mihăilescu a fost arestat, anchetat, iar în cele
din urmă a fost achitat. Din colecţia de manuale şcolare a Muzeului Olteniei, fondul
"Vasile Mihăilescu" a îmbogăţit patrimoniul muzeal cu aproximativ 260 de titluri
editate în diferite zone ale ţării între anii 1891-1951 la edituri de referinţă pentru
istoria tiparului de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea,
multe dintre ele având semnătură sau dedicaţii ale autorilor, semnături ale
posesorilor, ştampile de provenienţă, etc. (C.V.)

99. TROIA, LUANA
Miracol şi ştiinţă într-o carte de secolul al XVII-lea / Luana Troia.
În: Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional. Nr. 15 (2008).
p. 317-322.
Biblioteca Judeţeană "Gh. Asachi" Iaşi deţine volumul "Alchymia" de
Andreas Libavius (Francfurt, 1606), care a apărut pentru prima dată în 1595 şi este
considerat cel mai vechi manual de chimie generală. Andreas Libavius (pe numele
adevărat Liban) a fost chimist şi medic german şi a trăit în perioada 1560-1616. A
predat iniţial istoria şi proza la Universitatea Rothenburg, iar în 1607 a devenit
director al gimnaziului din Coburg. Alte lucrări de acelaşi autor sunt "Rerum
Chymicarum" (Francfurt, 1595-1599), "Praxis Alchymie libri" (Francfurt, 1605).
Lucrarea are două prefeţe ("De dignitate Alchymiae" şi "Ad lectorene) şi cuprinde
două părţi - "Liber I" şi "Liber II". Volumul are 208 pagini, format în 6 şi 68 de
rânduri pe pagină, frontispicii alb-negru la început de capitol, iniţiale ornate cu
motive florale şi animale, hârtie cu filigran. Legătura este din carton cu hârtie
marmorată şi nu este originală, iar cotorul este din pergament (poate este rămas din
legătura originală). (C.V.)

98. SZÜNDER, GABRIEL
Missole Strigonieuse şi dilema fraţilor minoriţi din Arad / Gabriel
Szünder.
În: Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional. Nr. 15 (2008).
p. 293-300.
În colecţia de cărţi rare a Bibliotecii Judeţene "A.D. Xenopol" din Arad se
găseşte Misterul de Esztergom, una din urmele materiale ale fostei biblioteci

100. ŢILICĂ, DANA SILVIA
Un decret imperial al Mariei Theresa: Instrucţiuni utile pentru ilustrul
domn Joseph Kvassay, guvernator suprem al Comitatului Maramureş (1752) /
Dana Silvia Ţilică.
În: Revista Bibliotecii Naţionale a României. Nr. 2 (2008). p. 40-42.
Manuscrisul aduce informaţii privind organizarea administrativă din
Transilvania secolului XVIII. Scriitura este elegantă, cu cerneală neagră, pe hârtie
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de foarte bună calitate, realizată manual, din textile. Documentul se prezintă sub
forma unui coligat, cel de-al doilea text fiind redactat în 1768, şi face parte din
colecţia bibliofilului I.C. Rogojanu. (L.C.)
0.5 Dezvoltarea bibliotecilor. Misiunea şi funcţiile bibliotecilor (zilele
bibliotecarului. zilele bibliotecii)
101. Biblioteca Naţională din Bucureşti - mall cultural în 2011.
În: Asociaţia. Nr. 1 (2008). p. 2.
În 2011, bucureştenii vor avea o nouă Bibliotecă Naţională. Construcţia
finală (începută în 1986) va fi un mall cultural. Cititorii vor avea acces atât la sălile
de lectură, cât şi la anticariate, librării, cafenele şi restaurante. Aici vor fi depozitate
toate colecţiile pe care le-a acumulat Biblioteca Naţională de-a lungul timpului,
într-un spaţiu cultural polivalent (Adrian Iorgulescu). Ministerul Culturii şi Cultelor
a cerut sprijinul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru a achita
investiţia de la Biblioteca Naţională. În final, clădirea va fi îmbrăcată în pereţi de
sticlă. Din acelaşi program de reabilitare a monumentelor istorice mai fac parte
Opera Naţională, Muzeul Ţăranului Român, Muzeul Naţional "Grigore Antipa",
precum şi Teatrul Naţional şi Palatul Culturii din Iaşi. (C.V.)
102. Cultura gustului, gustul culturii.
În: Vox Libri. Nr. 1/2 (2008). p. 33-35.
Biblioteca Judeţeană "Ovid Densusianu" Deva şi Asociaţia Culturală Franţa
- Deva (FRADEV) au iniţiat proiectul intitulat "Cultura gustului, gustul culturii",
finanţat de Consiliul Judeţean Hunedoara. Manifestarea din anul 2008, desfăşurată
în intervalul 22-27 august, a avut un program variat. Printre invitaţi s-a numărat
recitatoarea artistică Eveline Legrand, din Belgia. În prima zi a manifestării, a fost
prezentat publicului un scurt istoric al gustului, de d-na Gabriela Marcu, directoarea
Bibliotecii Judeţene "Ovid Densusianu" Deva şi preşedinta Asociaţiei FRADEV.
Denisa Toma a prezentat o istorie a Cafenelelor literare din marele şi micul Paris.
Dl. Radu Stelian, specialist dendrolog, doctor în silvicultură, a prezentat albumul
"Forêts séculaires - patrimoines à sauver!" (tipărit în limbile română, engleză şi
franceză). În ultima zi a manifestării, în cadrul Secţiei de Artă a Bibliotecii
Judeţene "Ovid Densusianu", d-na Gabriela Marcu a făcut o atractivă prezentare a
oraşelor Bruxelles şi Bruges, după care Eveline Legrand a captivat publicul cu un
moment poetic din lirica feminină belgiană, volumele de versuri fiind donate
Bibliotecii. (C.V.)
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103. DAFINOIU, SPIRIDON
Întâlnire profesională / Spiridon Dafinoiu.
În: Asociaţia. Nr. 2 (2008). p. 3.
În 23 iunie 2007, în localitatea Munteni (judeţul Galaţi), în cadrul pregătirii
profesionale a bibliotecarilor din bibliotecile publice din judeţul Galaţi, a avut loc
un schimb de experienţă zonal. La întâlnire au participat bibliotecari din
bibliotecile publice comunale Munteni, Ţepu, Brăhăşeşti, Gohor, Priponeşti,
Ghidigeni, Nicoreşti, Buciumeni, Negrileşti, Cosmeşti, Movileni, precum şi
reprezentanţii administraţiilor locale, şefii comisiilor de cultură din cadrul
Consiliilor locale şi cadre didactice. Din partea Bibliotecii Judeţene
"V. A. Urechia" Galaţi au participat Cătălina Ciomaga (formator) şi Spiridon
Dafinoiu (metodist). Tema întâlnirii a fost "Dezvoltarea serviciilor de bibliotecă
prin proiecte şi programe". S-a dezbătut continuarea programului Irex Romania
Global Libraries prin înscrierea la Concursul de Participare Comunitară, care
urmăreşte implicarea comunităţii în utilizarea noilor tehnologii, utilizarea
productivă a resurselor de Internet ale bibliotecii şi a tehnologiei informaţiei în
general. (C.V.)
104. GUILBAUD, DIDIER
Bibliotecile departamentale şi prestarea de servicii / Didier Guilbaud,
Dominique Lahary ; trad. de Viorica Neagu, Valeriu Diţuleasa-Roman.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 53, nr. 2 (2008). p. 60-63.
Bibliotecile departamentale oferă prestări de servicii altor biblioteci furnizare de documente, formare, consiliere şi expertiză. Din acest motiv, sunt ele
prestatoare de servicii? Care sunt particularităţile relaţiilor cu proprii prestatori de
servicii? O anchetă realizată în 2007 de Asociaţia directorilor de biblioteci
departamentale de împrumut permite să precizăm câteva aspecte ale singularităţii
bibliotecilor departamentale în acest domeniu. (C.V.)
105. GUINERY, ANNICK
Cultura adolescenţilor / Annick Guinery ; trad. de Viorica Neagu,
Valeriu Diţuleasa-Roman.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 53, nr. 2 (2008). p. 87-88.
În ziua de 13 noiembrie 2007, a fost organizată o zi de studiu de către
fundaţiile "La Joie par les livres" şi "Lecture Jeunesse", prin care au fost analizate
practicile culturale ale tinerilor între 15 şi 20 de ani. Este interesant de observat
cum îşi construiesc tinerii cultura, prin ce sunt practicile culturale de astăzi atât de
diferite de cele ale adulţilor şi prin ce anunţă ele mutaţii profunde şi durabile, cum
trebuie primit un astfel de public în biblioteci şi ce să i se propună. Această nouă
generaţie soseşte cu un nivel de educaţie muzicală sau de practică televizuală
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superior precedentei, contrar practicii lecturii, care a scăzut cu fiecare generaţie.
Raportul dintre tineri şi cultură este transformat radical de utilizarea Internetului.
Este o revoluţie de aceeaşi amploare cu cea a tiparului, care generează două teme
de reflecţie - este aprofundată criza mediatorilor culturali şi apare problema
raportului cu obiectul. Chiar dacă aceste noi medii (telefonie mobilă, Internet) fac
parte din cotidianul tinerilor, există nişte efecte secundare ale utilizării lor - diluarea
timpului, dependenţă, manipularea informaţiei, abandonul suportului carte, etc. A
doua parte a zilei de studiu a abordat realitatea ofertei destinate adolescenţilor şi
utilizării ei reale în biblioteci. (C.V.)
106. HAKANSSON, ELISABET
Mars express - 2020 - Spre biblioteca "Tineretul viitorului" / Elisabet
Hakansson, Lo Claesson, Anna Gullstrand.
În: Buletin informativ [online]. Nr. 8 (2009) - [citat 10 decembrie 2009].
Disponibil la: http://81.18.94.103/anbpr/ANBPR-nr08-2009.pdf.
Pornind de la necesitatea sporirii atractivităţii bibliotecilor pentru copii şi
tineret, proiectul Mars Express 2020 viza într-o primă etapă metodele destinate
participării tinerilor la valorificarea şi amenajarea spaţiilor în bibliotecile lor locale.
În cea de-a doua etapă, s-a pus accentul pe tehnici noi care să dezvolte abilităţile de
comunicare şi să stimuleze lectura. (E.C.)
107. HALGAŞ, NICOLINA
Bibliotecile universitare şi cercetarea ştiinţifică / Nicolina Halgaş.
În: Bibliorev [online]. Nr. 19 (2010) - [citat 10 octombrie 2010].
Disponibil la: http://www.bcucluj.ro/bibliorev/arhiva/nr19/index.html.
Pe plan european, biblioteca universitară joacă rolul cel mai important în
oferirea accesului la informaţia ştiinţifică în România, abordarea accesului deschis
nu face obiectul unor dezbateri reale în mediul ştiinţific şi universitar. Sunt citate
opinii consemnate în articolul Ancăi Podgoreanu care distinge două nivele
definitorii pentru această activitate tipică pentru biblioteca universitară şi cele ale
prof. univ. dr. Ion Stoica propune depăşirea crizei traversate de spaţiile şi relaţiile
infodocumentare prin ridicarea cercetării din aceste domenii la nivelul general de
dinamism şi rigoare al cercetării ştiinţifice naţionale. (E.C.)
108. ILLYES, CLAUDIA
Dreptul la doua şansă / Claudia Illyes.
În: Libraria. Nr. 7 (2008). p. 75-86.
Cu ocazia Zilelor Bibliotecii din noiembrie 2007, Biblioteca Judeţeană
Mureş a demarat o activitate inedită pentru Târgu-Mureş - Biblioteca Mobilă. Ideea
a apărut recitind Manifestul UNESCO pentru bibliotecile publice (1994), în care se
precizează că oricine are dreptul la informare, cunoaştere, educaţie. Biblioteca
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Mobilă este un serviciu care facilitează accesul la informaţie al celor care, din
diferite motive, nu pot beneficia de serviciile bibliotecii publice, cum ar fi
minorităţile lingvistice, cei cu handicap fizic sau social, cei aflaţi în spitale sau în
închisori. Din noiembrie 2007, Biblioteca Judeţeană Mureş a organizat întâlniri
bilunare la Căminul pentru persoane vârstnice şi, respectiv, la Penitenciarul cu
sistem închis Târgu-Mureş, încercând să acopere o tematică cât mai variată şi să
satisfacă gusturile publicului. (C.V.)
109.
Interviu despre un alt fel de mecenat.
În: Lector. Nr. 9 (2008). p. 38-39.
Într-un interviu acordat pentru revista "Lector" a Bibliotecii Judeţene
"Duiliu Zamfirescu" Vrancea, domnul Dan Ştefan, director al firmei "Scorpion" din
Focşani, subliniază importanţa parteneriatului dintre o instituţie de cultură şi o
formă privată. Ca om de marketing şi "Public Relations", dl. Dan Ştefan a remarcat
faptul că Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu Vrancea are o activitate intensă,
reuşind să realizeze lucruri excepţionale - stand de carte "Daisy" - primul serviciu
public destinat nevăzătorilor, lansări de cărţi, donaţii fond de carte, manifestări în
aer liber, etc. Colecţiile bibliotecii cuprind atât cărţi în format clasic, cât şi în
format electronic, dar "mereu vor exista oameni care vor veni la bibliotecă,
experienţa lecturii tradiţionale fiind de neînlocuit". (C.V.)
110. Lectura copiilor între necesitate şi pasiune.
În: Cartea, biblioteca, cititorul. Nr. 17 (2008). p. 26-27.
Programul "Salonului Internaţional de Carte pentru Copii" din 2007 a inclus
câteva acţiuni profesionale care au întrunit peste 200 de participanţi din ţară şi de
peste hotare. Biblioteca Publică de Drept a găzduit atelierul profesional "Servicii de
referinţe în bibliotecă" (formator Janet Castelpietra, magistru în biblioteconomie şi
ştiinţele informării din New Jersey, SUA), iar la Biblioteca Publică
"Onisifor Ghibu" au fost ţinute mai multe conferinţe (de exemplu, Proiecte
culturale transfrontaliere - impact informaţional şi educaţional pentru bibliotecile
din Republica Moldova şi România" de Elena Poamă de la Biblioteca Judeţeană
"Nicolae Milescu Spătarul" din Vaslui). Tema Simpozionului desfăşurat pe data de
19 aprilie 2007 la Biblioteca Publică "Onisifor Ghibu" din Chişinău a fost "Lectura
copiilor între necesitate şi pasiune". Agenda simpozionului a fost destul de
încărcată, cuprinzând peste 20 de comunicări prezentate de specialişti din Chişinău,
Bălţi, Bucureşti, Iaşi, Cluj, Piatra-Neamţ. Autorii au abordat tema din mai multe
puncte de vedere - specificul lecturii copiilor în contextul socio-cultural actual,
corelaţia între lecturile obligatorii şi lectura neangajată, modalităţile de
transformare a lecturii într-o pasiune, într-o necesitate interiorizată, realizarea unor
proiecte orientate spre stimularea şi susţinerea lecturii copiilor, etc. (C.V.)
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111. MATEI, SILVIA
Manifestările lunii ianuarie în Biblioteca "V.A. Urechia" / Silvia Matei.
În: Asociaţia. Nr. 1 (2009). p. 3.
Biblioteca Judeţeană "V.A. Urechia" Galaţi a deschis seria activităţilor şi
manifestărilor culturale ale anului 2009 cu manifestările "Pe urmele lui Eminescu",
dedicate aniversării a 159 de ani de la naşterea poetului naţional Mihai Eminescu
(1850-1889). La Sediul central al Bibliotecii "V.A. Urechia", în Sala "Mihai
Eminescu", a avut loc vernisajul expoziţiei "Mihai Eminescu în memoria
gălăţenilor", cuprinzând documente originale deţinute în colecţiile bibliotecii. De
asemenea, a fost lansat numărul 9 din Seria nouă a publicaţiei "Buletinul Fundaţiei
Urechia" şi a fost susţinut un moment poetic de către George Motoi, Vlad Vasiliu şi
Mihaela Lecca. Printre invitaţi s-au aflat P.S. Dr. Casian Crăciun, Episcopul
Dunării de Jos, numeroase personalităţi culturale, poeţi, profesori, ziarişti, dar şi
elevi de la liceele gălăţene şi de la Şcoala gimnazială din Corod. Mai mult, în ziua
de 23 ianuarie 2008 a fost marcată aniversarea a 150 de ani de la realizarea Marii
Uniri a Principatelor Române. Piesa cea mai importantă a expoziţiei de documente
a fost publicaţia originală "Steaua Dunării" din 24 ianuarie 1859, în care este
semnalată înfăptuirea Marii Uniri. Pe parcursul întregii zile, grupuri de elevi şi
preşcolari au organizat serbări şi concursuri dedicate Marii Uniri. (C.V.)
112. NAZARE, RUXANDRA
Congresul şi adunarea generală IFLA - Milano, august 2009 / Ruxandra
Moaşa Nazare.
În: Buletin informativ. Nr. 9 (2009) - [citat 10 decembrie 2009].
Disponibil la: http://www.bcucluj.ro/doc/buletin9.pdf.
Lucrările congresului anual şi adunarea generală IFLA au avut loc la Milano
în perioada 23-26 august 2009. Tema conferinţei a fost Bibliotecile construiesc
viitorul având ca fundament moştenirea culturală, iar principalele secţiuni au fost:
Istoria bibliotecilor; Statistică şi evaluare; Bibliotecile pentru copii şi tineri;
Accesul liber la informaţie şi libertatea de exprimare. După ce a fost analizată
activitatea de susţinere a bibliotecilor la nivel internaţional, conducerea IFLA a fost
transferată noilor aleşi: Ellen Tise-preşedinte şi Jennifer Nicholson - secretar
general. (E.C.)
113. NENCESCU, MARIAN
O manifestare culturală fără inhibiţii - "Street Delivery", ediţia a IV-a /
Marian Nencescu.
În: Biblioteca Bucureştilor. Nr. 6 (2009). p. 26.
În perioada 12-14 iunie 2009, perimetrul stradal situat între librăria
Cărtureşti (fosta reşedinţă a lui Dimitrie A. Sturdza) şi Şcoala centrală (străzile
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Pictor Verona, Icoanei şi A. D. Xenopol) a devenit o imensă expoziţie în aer liber,
unde protagoniştii (studenţi, elevi şi şcolari mici) au fost în acelaşi timp creatori,
consumatori şi privitori de artă. Într-un spaţiu amenajat minimal, au avut loc peste
100 de spectacole şi evenimente culturale. Creat de Ordinul Arhitecţilor din
România, care a şi demarat un proiect urbanistic zonal pentru transformarea străzii
Pictor Verona într-un spaţiu pietonal şi cultural, proiectul "Street Delivery" (ediţia a
IV-a) şi-a găsit susţinători atât la autorităţile publice, cât şi în mediul privat. Însuşi
ministrul Culturii, Theodor Paleologu, prezent printre expozanţi, s-a declarat "un
pieton militant". În acest context, Biblioteca Metropolitană Bucureşti a iniţiat şi
derulat proiectul "Biblioteca alternativă", sub deviza "informaţiile sunt valoroase
atât timp cât circulă". "Biblioteca alternativă" a urmărit facilitarea accesului la carte
al persoanelor dornice să îmbine lectura cu petrecerea timpului în aer liber. (C.V.)
114. NENCESCU, MARIAN
Şcoala, biblioteca şi creativitatea / Marian Nencescu.
În: Biblioteca Bucureştilor. Nr. 6 (2009). p. 25.
În ziua de 2 iunie 2009, la Filiala "Dimitrie Cantemir" a Bibliotecii
Metropolitane Bucureşti a fost prezentat programul "Şcoala europeană - o şcoală a
creativităţii", iniţiat de Asociaţia "Komunitas". Realizatorii acestui proiect, printre
care s-a aflat şi bibliotecara Iulia Modiga de la BMB (asistent cercetare la Serviciul
Patrimoniu Cultural), au mizat pe valorile educative ale actului creator, lucrând
exclusiv cu copii provenind din medii defavorizate de la şcolile nr. 136 şi nr. 114
din sectorul 5 al Capitalei. La program au participat peste 10 voluntari (studenţi,
masteranzi şi personal didactic debutant), realizând mai multe ateliere (teatru, artă
plastică, muzică, dans etc.), care au antrenat peste 50 de copii. Aceştia au venit la
Bibliotecă cu produsele muncii lor (desene, artizanat, colaje foto etc.) şi cu dorinţa
de a comunica altor copii de vârsta lor bucuria participării la acest proiect. Oferta
culturală a BMB a fost atractivă pentru copii, prezentarea unor filme cu tematică de
prevenire a incendiilor şi a unor secvenţe muzeistice despre Foişorul de Foc
păstrând viu interesul pentru o zonă culturală vitală pentru educaţia copiilor. (C.V.)
115. OBREJA, GINA
Concurs IREX / Gina Obreja.
În: Asociaţia. Nr. 2 (2008). p. 7.
Răspunzând invitaţiei IREX, Biblioteca Comunală Ţepu s-a înscris la
Concursul de Participare Comunitară în luna martie 2008 cu proiectul intitulat
"Biblioteca, centru de informare, consiliere şi orientare şcolară şi profesională a
tinerilor, Porţi deschise spre viitor", care a fost declarat câştigător. Este vorba
despre organizarea în cadrul Bibliotecii Ţepu a unui centru de informare a tinerilor
în domeniul consilierii şi orientării şcolare. Proiectul se va derula pe o perioadă de
3 luni (iunie, iulie, august), când sunt programate mai multe activităţi - constituirea
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unei baze de date care să conţină informaţii privind oferta educaţională, oferta în
domeniul consilierii şi orientării şcolare şi profesionale, oportunităţi de formare
continuă; vor fi realizate un catalog cu aceste informaţii, care să fie consultat în
bibliotecă, un stand care să conţină documente utile (broşuri, cărţi, reviste) şi un
avizier cu informaţii despre locurile de muncă din judeţ, cursuri gratuite de
formare, oferte de muncă ale agenţilor economici. Beneficiarii vor avea acces, prin
intermediul TIC, la o serie de instrumente de evaluare a aptitudinilor, capacităţilor
şi deprinderilor în scopul conştientizării resurselor personale. (C.V.)
116. ROMAN, ALICE
ENTITLE / Alice Roman.
În: Buletin informativ [online]. Nr. 9 (2009) - [citat 10 noiembrie 2009].
Disponibil la: http://www.bcucluj.ro/doc/buletin9.pdf.
În data de 22 septembrie 2009, Biblioteca Judeţeană "Octavian Goga" Cluj a
organizat o conferinţă naţională cu tema "Bibliotecile publice şi învăţarea pe tot
parcursul vieţii", care face parte din proiectul european ENTITLE - "Bibliotecile
europene împreună pentru sprijinirea învăţării pe tot parcursul vieţii". Partenerii
României în acest proiect sunt: Austria, Bulgaria, Slovenia şi Marea Britanie.
Lucrările susţinute au urmărit evaluarea impactului bibliotecilor europene asupra
învăţării pe tot parcursul vieţii. (E.C.)
117.
Săptămâna Naţională a Bibliotecilor (14-18 aprilie), Ziua
Bibliotecarului şi Ziua Mondială a Cărţii şi a Drepturilor de Autor (23
aprilie).
În: Vox Libri. Nr. 1/2 (2008) p. 20-27.
Din anul 1999 şi în România se sărbătoreşte Ziua Bibliotecarului pe data de
23 aprilie, stabilită de UNESCO drept Ziua Mondială a Cărţii şi a Drepturilor de
Autor. În preajma acestei date se marchează Săptămâna Naţională a Bibliotecilor
pe parcursul căreia bibliotecile organizează activităţi culturale în centrul cărora se
situează cartea. În săptămâna 14-18 aprilie 2008, Biblioteca Judeţeană
"Ovid Densusianu" Deva şi-a deschis porţile pentru toţi vizitatorii care au dorit să
cunoască îndeaproape activitatea acestei instituţii de cultură. Prin intermediul
Serviciului de Informare al Bibliotecii, a fost prezentată biblioteca, secţiile ei,
specificul activităţii fiecărui compartiment al instituţiei. Întâlnirile cu cititorii au
cuprins şi o serie de prezentări ale comorilor de carte veche aflate în patrimoniul
bibliotecii noastre, ziare şi reviste de odinioară, cărţile "vorbitoare", "Colecţia
Millenium - carte în limba engleză". Sala de lectură a bibliotecii a organizat două
expoziţii - noutăţi intrate în patrimoniul Bibliotecii Judeţene "Ovid Densusianu"
Deva şi "Noi enciclopedii, albume, cărţi cu pagini sonore, DVD-uri, CD-uri". Sub
genericul "Rolul bibliotecii şi importanţa lecturii", Serviciul Metodic al Bibliotecii
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judeţene a organizat manifestări la bibliotecile municipale şi orăşeneşti din
Hunedoara, Orăştie, Haţeg şi Brad. (C.V.)
118. Sărbătoarea francofoniei.
În: Vox Libri. Nr. 1/2 (2008). p. 24-25.
În fiecare an de Ziua Internaţională a Francofoniei (20 martie), Biblioteca
Judeţeană "Ovid Densusianu" Deva şi Asociaţia culturală Franţa-Deva (FRADEV)
organizează timp de o săptămână manifestări culturale la care participă tot mai
mulţi tineri. De exemplu, tinerii au participat la concursul internaţional "Les Dix
mots de la francofonie", organizat anual de Organizaţia Internaţională a
Francofoniei şi Delegaţia pentru Limbă Franceză de la Paris. Prima zi a Săptămânii
francofoniei a început cu prezentarea expoziţiei dedicate marilor personalităţi
francofone omagiate în 2008 (scriitori, pictori, muzicieni, oameni de ştiinţă, actori)
- Strendhal, Marguerite Yourrcenar, Albert Camus, Georges Bizet,
Eugène Delacroix, Fernandel, Gérard Depardieu, Jean Jacques Rousseau, Auguste
Comte, Simone de Beauvoir, Paul Gaugain, René M. Jegritte şi alţii. Secţia de Artă
şi Carte Franceză a Bibliotecii Judeţene "Ovid Densusianu" Deva a organizat pe
toată durata manifestărilor din Săptămâna francofoniei o bogată expoziţie de carte
franceză provenită în special din Franţa, dar şi din alte ţări francofone, cum ar fi
Belgia şi Canada. (C.V.)
119. STAN, ANCA
Biblioteci gratuite pentru călători / Anca Stan.
În: Asociaţia. Nr. 2 (2008). p. 2.
În cadrul proiectului "Scriitori pe calea ferată", Uniunea Scriitorilor din
România şi Ministerul Transporturilor au amenajat în 6 gări din România (Gara de
Nord din Bucureşti, Iaşi, Suceava, Alba-Iulia, Sibiu, Sinaia) biblioteci publice
gratuite pentru călători. Scopul proiectului este încurajarea lecturii şi promovarea
scriitorilor români contemporani. Volumele oferite de Uniunea Scriitorilor din
România cuprind titluri ale autorilor români contemporani - Ana Blandiana,
Augustin Buzura, Dan Mircea Cipariu, Nicolae Prelipceanu, Cassian Maria
Spiridon ş.a. Cu această ocazie a fost lansat şi volumul "Scriitori pe calea ferată",
care cuprinde antologii de texte ale autorilor care au primit, din 1990 până în 2006,
Premiul Opera Omnia, Premiul Naţional de Literatură şi Premiile pentru poezie şi
proză ale Uniunii Scriitorilor din România şi ale Asociaţiei Scriitorilor Bucureşti.
(C.V.)
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120. STAN, ANCA
Centrul Pilot de la Zalău se deschide / Anca Stan.
În: Asociaţia. Nr. 2 (2008). p. 5.
Biblioteca Judeţeană "I. S. Bădescu" Sălaj din Zalău împreună cu Centrul
Zalău pentru Asistenţă Reciprocă (care are 9.000 de membri) găzduiesc Centrul de
Internet, care este echipat cu 5 computere, fiecare având camere web şi microfoane.
După ce au urmat cursurile centrului cu acces liber la Internet care s-au deschis pe
8 mai în cadrul ariei pentru pensionari de la Biblioteca Judeţeană din Zalău,
vizitatorii centrului citesc ziare online, corespondează prin e-mail cu copiii lor şi
downloadează fotografii trimise de familie şi prieteni. Câţiva participanţi de la
primul curs şi-au exprimat dorinţa de a utiliza şi alte programe - Word, audiţii
muzicale şi downloadarea de fotografii digitale. (C.V.)
121. TCACI, LILIA
Activitatea bibliotecilor pentru copii din Republica Moldova - situaţii
statistice 2006 / Lilia Tcaci.
În: Cartea, biblioteca, cititorul. Nr. 17 (2008). p. 79-87.
Obiectivele bibliotecilor pentru copii din Republica Moldova sunt atragerea spre lectură a tuturor categoriilor de copii, formarea deprinderilor de
lectură şi informare, sporirea potenţialului informaţional, extinderea şi
diversificarea serviciilor oferite, crearea unui mediu favorabil procesului de studiu,
informare şi delectare a tinerilor cititori. Realizarea acestor obiective depinde de o
serie de factori, cum ar fi calitatea colecţiilor, gradul de valorificare a potenţialului
informaţional existent în biblioteci dotarea cu mijloace moderne de informare, etc.
La începutul anului 2007, în Republica Moldova funcţionau 152 de biblioteci
pentru copii, dintre care 141 de biblioteci în centre raionale şi localităţi rurale, 10
biblioteci municipale şi 1 bibliotecă naţională. Doar 15 biblioteci pentru copii din
republică dispun de computere. Din numărul total de calculatoare (80), doar 26 sunt
în bibliotecile raionale şi comunale, iar numărul de imprimante şi scanere este şi
mai redus (9 şi, respectiv, 5 unităţi). Problema principală cu care se confruntă
bibliotecile este insuficienţa alocărilor financiare pentru achiziţia de publicaţii. Deşi
oferta de carte printre copii a sporit şi s-a diversificat considerabil în ultimii 10 ani,
multe biblioteci nu-şi permit reînnoirea stocurilor de carte existente. (C.V.)
122. TCACI, LILIA
Anul Lecturii în bibliotecile pentru copii / Lilia Tcaci.
În: Cartea, biblioteca, cititorul. Nr. 17 (2008). p. 97-104.
În cadrul Seminarului Naţional "Aspecte ale lecturii şi accesul la informaţie
în biblioteci" (11 decembrie 2007) a fost lansat oficial Anul Lecturii în Republica
Moldova. Programul cadru, recomandat spre realizare în 2008 - Anul Lecturii,
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include o serie de activităţi care urmează a fi organizate în parteneriat de biblioteci,
instituţii de învăţământ, mass-media, Uniunea Scriitorilor din Moldova, Centrul
"Acces-info", Biroul de Informare al Consiliului Europei, alte instituţii şi
organizaţii nonguvernamentale. Experienţa unor ţări ca Marea Britanie, Franţa,
România, Rusia, etc., în care s-au derulat campanii similare demonstrează că
rezultate mai bune au fost obţinute în special acolo unde accentul a fost pus pe
lectura copiilor şi a tinerilor. De aceea un rol important în realizarea obiectivelor
Anului Lecturii revine bibliotecilor pentru copii, ale căror activităţi sunt orientate
prioritar spre formarea cititorului de la cea mai fragedă vârstă, modelarea gustului
pentru lectură, promovarea lecturii ca factor esenţial în procesul de cunoaştere, în
educarea, formarea şi realizarea socială a tinerilor. În cadrul acestei campanii de
promovare a lecturii se înscriu şi activităţile pe care Biblioteca Naţională pentru
Copii "Ion Creangă" le va organiza la nivel naţional în 2008 - Salonul Internaţional
de Carte pentru Copii, Concursul literar "La izvoarele înţelepciunii, Concursul
republican radiofonic "Descoperă lumea nouă prin S.U.A.", Concursul cărţilor
manuscrise, Atelierul profesional "Anul Lecturii în bibliotecile pentru copii programe şi acţiuni de succes". (C.V.)
123. WAHNICH, STÉPHANE
Un studiu de preprogramare al unui prestator de servicii - exemplul
bibliotecii din Ponatière, Échirolles / Stéphane Wahnich ; trad. de Viorica Neagu,
Valeriu Diţuleasa-Roman.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 53, nr. 2 (2008). p. 56-59.
Reabilitarea bibliotecii din Ponatière (Échirolles) a fost precedată de un
studiu rafinat de preprogramare realizat de un institut de studii sociologice şi un
cabinet de urbanism. Studiul sociologic, care a revelat singularitatea acestei
biblioteci, desuetă prin echipamentele sale, dar modernă ca funcţionare, a permis,
de asemenea, cabinetului de urbanism să adapteze preprogramul său în funcţie de
realitatea socială şi de aşteptările actorilor şi publicului, prin soluţii care se
împotrivesc obişnuinţelor. Este prezentată reţeaua de biblioteci din Échirolles.
(C.V.)
0.7 Arhivistică
124. AVRAM, MONICA
Grigore Ploeşteanu, "Pavel Vasici. Viaţa şi opera", Târgu-Mureş,
Editura Veritas, 2008, 337 p. / Monica Avram.
În: Libraria. Nr. 7 (2008). p. 369-371.
În anul 2008, la editura "Veritas" din Târgu-Mureş a apărut lucrarea
"Pavel Vasici. Viaţa şi opera" de Grigore Ploeşteanu, care reprezintă biografia unui
cărturar român, prima monografie a învăţământului bănăţean şi opera cu care
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profesorul Grigore Ploeşteanu îşi începea cariera ştiinţifică ca doctor în istorie.
Prezentarea biografiei lui Pavel Vasici (1806-1881) îi prilejuieşte autorului o
incursiune în istoria românilor transilvăneni din prima jumătate a secolului
al XIX-lea, descriind lupta pentru drepturi politice, sociale şi naţionale, legăturile
dintre românii de pe ambele versante ale Carpaţilor, încercările lor comune de a
transforma societatea românească în acord cu ideile propovăduite de mişcările
revoluţionare din Europa. În conturarea portretului lui Pavel Vasici (medic, om de
cultură, poet, prozator, folclorist, publicist, revoluţionar, inspector şcolar, om
politic), autorul porneşte de la biografia dedicată acestuia de Iosif Vulcan în 1871 şi
de la cercetarea a numeroase documente de arhivă din fondurile arhivistice din
Bucureşti, Cluj-Napoca, Sibiu, Arad, Braşov, dar şi din Ungaria, Austria şi
Germania. Lucrarea conţine un bogat indice de nume şi locuri, precum şi fotografii
vechi, de epocă. (C.V.)
125. DRĂGAN, CIPRIAN
Legislaţia şcolară din Transilvania privind manualele şcolare /
Ciprian Drăgan.
În: Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional. Nr. 15 (2008).
p. 101-110.
Organizarea şcolară deosebită în Ungaria şi Transilvania a fost abrogată,
aplicându-se aceleaşi reforme şcolare ca şi în fostele provincii ale Imperiului
austriac. Toate legile, dispoziţiile şi măsurile au definit politica şcolară a statului
faţă de români. În această perioadă, şcolile româneşti au asigurat, uneori în condiţii
dificile, menţinerea unor valori inseparabile etosului românesc - şcoala în limba
română şi credinţa creştină, ortodoxă şi greco-catolică. De la liberalismul moderat
din 1868 până la măsurile privind folosirea limbii maghiare în întreaga reţea de
învăţământ, legislaţia în domeniul învăţământului a fost creată în vederea contopirii
naţionalităţilor în spirit de stat naţional maghiar. Deoarece de multe ori ideile
transmise elevilor prin intermediul manualelor şcolare folosite în şcolile
confesionale româneşti din Transilvania nu erau în concordanţă cu obiectivele
politice ale guvernului de la Budapesta şi spuneau adevărul istoric despre românii
de aici, autorităţile au cenzurat manualele sau chiar le-au interzis pe cele
considerate necorespunzătoare. (C.V.)
126. RĂŢOI, TUDOR
Mari colecţionari - Dr. Constantin I. Istrati / Tudor Răţoi.
În: Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional. Nr. 15 (2008).
p. 257-264.
Dr. Constantin I. Istrati (1850-1918) a fost chimist şi medic, profesor la
Universitatea din Bucureşti, membru al Academiei Române (din 1899) şi al mai
multor societăţi ştiinţifice străine, unul dintre fondatorii şcolii româneşti de chimie,

60

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

membru al Partidului Conservator-Democrat condus de Take Ionescu şi apropiat al
Casei Regale a României. C.I. Istrati a moştenit de la mama sa, Maria Istrati Capşa, o colecţie în curs de constituire (formată din 1848, cu documente despre
familie şi ţară), Pe care a preluat-o şi a sporit-o cu perseverenţă în conformitate cu
concepţia sa despre menirea izvoarelor istorice şi despre valorificarea lor în muzee.
După anul 1918, colecţia a intrat temporar în patrimoniul Ministerului Cultelor şi
Artelor, care a cedat-o în 1923, cu consimţământul soţiei doctorului Istrati,
municipalităţii din Turnu-Severin. Academia Română a reţinut "Colecţia Vasile
Alecsandri" şi 10 volume de cărţi. În 1978, Filiala Mehedinţi a Arhivelor Statului
(actuala Direcţie Judeţeană Mehedinţi a Arhivelor Naţionale) a primit din partea
Muzeului Regiunii "Porţile de Fier" 1.676 documente scrise pe pergament sau
hârtie, provenind din fosta Colecţie "C.I. Istrati". În urma prelucrării arhivistice, au
rezultat 26 de pachete de documente, 144 de manuscrise şi tipărituri şi 24 de cărţi şi
periodice, scrise sau tipărite în anii 1429-1945. (C.V.)
127. ŞTEFĂNESCU, ŞTEFAN
P.P. Panaitescu - reputat slovist şi istoric al vechii culturi româneşti /
Ştefan Ştefănescu.
În: Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional. Nr. 15 (2008).
p. 301-312.
Petre P. Panaitescu (1900- ) a fost unul dintre marii istorici români, care s-au
afirmat în perioada interbelică şi a dat măsura prodigioasei sale creaţii ştiinţifice
după cel de-al doilea război mondial. El a ilustrat slovistica istorică din România,
fiind continuator al lui I. Bogdan. În perioada 1923-1924, P.P. Panaitescu a
funcţionat ca lector de limbă română la Universitatea din Craiova, având astfel
prilejul să-şi lărgească pregătirea de slovist şi să întreprindă cercetări în arhivele şi
bibliotecile din Polonia referitoare la cultura română veche şi la relaţiile românopolone. Consacrării ştiinţifice i-a urmat acordarea de către Senatul Universităţii din
Bucureşti a gradului de profesor titular la Catedra de Istoria slavilor şi culturii
slavilor în 1935. După război ilustrul savant şi-a continuat activitatea la Institutul
de Istorie "N. Iorga" al Academiei Române, publicând lucrări fundamentale, care
l-au impus ca pe unul dintre marii istorici români şi cel mai mare istoric al culturii
vechi româneşti în epoca sa. El a descoperit în biblioteci şi arhive şi a valorificat
numeroase documente româneşti sau referitoare la Ţările Române, care au
îmbogăţit patrimoniul cultural. În 1959, P.P. Panaitescu a publicat un inestimabil
instrument de lucru, "Catalogul manuscriselor" slavo-române şi slave din
Biblioteca Academiei Române, în două volume. (C.V.)
128. VÎLVOI, NICOLAE
Despre un document inedit din anul 1596 [7104] aflat în patrimoniul
Muzeului Olteniei din Craiova / Nicolae Vîlvoi.
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În: Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional. Nr. 15 (2008).
p. 323-325.
La Muzeul Olteniei din Craiova, în Colecţia "Documente", se găseşte un
document inedit (nr. inv. 15/6155) din anul 1596 [7104]. O analiză atentă a
documentului evidenţiază aspecte importante, care duc la concluzia că actul este
îndoielnic. După cum se ştie, cele mai multe falsuri din epoca medievală s-au comis
în interesul acaparării de pământuri. De exemplu, nu sunt respectate formularele
practice pentru o dietă, nu sunt menţionate semnăturile martorilor şi nici nu este
consemnat în document faptul că în loc de pecete au pus degetele. Un alt element
care ne face să ne îndoim de autenticitatea documentului este hârtia, care a fost
datată cu 50 de ani mai târziu decât data menţionată în document. De asemenea,
sumele menţionate în document nu corespund valorii epocii la care se referă actul,
fiind specifice mai degrabă celei de-a doua jumătăţi a secolului al XVII-lea. După
toate probabilităţile acest document nu este decât încercarea nereuşită de falsificare
a unui document cu intenţii frauduloase. De aceea, el poate fi menţionat în
cataloagele de documente la capitolul "documente îndoielnice". (C.V.)
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În anul 2009, buletinul "Asociaţia" al Bibliotecii Judeţene "V.A. Urechia"
Galaţi a solicitat şi a primit codul unic de înregistrare care identifică în mod unic o
publicaţie serială. Buletinul a fost înregistrat la Centrul Naţional ISSN a primit
codul de identificare ISSN pentru formatul tipărit şi pentru formatul online.
Periodicele înregistrate la Centrul Naţional ISSN sunt introduse automat în baza de
date a Bibliotecii Naţionale a României şi în Bibliografia naţională de publicaţii
seriale. Periodic, baza de date naţională este transmisă la Centrul Internaţional
ISSN, unde se editează Registrul ISSN (pe CD-ROM şi online), care conţine toate
publicaţiile purtătoare de ISSN din lume. Registrul ISSN este cea mai importantă
sursă de informaţii pentru toate cataloagele internaţionale de publicaţii seriale.
Conform Legii Depozitului Legal, 6 exemplare din fiecare număr al publicaţiei vor
fi trimise la Biblioteca Naţională a României în termen de maxim o lună de la
apariţie. Astfel, publicaţia va fi înregistrată în mod automat în colecţiile marilor
biblioteci din ţară şi în bazele de date de specialitate interne şi internaţionale.
(C.V.)
1.5 Legislaţia bibliotecilor (copyright. acces la informaţii)

1 BIBLIOTECI. ORGANIZARE. CONDUCERE
1.1 Organizarea bibliotecilor (modernizare. reorganizare)
129. SITARU, LIDIA
Biblioteca Publică Raională "A. Donici" în sprijinul lecturii copiilor /
Lidia Sitaru.
În: Cartea, biblioteca, cititorul. Fascicula 19 (2010). p. 50-53.
Biblioteca Publică Raională „A. Donici” din Orhei este centru metodologic
pentru 61 de biblioteci publice din raion. Contribuie la formarea tinerei generaţii,
oferind acces la patrimoniul cultural şi informaţional prin diverse servicii şi
activităţi. O componentă importantă a activităţii ei o constituie acţiunile culturaleducative şi informaţionale organizate pentru diferite categorii de utilizatori-copii,
în colaborare cu bibliotecile publice şi şcolare. Sunt prezentate principalele
activităţi culturale în care a fost implicată Biblioteca Publică Raională „A. Donici”
din Orhei în anul 2009. (C.P.)
1.2.2 Periodice
130. TOPORAŞ, CAMELIA
Asociaţia (Galaţi) = ISSN 2065-5711. Asociaţia Galaţi (Online) = ISSN
2065-5754 / Camelia Toporaş.
În: Asociaţia. Nr. 1 (2009). p. 15.

131. Conferinţa NAPLE - EBLIDA - Legislaţia europeană privind
bibliotecile.
În: Biblioteca Bucureştilor. Nr. 5 (2009). p. 18-20.
În perioada 7-9 mai 2009, la Viena s-au desfăşurat lucrările Conferinţei
comune NAPLE - EBLIDA, având tema "Legislaţia europeană privind
bibliotecile". În cadrul acestei Conferinţe, s-a discutat despre necesitatea
consolidării rolului şi potenţialului serviciilor oferite de bibliotecile europene
pentru susţinerea societăţii contemporane. Comisiei Europene i s-a cerut să urmeze
cele 4 direcţii importante trasate - realizarea Cartei Albe cu titlul "Bibliotecile
publice în societatea informaţională", prin care se defineşte rolul bibliotecilor în
societate, recomandându-se statelor membre să acţioneze în numele bibliotecilor
lor naţionale; înfiinţarea unui Centru European de Informare în privinţa
bibliotecilor, pentru a oferi informaţii coordonate, actualizate şi autorizate despre
acest tip de instituţii, în toate statele membre; eliminarea barierelor privind
copyright-ul în UE, fiind necesară o legislaţie justă, care să ţină seama de drepturile
autorilor, dar şi de drepturile utilizatorilor din biblioteci; realizarea unor proiecte cu
finanţare europeană, care promovează dezvoltarea semnificativă şi durabilă a
bibliotecilor, având ca ţintă infrastructura lor. (C.V.)
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1.8 Informatizare. Tehnologie informaţională (documente electronice)
132. Citeşte de pe Google şi în limba română.
În: Asociaţia. Nr. 1 (2008). p. 13.
În luna martie a anului 2008, Google a lansat serviciul "Books" ("Căutare de
cărţi") şi în limba română, deocamdată, într-o variantă beta. Utilizatorii români de
Internet vor putea astfel să aibă acces la anumite cărţi în limba maternă, pe care fie
le vor putea citi online, fie vor putea să descarce în format pdf textul complet.
Astăzi, "Google Căutare de Cărţi" a devenit disponibil în peste 120 de ţări, având
cărţi în mai mult de 100 de limbi. Peste 10.000 de edituri din lume sunt înscrise în
programul pentru parteneri, prin care pun la dispoziţie cărţile lor ca Google să le
transpună în format digital şi să le publice online, cu anumite restricţii de
previzualizare. În privinţa programului pentru biblioteci Google a încheiat
parteneriate cu 27 de biblioteci din lume (6 biblioteci din Europa), pentru a le ajuta
să-şi transpună cărţile în format digital. Dacă o carte se află sub incidenţa
drepturilor de autor, utilizatorii vor primi, doar informaţii generale, 2-3 fragmente
de text şi informaţii despre biblioteca în care se găseşte sau despre modul cum
poate fi achiziţionată. (C.V.)
133. DESRICHARD, YVES
Administrarea unui proiect open source în bibliotecă, documentare şi
arhive / Yves Desrichard ; trad. de Viorica Neagu, Valeriu Diţuleasa-Roman.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 53, nr. 2 (2008). p. 97-99.
În anul 2007, la Editura "Cercle de la Librairie" din Paris (Colecţia
"Biblioteca") a apărut volumul "Administrarea unui proiect open-source în
bibliotecă, documentare şi arhive" de Claire Scopsi, Laurent Soual,
Jean-François Feraille şi Sylvain Machefert. Autorii schiţează condiţiile apariţiei
programelor deschise în bibliotecă, convergenţa domeniilor de activitate,
dematerializarea accentuată a documentelor, virtualizarea locaţiilor de lectură. Pe
plan tehnic, creşterea capacităţii de stocare a memoriilor de masă, relativa lor
standardizare, interconectarea reţelelor, modelul OSI şi apoi protocolul TCP/IP şi
Internetul au evoluat în paralel cu dezvoltarea primelor programe open-source, apoi
a sistemelor de exploatare (Linux), a programelor profesionale (Open Office) şi a
aplicaţiilor specializate. De asemenea, autorii subliniază că unificarea meseriilor
din biblioteci, din arhive şi din domeniul documentar pare să se accelereze, atât sub
presiunea constrângerilor (bugetare sau instituţionale), cât şi printr-o evoluţie
legată, în mod firesc, de dematerializarea din ce în ce mai generalizată a
suporturilor. (C.V.)

134. DUTREMÉE, RÉGIS
"A seduce on line" - marketingul portalurilor bibliotecilor şi centrele de
documentare pe Internet / Régis Dutremée ; trad. de Viorica Neagu, Valeriu
Diţuleasa-Roman.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 53, nr. 2 (2008). p. 80-81.
În data de 22 ianuarie 2007, la hotelul FIAP Jean-Monnet din Paris s-a
desfăşurat ziua de studiu propusă de Fulbi ("Fédération des utilisateurs de logiciels
pour bibliothèques"). S-a discutat o problemă din ce în ce mai greu de evitat pentru
biblioteci - capacitatea site-urilor web instituţionale de a capta interesul
internauţilor, deja foarte obişnuiţi cu forţa de seducţie a site-urilor comerciale.
Profesioniştii din biblioteci, muzee şi arhive încep să utilizeze instrumentele web
2.0, dar păstrează reticenţe în privinţa logicii de seducţie a sferei comerciale.
Specialiştii în marketing, site-uri web şi bibliotecarii cu idei novatoare s-au
succedat la tribună pentru a prezenta mizele comunicării pe Internet. Vorbitorii care
nu erau bibliotecari au făcut dovada unei mai evidente puteri de seducţie.
Marketingul relaţional are ca scop valorizarea competenţelor bibliotecarilor şi
satisfacţia utilizatorilor. Există servicii web 2.0 care pot reţine atenţia cititorilor tag-clouds, integrarea resurselor în mediul digital de lucru, bloguri profesionale,
flux RSS, crearea unui avatar în Second Life etc. (C.V.)
135. NUŢIU, RALUCA
Jean-Noël Jeanneney, "Când Google a provocat Europa - pledoarie
pentru un impuls", Bucureşti, Editura Biblioteca Bucureştilor, 2008, 279 p. /
Raluca Nuţiu.
În: Libraria. Nr. 7 (2008). p. 349-352.
În perioada 20-23 septembrie 2008, s-a desfăşurat Simpozionul Internaţional
"Cartea. România. Europa", organizat de Biblioteca Centrală Universitară
Bucureşti şi Biblioteca Metropolitană cu ocazia împlinirii a 500 de ani de tipar pe
teritoriul României. În acest context, a fost lansată ediţia bibliofilă a lucrării "Când
Google a provocat Europa - pledoarie pentru un impuls" de Jean-Noël Jeanneney,
preşedinte al Bibliotecii Naţionale a Franţei, specialist în domeniul mass-media.
Este vorba despre o a doua ediţie, revăzută şi actualizată, imprimată în condiţii
grafice deosebite, în 4 limbi - română, franceză, greacă şi sârbă. Lucrarea conţine
un discurs mobilizator la adresa BnF şi a altor biblioteci naţionale din Europa, în
vederea creşterii numărului de cărţi digitizate, un impuls pentru crearea unei
Biblioteci Digitale Europene, care să pună la dispoziţia internauţilor un material
cultural divers, pe lângă cărţi. Lucrarea îşi are originile în reacţia la anunţul lansat
pe 14 decembrie 2004, conform căruia Google, prin proiectul Google Print (Google
Book Search) îşi propunea un plan gigant, de transpunere online a 15 milioane de
cărţi, aproximativ 4,5 miliarde de pagini. (C.V.)
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136.
Parteneri pentru Educaţie.
În: Asociaţia. Nr. 1 (2008). p. 11.
"Parteneri pentru Educaţie" este componenta românească a programului
"Parteners in Learning". A fost lansat oficial odată cu semnarea unui Memorandum
între Ministerul Culturii Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Ministerul
Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor şi Microsoft România. Prin acest
program, Microsoft Corporation îi va ajuta pe elevii şi profesorii din învăţământul
preuniversitar să-şi valorifice propriul potenţial utilizând TIC. "Parteneri pentru
Educaţie" include 3 subprograme destinate "Fresh Stort for Donates Computers,
prin care se oferă gratuit unităţilor din sistemul preuniversitar licenţe, pentru
Windows 98 sau Windows 2000, corespunzătoare programelor instalate pe
computerele donate; "School Agreement", prin care instituţiile de învăţământ
preuniversitar obţin licenţa Microsoft Windows XP Proffessional (upgrade gratuit),
Microsoft Office 2003, precum şi alte aplicaţii la un preţ substanţial redus faţă de
preţurile comerciale; Granturi educaţionale, care pun la dispoziţie investiţii pe
durata următorilor ani, pentru organizarea cursurilor de tehnologia informaţiei
pentru elevi şi profesori şi pentru a sprijini dezvoltarea curriculei şcolare bazate pe
instrumente IT. (C.V.)
137.
ROcultura se (re)lansează.
În: Asociaţia. Nr. 1 (2008). p. 11.
În aprilie 2008 a fost lansat site-ul ROcultura, care este, în acelaşi timp, o
revistă online, un atelier de creaţie, un mediu de interacţiune şi un pretext de
vizibilitate. ROcultura este rezultatul final al unui şir de proiecte început cu blogul
sketche (realizat de Andrei Ruse în 2006 şi primit cu locul al III-lea la Roblogfest
2007, după numai 3 luni de activitate) şi încheiat cu colaborarea cu Grupul
Editorial Tritonic. Site-ul ROcultura se bucură de o interfaţă atractivă, care permite
adăugarea de texte, imagini, fişiere audio şi video. ROcultura are aproximativ 35 de
membri şi numărul lor este în continuă creştere. 5 editoriale săptămânal. Se
completează imaginea de ansamblu creată de varietatea de categorii a site-ului.
ROcultura are un public larg, deoarece literatura, teatrul, filmul, evenimentele de
orice natură îşi găsesc loc pe acest site şi aici este promovat tot ce este nou. (C.V.)
138. SORESCU, NARCISA-DANIELA
Programul "Global Library Romania" o şansă şi pentru bibliotecile
publice comunale / Narcisa-Daniela Sorescu.
În: Vox Libri. Nr. 1/2 (2008). p. 17.
În anul 2008, Biblioteca Comunală din Baia Mare (Hunedoara) a fost aleasă
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să participe la Programul "Global Library Roimania", prin care se asigură prezenţa
în bibliotecile publice din România a computerelor conectate la Internet şi
accesibile publicului larg, beneficiind de o finanţare nerambursabilă din partea
"Fundaţiei Bill şi Melinda Gates", alături de alte 10 biblioteci publice - judeţene,
municipale, orăşeneşti şi comunale. Autoritatea publică locală s-a implicat în
renovarea, modernizarea, dotarea cu mobilier nou şi securizarea sediului Bibliotecii
Comunale. Finanţarea gestionată de "IREX România" s-a concretizat la Baia Mare
(Hunedoara) prin achiziţionarea de 4 computere performante conectate la Internet,
o multifuncţională laserjet şi o cameră Web. Fundaţia "IREX România" a organizat
în 2008 sesiuni de formare, în care participanţii au dobândit abilităţi şi cunoştinţe în
domeniul IT, Management de Centre Internet, Advacacy. (C.V.)
139. STAN, ANCA
10 sfaturi pentru o bibliotecă la zi / Anca Stan.
În: Asociaţia. Nr. 2 (2008). p. 5.
Prof. Aaron Schmidt, pe blogul său Walking Paper, propune următoarele 10
sfaturi pentru a avea o bibliotecă "la zi" - un formular de căutare în OPAC pe prima
pagină a site-ului bibliotecii; acces de la distanţă (din afara campusului) la resursele
electronice rezervate pentru utilizatorii bibliotecii; dotarea cu CD-writter a
calculatoarelor din bibliotecă pentru ca utilizatorii să-şi poată inscripţiona CD-uri;
fără computere depăşite tehnic; o navigare bine securizată şi liberă pe
calculatoarele din bibliotecă; să se răspundă la e-mail-urile cititorilor în mai puţin
de 48 de ore; să fie utilizate aplicaţiile de comunicare în timp real; să existe în
bibliotecă conexiune WiFi la Internet; să se utilizeze blogurile; sindicalizarea
conţinuturilor. (C.V.)
140. STAN, ANCA
Biblioteca Radio, o nouă provocare / Anca Stan.
În: Asociaţia. Nr. 2 (2008). p. 8-9.
Bibliotecarii din cadrul Bibliotecii Judeţene "Octavian Goga" Cluj au avut
iniţiativa de a realiza un radio online propriu, ca nou serviciu pentru utilizatori.
Proiectul www.bibliotecaradio.ro a câştigat ediţia din luna februarie 2008 a
Concursului de Participare Comunitară, organizat de IREX. Pagina de Internet
www.bibliotecaradio.ro are ca public ţintă pe toţi utilizatorii serviciilor de
bibliotecă publică, dar în mod deosebit se va adresa cu rubrici speciale elevilor şi
tinerilor liceeni şi studenţi, având funcţia sa de centru local de educare şi
învăţământ. De asemenea, www.bibliotecaradio.ro va fi o pagină interactivă de
radio online, în care se vor regăsi şi alte elemente utile pentru utilizatori - forum,
chat, informaţii de actualitate culturală, arhive text, foto, audio şi video ale
acţiunilor bibliotecii, arhiva de documente foto, audio şi video din fondul
documentar al bibliotecii. (C.V.)
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141. STAN, ANCA
E-learning în biblioteconomie / Anca Stan.
În: Asociaţia. Nr. 2 (2008). p. 2.
Information Management Resource Kit (IMARK) propune mai multe
cursuri online gratuite în gestiunea informaţiei, două dintre ele fiind atât în engleză,
cât şi în franceză şi în spaniolă - Gestiunea documentelor electronice şi Digitizarea
şi crearea de biblioteci digitale. (C.V.)
142. STAN, ANCA
Publicitatea electronică / Anca Stan.
În: Asociaţia. Nr. 2 (2008). p. 8-9.
Pentru ca un site să-i impresioneze pe clienţii vizaţi, trebuie să fie găsite
modalităţi de creştere a valorii sale de publicitate prin construirea de relaţii
reciproce cu mass media online. Astfel, există mai multe modalităţi de a evidenţia
potenţialul complet de publicitate al unui website - "factorul uman" - când
alcătuieşti un subiect referitor la site-ul tău, încearcă întotdeauna să adaugi o tentă
umană; "vino cu descoperiri noi" - realizează un studiu şi prezintă rezultatele
acestuia; "fii primul" - dacă site-ul tău oferă o perspectivă de actualitate şi conţine o
premieră, este normal să apară la rubrica de ştiri; "organizează o competiţie" organizează o competiţie împreună cu o revistă, un ziar sau o revistă electronică, cu
premii care să-i atragă pe cititorii publicaţiei şi pe jurnalişti; "informează" furnizează informaţii nepărtinitoare şi semnificative, oferă puncte de vedere
valoroase pentru orientarea domeniului de activitate; "răspunde mesajelor" răspunsurile la comentarii trebuie să urmeze anumite reguli - "fii onest",
"identifică-te", "evită jargonul", "răspunde repede" şi "fii comunicativ". (C.V.)
143. Supremaţia Wikipedia pusă sub semnul întrebării de Knol de la
Google.
În: Asociaţia. Nr. 1 (2008). p. 10.
Supremaţia Wikipedia este pusă sub semnul întrebării de Knol de la Google.
Google a anunţat de curând că a decis să construiască propria versiune de
enciclopedie online, elaborată de comunitatea de utilizatori. Sistemul denumit
"Knol" de la Knowledge unit (unitate de cunoaştere) va permite fiecărui utilizator
de Internet, să creeze şi să editeze pagini dedicate unui anumit subiect. Google nu
mai vrea să genereze link-uri către Wikipedia, ci să-şi creeze propria Wikipedia.
Dacă Google va reuşi să direcţioneze traficul actual al Wikipedia sau cel puţin o
parte din acesta către Knol şi dacă acesta va conţine reclame generate de Google
Ads (aşa cum au anunţat creatorii Knol), este destul de clar de ce creatorii de astfel
de pagini de enciclopedie se vor reorienta spre noul produs în defavoarea
Wikipedia - vor putea obţine profituri de pe urma cunoştinţelor lor, dar şi

68

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

notorietate pe Web. Orice "Knol" va fi controlat exclusiv de cel care l-a creat, fără
intervenţia Google. Vor exista însă toate instrumentele necesare prin care
utilizatorii vor sugera schimbări,vor adăuga comentarii sau vor adăuga calificative,
dar decizia finală aparţine autorului paginii respective. Google preferă să meargă pe
sistemul potrivit căruia cel mai bun material va ajunge în faţă. (C.V.)
144. SZABÓ, ENIKÖ
Oferta de informaţie electronică a bibliotecilor universitare române /
Enikö Szabó.
În: Bibliorev [online]. Nr. 18 (2009) - [citat 15 octombrie 2009].
Disponibil la: http://www.bcucluj.ro/bibliorev/arhiva/nr18/index.html.
Referitor la informaţia virtuală, bibliotecile organizează informaţia virtuală
în mod electronic, oferind accesul prin Internet şi World Wide Web. Principalele
proiecte sunt crearea unui catalog electronic (Online Public Acces Catalog-OPAC)
şi creşterea în volum a bazelor de date de informaţii tematice. Pentru exemplificare
sunt prezentate Biblioteca Universităţii Politehnice Timişoara şi Biblioteca
Centrală Universitară Bucureşti pentru oferta de cărţi şi reviste electronice. Deşi
informaţia electronică a bibliotecilor universitare româneşti este satisfăcătoare, se
consideră că ele ar trebui să adopte măsuri mai eficiente de marketing. (E.C.)
145. Tablouri vorbitoare într-o galerie din Coreea.
În: Asociaţia. Nr. 1 (2008). p. 4.
La galeria "Art Alive" din , tablourile prind viaţă. În cadrul galeriei sunt
prezentate 62 de capodopere în variantă IT, printre care "Cina cea de Taină" şi
"Gioconda" de Leonardo da Vinci. Lucrările interactive sunt programate să ofere,
în limba coreeană, răspunsuri la întrebări dintre cele mai diverse, dezvăluind câteva
dintre secretele capodoperelor. (C.V.)
146. TOPORAŞ, CAMELIA
E - Recenzie / Camelia Toporaş.
În: Asociaţia. Nr. 1 (2009). p. 5.
În numărul 9 al buletinului editat de Secţiunea pentru Copii a IFLA a fost
publicată o notă referitoare la ultima conferinţă IFLA din Quebec (Canada).
Editorul notei respective observa faptul că, faţă de anul trecut, termenii Web 2.0,
blog, WUK au fost mult mai des utilizaţi. Posterul intitulat "A. Librarians
Community in Search of Self on the Web" concluziona că "bibliotecile româneşti
sunt participante modeste în lumea Web - un număr mic de bloguri, de comunităţi
virtuale ale bibliotecarilor şi de forumuri active". Realizatorii posterului sunt
Claudia Ţerbăneşti şi Marin Pruteanu, nume cunoscute în lumea blogurilor şi a
listelor de discuţii legate de domeniul biblioteconomic, deci în lumea Web 2.0.
Posterul respectiv realizează o radiografie a conectivităţii la mediul Web 2.0 a
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bibliotecarilor şi bibliotecilor din România. În zona blogurilor de bibliotecă, poate
fi observată prezenţa a doar 4 biblioteci publice, printre care se află şi Biblioteca
Judeţeană "V.A. Urechia", Galaţi, datorită blogului Oficiului de Informare
Comunitară. Concluzia autorilor evidenţiază o "atitudine conservatoare faţă de
dinamismul societăţii informaţionale" a bibliotecilor româneşti. (C.V.)
147. UTARD, JEAN-CLAUDE
Biblioteci hibride, biblioteci tradiţionale - care este impactul asupra
organizării şi funcţionării lor? / Jean-Claude Utard ; trad. de Viorica Neagu,
Valeriu Diţuleasa-Roman.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 53, nr. 2 (2008). p. 79-80.
În data de 26 noiembrie 2007, în continuarea întrebărilor apărute la
Congresul de la Paris al Asociaţiei Bibliotecarilor din Franţa din iunie 2006, grupul
din ABF care a reprezentat Parisul a organizat o zi de studiu consacrată
schimbărilor pe care modelul bibliotecii hibride, care reuneşte biblioteca materială
şi biblioteca virtuală, le induce asupra organizării şi funcţionării bibliotecilor. Joëlle
Muller a remarcat că toate bibliotecile universitare şi de cercetare sunt astăzi
hibride şi că numeroase biblioteci municipale li se alătură. Ele oferă acces la
Internet şi la documente digitale, dar şi servicii de întrebări şi răspunsuri online,
bloguri ale cititorilor şi posibilitatea de download. Modificările organigramelor
bibliotecilor de cercetare europene reflectă în parte schimbările aduse de explozia
serviciilor online şi resurselor digitale. Această recunoaştere a noilor competenţe şi
servicii se traduce foarte diferit pe plan organizaţional - crearea unui serviciu de
colecţii digitale, integrarea acestuia în serviciul informatic, în serviciul gestiunii
periodicelor, adică al celui de conservare. Competenţele se schimbă şi profilurile
profesionale ies la iveală - administrator de site web, blogger, mediator digital,
documentarist-consultant online, formator, etc. (C.V.)
148. VOINICU, MIHAELA
Bibliotecile publice în contextul noilor tehnologii de informare şi
comunicare / Mihaela Voinicu.
În: Curier. Nr. 2 (2008). p. 20-21.
Privite din perspectivă evolutivă, bibliotecile au parcurs următoarele etape biblioteca de hârtie (tradiţională), biblioteca automatizată, biblioteca electronică şi
biblioteca digitală. Odată cu apariţia documentelor digitizate şi a documentelor
multimedia, structurile info - documentare au devenit tot mai dependente de
tehnologie, de comunicare online şi de aplicaţiile multimedia care caracterizează
spaţiul virtual. Biblioteca digitală este o entitate logică. Este biblioteca fără ziduri biblioteca nu colecţionează entităţi tangibile, purtătoare de informaţii, dar
furnizează în schimb un acces imediat, lipsit de constrângeri geografice, la
informaţii distribuite prezente în reţea (Elena Tîrziman - "Biblioteca digitală - O
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încercare de definire"). Biblioteca digitală cuprinde 3 elemente esenţiale biblioteca electronică, tehnologiile de informare şi comunicare şi beneficiarul (real
sau parţial). Mediile virtuale de genul Second Life oferă bibliotecilor "şansa de a
experimenta, de a oferi metode de acces la informaţii pe care utilizatorii le preferă,
bazate mai mult pe elemente vizuale şi audio decât pe elemente textuale, metode
inovative de furnizare a serviciilor, posibilităţi noi de interacţiune cu utilizatorii
(Octavia Lucia Porumbeanu - "Referinţe în era digitală - marketing şi servicii în
lumi virtuale"). (C.V.)
2 SERVICII ALE BIBLIOTECII. TEHNICI DE BIBLIOTECĂ
2.3.1 Catalogare. Organizarea cataloagelor. Descrierea publicaţiilor
149. CURTA, OLIMPIA
Digitizarea cataloagelor tradiţionale la B.C.U. Cluj / Olimpia Curta.
În: Bibliorev [online]. Nr. 19 (2010) - [citat 10 noiembrie 2009].
Disponibil la: http://www.bcucluj.ro/bibliorev/arhiva/nr19/info1.html.
La Cluj-Napoca se deschide în această toamnă, prima şcoală Cambridge în
afara Bucureştiului, iar biblioteca şcolară de aici va trebui să corespundă
standardelor Cambridge. Sunt enumerate serviciile oferite de biblioteca şcolară
internaţională, modalităţile de promovare a activităţilor bibliotecii, structura
fondului de documente al bibliotecii, orarul şi colaborările cu diverse biblioteci din
municipiul Cluj-Napoca. (E.C.)
2.4 Depozitare. Prezervare. Conservare. Restaurare
150. DELMAS, JEAN-FRANÇOIS
Raportul Caillet / Jean-François Delmas ; trad. de Viorica Neagu, Valeriu
Diţuleasa-Roman.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 54, nr. 3 (2009). p. 20-25.
Acest articol prezintă Raportul Caillet, dublu raport despre obiectivele şi
mijloacele planului de salvare a colecţiilor Bibliotecii Naţionale a Franţei, realizat
în 1979. Articolul revine asupra contextului particular al elaborării raportului (în
special, asupra întârzierii bibliotecilor în conştientizarea dimensiunii patrimoniale a
fondurilor lor), asupra conţinutului său (atrage atenţia asupra gravităţii pericolului
în care se găsesc colecţiile şi preconizează de a efectua simultan reproducere şi
restaurare în cadrul unei politici de substituire a comunicării documentelor) şi
evocă repercusiunile sale în cadrul bibliotecilor, în special numeroasele iniţiative pe
care le-a generat. (C.V.)
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2.5 Relaţii cu publicul. Referinţe bibliografice (servicii speciale. cic. Nevoi de
informare. comportament informaţional. atitudinea utilizatorilor)
151. Tinerii americani preferă bibliotecile în defavoarea internetului.
În: Asociaţia. Nr. 1 (2008). p. 4.
Bibliotecile oferă cele mai sigure, complete şi verificate informaţii. 21%
dintre americanii cu vârste cuprinse între 18-30 de ani care şi-au pus întrebări
legate de domeniul sănătăţii şi specializării în cadrul locului de muncă sau al
beneficiilor din partea statului au găsit răspunsurile căutate în cărţile împrumutate
de la bibliotecă. În general, cei care doresc să afle detalii despre subiecte legate de
educaţie, alegerea unei şcoli, modalităţi de finanţare a studiilor şi obţinerea unor
specializări sunt cei care apelează în mod frecvent la biblioteci, după cum arată un
studiu condus de Pew Internet, American Life Project şi Universitatea din Illinois
în cadrul Urbana Champaign. Cititorii merg la biblioteci pentru consultarea cărţilor
de referinţă, a ziarelor şi a revistelor rare. Astăzi, adulţii sunt convinşi de faptul că
bibliotecile oferă cele mai sigure, complete şi verificate informaţii. După cum a
precizat Lee Reinie, directorul Pew Internet, "era cărţilor nu a apus încă". (C.V.)
3 LECTURA PUBLICĂ
152. AGYAGÁSI, HAJNAL
Pierre Bayard, "Cum vorbim despre cărţile pe care nu le-am citit", Iaşi,
Editura Polirom, 2008, 240 p. / Hajnal Agyagási.
În: Libraria. Nr. 7 (2008). p. 354-355.
În anul 2008, la Editura "Polirom" din Iaşi a apărut volumul "Cum vorbim
despre cărţile pe care nu le-am citit" de Pierre Bayard, profesor de literatură
franceză la universitatea din Paris. Autorul conturează 3 tipuri de biblioteci
imaginare, care ar trebui să formeze cunoştinţele unui intelectual. Biblioteca
colectivă stochează majoritatea schimburilor de păreri despre o carte. Biblioteca
interioară reuneşte un ansamblu de cărţi pe care se construieşte orice personalitate.
Biblioteca virtuală asigură spaţiul, oral sau scris, al discuţiei cu ceilalţi despre cărţi.
Orice intelectual care s-a format în aceste 3 biblioteci poate depăşi anumite situaţii
care apar în viaţă - cărţile pe care nu le cunoaştem, cărţile pe care le-am răsfoit,
cărţile despre care am auzit vorbindu-se. În finalul cărţii, autorul oferă metode pe
care să le utilizăm pentru a face faţă cu eleganţă situaţiilor mai puţin plăcute.
Aceste conduite de urmat ar fi - să nu ne fie ruşine să vorbim despre cărţile necitite,
să avem curajul de a ne impune propriile idei, să inventăm cărţile despre care
vorbim şi să vorbim despre noi înşine. (C.V.)
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153. DAFINOIU, SPIRIDON
Lectura publică în judeţul Galaţi în anul 2008 / Spiridon Dafinoiu.
În: Asociaţia. Nr. 1 (2009). p. 6.
La sfârşitul anului 2008, din raportările responsabililor de biblioteci a
rezultat o imagine corectă asupra situaţiei bibliotecilor publice din judeţul Galaţi. În
privinţa bazei materiale, considerând că biblioteca publică are rolul de centru de
informare şi documentare la nivelul comunităţii, consiliile locale au dotat
bibliotecile cu calculatoare, softuri de bibliotecă, imprimante, copiatoare şi le-au
conectat la Internet. Achiziţiile de documente s-au făcut prin cumpărare, dar şi prin
donaţii din partea Ministerului Culturii şi Cultelor, a Bibliotecii Judeţene
"V.A. Urechia" Galaţi şi a personalităţilor locale. Organizarea şi diversificarea
serviciilor culturale din biblioteci are drept consecinţă atragerea unui număr mare
de utilizatori, acest număr reprezentând unul dintre indicatorii de performanţă ai
activităţii bibliotecilor. Din situaţia prezentată rezultă că în fiecare zi intră în
bibliotecile publice din judeţul Galaţi peste 1.000 de utilizatori, care beneficiază de
oferta serviciilor culturale. De asemenea, peste 60% din documentele eliberate spre
lectură reprezintă texte din literatura română şi universală, în special, din literatura
pentru copii. Datele statistice prezentate ar trebui să determine un proces de analiză
responsabilă la nivelul bibliotecii. (C.V.)
154. RINDZUNSKI, ISABELLE
10 animaţii cu lectură în biblioteca pentru tineri / Isabelle Rindzunski ;
trad. de Viorica Neagu, Valeriu Diţuleasa-Roman.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 53, nr. 2 (2008). p. 94-95.
În anul 2007, la editura "Retz" (Colecţia "Pedagogie practică") din Paris a
apărut volumul "10 animaţii-lectură în biblioteca pentru tineret", coordonat de
Christian Poslaniec. Autorul observă şi analizează comportamentele de lectură ale
copiilor şi ale adolescenţilor şi se interesează de animaţiile-lectură organizate în
biblioteci, pe care le-a prezentat şi într-o lucrare precedentă - "A crea gustul pentru
lectură - animaţii menite a-i face pe tineri să descopere plăcerile lecturii" (Editura
"Sorbier", 1990). Animaţiile-lectură se organizează în biblioteci de vreo 30 de ani.
Bibliotecarii din secţiunile pentru tineret depun un mare efort de inventivitate în
timpul primirilor unor grupuri de copii şi adolescenţi, pentru a le dezvolta gustul
pentru lectură. Aceste animaţii-lectură sunt rezultatul unei munci colective în
interesul bibliotecii şi, în special, în cadrul colectivităţii. Actorii lanţului cărţii sau
al comunicării (librari, staţii radio locale, jurnalişti, etc.) sunt foarte implicaţi şi dau
amploare acţiunilor care se bucură de o bună imagine în cadrul bibliotecii.
Instituţiile recunosc rolul de mediere socială al bibliotecilor în interiorul şi în afara
incintei lor. (C.V.)
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155. UNGUREANU, LARISA
Barbie - un imbold pentru creativitatea copiilor / Larisa Ungureanu.
În: Cartea, biblioteca, cititorul. Fascicula 19 (2010). p. 56-58.
Proiectul „De vorbă cu păpuşa Barbie”, implementat la Biblioteca
„Târgovişte” în luna iunie 2009, a avut drept scop atragerea copiilor spre activităţi
de creaţie, spre însuşirea unor procedee de creaţie (compunerea, desenul, pictura în
acuarelă), spre stimularea imaginaţiei. În proiect au fost implicaţi elevi din clasele
primare ale Şcolii nr. 5 „Alexandru Donici” din Durleşti. În articol sunt descrise
activităţile organizate în cadrul proiectului şi concluziile la care s-a ajuns în urma
implementării acestui proiect. (C.P.)
156. VANMARQUE, MAITÉ
Bibliotecile pentru tineret - evoluţie sau revoluţie / Maité Vanmarque ;
trad. de Viorica Neagu, Valeriu Diţuleasa-Roman.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom. 53, nr. 3 (2008). p. 97-98.
În ziua de 10 martie 2008, biblioteca din Caen a organizat o zi de studiu
intitulată "Bibliotecile pentru tineret - evoluţie sau revoluţie?" cu ocazia
semicentenarului departamentului Tineret. În prima parte a manifestării s-a discutat
despre resituarea bibliotecilor pentru tineret într-un context istoric, dar şi
prospectiv. În partea a doua a întâlniri s-a discutat despre public, despre parteneri şi
despre rolul bibliotecilor pentru tineret în oraş. Jean-Claude Utard, inspector al
bibliotecilor din Paris a propus câteva căi de urmat - a gândi în materie de formare,
nu de spaţii rezervate, cu scopul de a permite practicile multiple şi amestecul
publicului, a revedea ierarhia colecţiilor pornind de la cereri; a acorda locul meritat
bibliotecarilor dedicaţi tineretului; a reinventa modalităţile de primire, animaţiile şi
serviciile, cu scopul de a face din biblioteci "adevărate locuri de trai", a crea reguli
în favoarea utilizatorilor, mai des tolerând exprimarea "bucuriei vieţii". (C.V.)
4 INFORMARE. DOCUMENTARE. PRODUSE INFORMAŢIONALE
(marketing în aceste servicii. cic)
4.1 Bibliografii. Bibliografii naţionale
157. WEISZ, SZIDÓNIA
Armoriale transilvănene din epoca lui Sigismund de Luxemburg /
Szidónia Weisz.
În: Libraria. Nr. 7 (2008). p. 267-281.
Pe parcursul celor 50 de ani de domnie, Sigismund de Luxemburg, regele
Ungariei, a emis 97 de armoriale pentru supuşii lui fideli. Dintre aceste diplome, 10
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au fost acordate pentru persoane (nobili şi ne-nobili) care erau din Transilvania sau
care au avut domenii în această provincie. 8 armoriale au supravieţuit în forma
originală, armorialul Mindszenti a fost transcris în stilionariul Werbőczy, iar cel
acordat familiilor Mecseniczei Garázda şi Szilágyi a dispărut în timpul celui de-al
doilea război mondial. Armorialele reprezintă produsul muncii mai multor persoane
- scribii, care au scris textul diplomei, şi iluminatorii, care au decorat-o cu imaginea
potrivită. Ca documente, armorialele sunt utile mai multor domenii de cercetare, în
special genealogiei şi istoriei artei. Aspectul exterior şi structura armorialelor
acordate de către regele Sigismund de Luxemburg au devenit constante începând cu
anul 1411. Astfel, documentele sunt compuse din 3 părţi principale - protocol,
context şi eschatocol -, fiecare dintre acestea având mai multe secţiuni. Toate
diplomele existente din epoca lui Sigismund trebuie analizate şi apoi comparate cu
alte diplome contemporane din alte părţi ale Europei. (C.V.)
4.3 Alte publicaţii ale bibliotecii
158. BERTRAND, ANNE-MARIE
Oferta de informaţie electronică a bibliotecilor universitare române /
Anne-Marie Bertrand ; trad. de Viorica Neagu, Valeriu Diţuleasa-Roman.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 53, nr. 3 (2008). p. 5-10.
Privire retrospectivă asupra rapoartelor oficiale elaborate de bibliotecile
franceze şi asupra rolului acestor rapoarte în istoria bibliotecilor franceze din 1945.
După ce se prezintă un număr mare de rapoarte care nu şi-au găsit utilitatea
scontată, se face referire la influenţa decisivă a patru rapoarte foarte importante
pentru evoluţia bibliotecilor în sfera lecturii publice (1968), a patrimoniului
bibliotecilor (1982), a descentralizării (1984) şi a bibliotecilor universitare (1982);
aceasta pentru a sublinia necesitatea de a persevera în redactarea lor. (C.P.)
159. Duiliu Zamfirescu - 150 de ani de la naştere - Pe scurt, despre
demnitatea ideilor.
În: Lector. Nr. 9 (2008). p. 40.
Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea a publicat în 2008
antologia de articole "Duiliu Zamfirescu - 150 de ani de la naştere", ca omagiu adus
scriitorului şi diplomatului al cărui nume îl poartă Duiliu Zamfirescu (1858-1922) a
făcut de mai multe ori propuneri privind mai buna cunoaştere a propriului nostru
trecut atât prin documentarea academică, cât şi prin observarea şi cercetarea directă
a monumentelor din Italia. De asemenea, scriitorul a susţinut şi încurajat
cunoaşterea celor mai valoroase lucrări istorice româneşti, cum ar fi, de exemplu,
"Breve istoria dei Rumeni" (1911) de Nicolae Iorga, pe care o propune pentru
trimitere la toate bibliotecile şi institutele culturale din Italia, "ca măsură a
reciprocităţii culturale şi a unei interculturalităţi avant la lettre". Textul unei scrisori

ABSTRACTE ÎN BIBLIOLOGIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII DIN ROMANIA

75

către istoricul Nicolae Iorga dovedeşte că "în adevărata diplomaţie, nu numai
principiile, scopurile comune, opiniile, fie ele şi diferite uneori, ci şi cărţile şi
bibliotecile solidarizează marile caractere, le fac egale în faţa adevăratelor valori şi
dau măsura puterii lor de reper moral". (C.V.)
160. DUQUENNE, ISABELLE
BuB / Isabelle Duquenne ; trad. de Viorica Neagu,
Valeriu Diţuleasa-Roman.
În: Buletinul Bibliotecilor din Franţa. Tom 53, nr. 2 (2008). p. 92-93.
În anul 2007, revista germană a bibliotecilor "BuB - Forum Bibliothek und
Information" a fost marcată de numeroase dezbateri asupra digitizării şi a
Internetului. Intrarea bibliotecilor în lumea paralelă virtuală Second Life redă, în
manieră simbolică atât importanţa lor în lumea comunicării, cât şi echivalenţa
destinului lor cu acela al reţelelor de comunicare. Dezvoltarea fondurilor
electronice trebuie să coexiste cu formatul pe hârtie, deoarece o bibliotecă digitală
nu există decât prin serviciile pe care le oferă şi întotdeauna ca parte integrantă a
unei biblioteci reale. Noul portal german Bibliotheksportal reprezintă un punct de
intrare centralizat în lumea bibliotecilor, cu informaţii utile atât pentru
profesionişti, cât şi pentru persoane particulare (date, statistici, proiecte de clădiri,
dosare pe teme actuale, download-uri, agende ale bibliotecilor). Al 3-lea Congres
de Informare pentru Biblioteci din Leipzig, cu tema "Biblioteci şi etică", a reunit
2.700 de bibliotecari şi a abordat probleme de fond - legea privitoare la biblioteci,
munca socială în bibliotecă, utilizare WEB 2.0, cărţi electronice, serviciul de
învăţare online, noile tendinţe ale bibliotecilor pentru tineret, inspirate din modelul
american şi danez, marketing-ul bibliotecilor. (C.V.)
161. STAN, ANCA
Ghidul Bibliotecilor Publice din România / Anca Stan.
În: Asociaţia. Nr. 2 (2008). p. 5.
Cu prilejul Conferinţei Generale a ANBPR de la Băile Felix şi sub egida
Zilei Bibliotecarului din România, a avut loc lansarea Ghidului Bibliotecilor
Publice din România. Lucrarea de referinţă, realizată de ANBPR sub coordonarea
prim-vicepreşedintelui Constantin Bostan, prezintă, într-o manieră structurată,
datele esenţiale pentru toate bibliotecile publice din România, are 280 de pagini şi
poate fi procurată de la sediul ANBPR. (C.V.)
162. STAN, ANCA
Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării / Anca Stan.
În: Asociaţia. Nr. 2 (2008). p. 7.
A apărut primul număr din acest an al Revistei Române de Biblioteconomie
şi Ştiinţa Informării, cu tema "Problemele actuale ale bibliotecilor publice"
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(coordonator drd. Corina Apostoleanu). Rezumatele articolelor sunt disponibile pe
site-ul ABR. Din cuprins, semnalăm - "Dinamica structurilor infodocumentare de
tip bibliotecă în societatea contemporană. Reţele publice" (Corina Apostoleanu);
"Biblioteca "V. A. Urechia" - tradiţie şi modernitate în slujba comunităţii"
(Letiţia Buruiană); "Lupta cu utopia în biblioteca publică. În miezul unui mai larg
proiect cultural" (Nicolae Sârbu); "Proiect managerial al Bibliotecii Judeţene
"Ioan N. Roman" Constanţa în perioada 2006-2010" (Liliana Lazia); "Usability abilitatea creării paginilor Web eficiente" (Mihaela Voinicu). (C.V.)
5 PERSONAL. FORMARE PROFESIONALĂ (cursuri pentru bibliotecari)
163. DAFINOIU, SPIRIDON
Aspecte privind pregătirea profesională a personalului din bibliotecile
publice existente în judeţul Galaţi / Spiridon Dafinoiu.
În: Asociaţia. Nr. 1 (2009). p. 7.
Biblioteca Judeţeană "V.A. Urechia" Galaţi şi Centrul de Pregătire
Profesională în cultură de pe lângă Ministerul Culturii şi Cultelor au derulat un
amplu proces de pregătire şi perfecţionare profesională, structurat pe 3 componente
- activităţi specifice organizate la nivelul judeţului, participarea la programe şi
cursuri centrale organizate de CPPC, participarea la dezbateri, colocvii, conferinţe
zonale organizate în marile biblioteci universitare şi judeţene din ţară. Printre
activităţile organizate la nivel judeţean se numără instruirea anuală a tuturor
bibliotecarilor din bibliotecile publice din judeţul Galaţi şi întâlnirile profesionale,
pe grupe de biblioteci. În anul 2008, conform planificării, au fost derulate
următoarele programe - program de calificare/perfecţionare („Bazele
biblioteconomiei”); programe de perfecţionare (actualizarea cunoştinţelor, tendinţe
noi în biblioteconomie; codul deontologic al bibliotecarului; managementul
schimbării în biblioteci); programe de specializare (operator texte şi imagini,
inspector resurse umane, formator de competenţe profesionale, relaţii publice
pentru manageri, asistent manager, asistent relaţii publice şi comunicare, DTP;
evidenţa şi valorificarea patrimoniului cultural mobil tip carte. (C.V.)
164. STAN, ANCA
Formare profesională continuă / Anca Stan.
În: Asociaţia. Nr. 1 (2008). p. 14.
În anul 2008 a continuat formarea profesională a bibliotecarilor din
bibliotecile publice, aceştia participând la cursurile de pregătire şi perfecţionare
organizate de Ministerul Culturii şi Cultelor prin Centrul de Pregătire Profesională
în Cultură. În cursul semestrului I din anul 2008 s-au organizat următoarele
programe de specializare - programe de calificare/perfecţionare pentru ocupaţia de
bibliotecar; administrator de reţea calculatoare; designer Web; operator texte şi
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imagine; utilizarea calculatorului - competenţe comune; manager de proiect;
asistent manager; asistent relaţii publice şi comunicare; economişti şi contabili din
cultură. (C.V.)
165. ZANFIR, ILIE
Pregătirea, perfecţionarea şi specializarea profesională - premisele unei
activităţi eficiente / Ilie Zanfir.
În: Asociaţia. Nr. 2 (2008). p. 1-2.
Activităţile de pregătire profesională, urmate de dezvoltarea profesională
continuă trebuie să reprezinte o prioritate atât pentru fiecare instituţie, cât şi pentru
fiecare salariat în parte. În cadrul Bibliotecii Judeţene "V.A. Urechia" Galaţi,
managementul bibliotecii şi serviciul de resurse umane au manifestat un interes
permanent pentru derularea unor programe de pregătire, perfecţionare şi
specializare a angajaţilor în scopul creşterii nivelului calitativ al serviciilor
furnizate utilizatorilor. De exemplu, în anul 2008, 47 de angajaţi participă la cursuri
de pregătire şi formare profesională, cu o tematică foarte variată. De asemenea, mai
mulţi bibliotecari au participat la o serie de activităţi de perfecţionare în afara celor
planificate de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură. În data de 27.06.2008,
când o delegaţie de la Biblioteca Naţională a României, condusă de conf. univ. dr.
Elena Tîrziman, director general al BNR, a vizitat Biblioteca "V.A. Urechia"
Galaţi, a avut loc un schimb de pregătire profesională cu tema "Formarea şi
informaţia profesională, vectori în optimizarea serviciilor de bibliotecă". (C.V.)
6 ORGANISME. ORGANIZAŢII. ASOCIAŢII
166.
Concluzii ale seminarului pentru dezvoltarea capacităţii
organizaţionale a ANBPR.
În: Buletin informativ [online]. Nr. 9 (2009) - [citat10 ianuarie 2010].
Disponibil la: http://81.18.94.103/anbpr/ANBPR-nr09-2009.pdf.
Seminarul organizat de ANBPR cu sprijinul IREX (23-25 septembrie), s-a
bucurat de participarea filialelor de Dolj, Teleorman, Ialomiţa, Giurgiu, Constanţa,
Arad, Bihor, Satu Mare, Mureş, Sibiu, Iaşi, Vaslui, Neamţ şi Buzău. Subiectele
abordate au fost: Operaţionalizarea obiectivelor strategice de dezvoltare;
Monitorizarea şi evaluarea impactului; lucrul în echipă şi cum se pot forma grupuri
eficiente; Advocacy şi networking; Comunicare organizaţională internă şi externă.
Au fost stabilite obiectivele strategice de dezvoltare a ANBPR. (E.C.)
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167. NENCESCU, MARIAN
Centrul pentru Tineret îşi respectă reputaţia - Ziua bloggerilor sau
Ziua tinerilor! / Marian Nencescu.
În: Biblioteca Bucureştilor. nr. 5 (2009). p. 24.
În ziua de 30 mai 2009, Centrul pentru Tineret al Bibliotecii Metropolitane
Bucureşti a organizat la Casa de Cultură a Studenţilor prima ediţie a "Salonului de
blog-uri", intitulată "Ziua bloggerilor bucureşteni" (ZBB). Manifestarea a reunit
peste 300 de blog-uri şi cam de 3-4 ori mai mulţi participanţi activi. Horia Frunză,
coordonatorul Centrului pentru Tineret, a obţinut aprobarea d-lui Florin Rotaru,
directorul general al BMB, de a include manifestarea printre programele instituţiei.
Programul primei ediţii a ZBB, considerat de mulţi comentatori mai mult un produs
pentru tineri, decât o iniţiativă profesionistă, a fost foarte interesant. Sponsorii,
printre care s-au aflat Fundaţia "Noi citim" şi "Biblionet", au evidenţiat aspectele
educaţionale ale programului, premiind generos pe cei mai ingenioşi bloggeri.
Teatrul "Masca" a susţinut spectacolul de pantomimă "Statuile". În ansamblu, ZBB
a fost o reuşită, la această iniţiativă aderând Casa de Cultură a Studenţilor prin d-na
directoare Alexandra Dinu, şi alte instituţii publice. (C.V.)
168. TCACI, LILIA
"Cultura informaţională" - Brand-ul anului 2010 în bibliotecile din
Republica Moldova / Lilia Tcaci.
În: Cartea, biblioteca, cititorul. Fascicula 19 (2010). p. 63-64.
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova recomandă bibliotecarilor
şi instituţiilor bibliotecare din Republica Moldova o nouă orientare pentru anul
2010 sub tema „Cultura informaţională”. Asociaţia a făcut această alegere urmând
recomandările Secţiunii „Cultura informaţională” - IFLA, expuse în cadrul
Conferinţei 75 Generale IFLA (din 23-27 august 2009). Asociaţia propune
promovarea la nivel naţional a logo-ului internaţional elaborat de Programul
UNESCO: „Informaţie pentru toţi” şi „Cultura informaţională”. (C.P.)
169. TCACI, LILIA
Conferinţa 75 IFLA: Bibliotecila creează viitorul, bazându-se pe
patrimoniul cultural / Lilia Tcaci.
În: Cartea, biblioteca, cititorul. Fascicula 19 (2010). p. 79-83.
Conferinţa 75 Generală IFLA / Congresul Mondial al Bibliotecarilor şi-a
ţinut lucrările în perioada 23-27 august 2009 la Milano, Italia. Având ca temă
„Bibliotecile creează viitorul, bazându-se pe patrimoniul cultural” („Libraries
create futures: building on cultural heritage”), conferinţa a şi-a propus să
accentueze contactul dintre tradiţiile istoriei, culturii şi cunoaşterii, şi tehnologiile
viitorului, iar tema a presupus abordarea bibliotecilor nu doar ca institute sociale
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care acordă acces la informaţie, dar şi ca parte componentă a culturii, a moştenirii
culturale. În articol sunt prezentate sesiunile plenare şi întrunirile pe comisii şi
secţiuni susţinute în cadrul conferinţei. (C.P.)
170. TOPORAŞ, CAMELIA
ABR a devenit membru EBLIDA / Camelia Toporaş.
În: Asociaţia. Nr. 1 (2008). p. 16.
Din februarie 2009, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor a devenit membră
EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation
Association - Biroul European al Asociaţiilor de Bibliotecă Informare şi
Documentare). EBLIDA este o asociaţie independentă europeană care reuneşte
asociaţii şi instituţii din domeniul bibliotecilor, informării, documentării şi
arhivelor, având ca teme de interes problemele societăţii informaţionale europene dreptul de autor, cultura educaţia şi integrarea europeană. EBLIDA promovează
accesul liber la informaţie în era digitală, evidenţiind rolul bibliotecilor şi arhivelor
în atingerea acestui obiectiv. O asociaţie românească de profil care a devenit
membră a EBLIDA este ABIDOR-ul, Asociaţia Bibliotecarilor şi
Documentariştilor din România. (C.V.)
171. TOPORAŞ, CAMELIA
Asociaţia Bibliotecilor Americane / Camelia Toporaş.
În: Asociaţia. Nr. 1 (2009). p. 16.
În perioada 23-28 ianuarie 2009, în Colorado (SUA) s-a desfăşurat întâlnirea
anuală ALA (American Library Association), care a avut ca teme principale de
discuţie rolul bibliotecilor în contextul crizei economice şi influenţa pe care
administraţia preşedintelui Barock Obama o va avea asupra bibliotecilor. La
întâlnire au participat 7.905 bibliotecari şi 2.315 expozanţi. În condiţiile actualei
crize, bibliotecile americane trebuie să facă faţă creşterii numărului de cereri de
asistenţă venite din partea utilizatorilor aflaţi în căutarea unei slujbe, precum şi
scăderii finanţărilor către o parte dintre ele. În replică la mesajul adresat de ALA
preşedintelui Barack Obama, acesta a afirmat că "biblioteca este mai mult decât o
clădire care adăposteşte cărţi şi informaţii, aceasta reprezentând o fereastră către o
lume mai vastă, locul unde descoperim idei măreţe şi concepte profunde". De
asemenea, a fost sărbătorită a 70-a aniversare a Codului de Etică a ALA, care
statuează principiile pe care biblioteca şi profesioniştii în informare le respectă,
precum şi responsabilităţile etice ale profesiei într-un mediu informaţional în
schimbare. (C.V.)
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6.1 Colaborare interbibliotecară
172. NENCESCU, MARIAN
Patrimoniul cultural - o fereastră spre cunoaştere / Marian Nencescu.
În: Biblioteca Bucureştilor. Nr. 5 (2009). p. 23.
Anual, în ziua de 18 mai se sărbătoreşte Ziua Internaţională a Muzeelor, la
recomandarea Consiliului Internaţional al Muzeelor (ICOM). La noi, muzeele,
bibliotecile şi arhivele sunt parteneri activi ai procesului educaţiei permanente a
publicului, susţinând diversitatea culturală prin activităţi specifice. În ziua de 18
mai 2009, Biblioteca Metropolitană Bucureşti şi Muzeul Naţional al Pompierilor,
adăpostit de Foişorul de Foc (clădire de patrimoniu), au organizat manifestarea "O
călătorie în timp - Bucureştii lui Carol I". Publicul a putut urmări o expunere de
documente în format electronic, cuprinzând imagini şi texte semnificative despre
domnia lui Carol I, majoritatea inedite, aflate în Colecţiile Speciale ale Bibliotecii
Metropolitane. De asemenea, a fost prezentată, într-un mod interactiv, colecţia de
bază a Muzeului Pompierilor, precum şi mai multe instalaţii specifice, unicate
muzeografice, privind tehnica de intervenţie la incendii. Reuniunea a avut menirea
de a aduce în conştiinţa publică personalitatea lui Carol I (1839-1914), cel mai
longeviv suveran din istoria României. (C.V.)
173. STAN, DORU
Consorţiile - modalitate de cooperare interbibliotecară / Doru Stan.
În: Biblio - Braşov 2009. Nr. 7 (2009). p. 147-150.
Astăzi, bibliotecile au oportunitatea de a furniza resurse electronice şi de a
susţine astfel cercetarea şi educaţia. Programele de achiziţie în comun au apărut
după cel de-al doilea război mondial, cooperarea putând fi aplicată în toate funcţiile
majore ale bibliotecilor - achiziţie, prelucrare, catalogare, comunicare şi
conservare. Obiectivul programelor de achiziţie în comun este "creşterea numărului
de titluri accesibile prin repartizarea sarcinilor" (Denis Pallier), iar datorită apariţiei
publicaţiilor periodice în versiune electronică, a luat naştere o nouă formă de
cooperare - consorţiile. În timp ce tehnologia a evoluat considerabil, consorţiile de
bibliotecă se extind cu rapiditate. De asemenea, este de remarcat şi diversificarea
tipologiei de utilizatori. Modul de organizare a consorţiilor de bibliotecă diferă de
la o ţară la alta, multe având ca funcţie principală difuzarea informaţiei pe suport
electronic. În prezent, bibliotecile universitare româneşti au gândit şi dezvoltat
recent o strategie comună - formarea Consorţiului de Achiziţie a Resurselor
Electronice din România. Astfel, o nouă modalitate privind achiziţia documentelor
în bibliotecile universitare româneşti o constituie obţinerea de licenţe, în care sunt
specificate condiţiile de acces şi modul în care pot fi utilizate resursele electronice.
(C.V.)
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174. URSU, ZINAIDA
Itinerare multiculturale în spaţiul bibliotecii pentru copii / Zinaida Ursu.
În: Cartea, biblioteca, cititorul. Fascicula 19, (2010). p. 45-49.
În cadrul desfăşurării politicilor multiculturale ale Bibliotecii Naţionale
pentru Copii „Ion Creangă” s-au stabilit priorităţile de bază ale parteneriatului şi
colaborării cu instituţiile administrative, culturale şi de învăţământ, ca potenţial de
susţinere a educaţiei multiculturale. Colaborarea are loc la nivel naţional,
internaţional şi local. Printre proiectele de amploare naţională şi internaţională se
evidenţiază: Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, Proiectul
Naţional „Spre cultură şi civilizaţie prin lectură”, Concursul literar „La izvoarele
înţelepciunii”, alte concursuri radiofonice, literare şi de creaţie organizate de
bibliotecă la nivel naţional. La nivel local, Biblioteca organizează programe
culturale speciale, a căror tematică se încadrează în contextul educativ
multicultural. (C.P.)
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