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NOI ROLURI PENTRU SCHIMBARE: CONSECINŢELE
ACCESULUI DESCHIS PENTRU BIBLIOTECI
dr., conf. univ. NELLY ŢURCAN
Universitatea de Stat din Moldova
Creşterea continuă a costurilor revistelor ştiinţifice provoacă o criză, numită criza
serialelor. Bibliotecile şi instituţiile de cercetare din Republica Moldova sunt în
situaţii similare, când se reduce numărul revistelor abonate din motivul creşterii
preţurilor la abonamente. În baza unui chestionar a fost analizată abonarea la revistele
ştiinţifice în 11 biblioteci ştiinţifice. Majoritatea bibliotecilor păstrează dinamica
negativă în abonarea la presa ştiinţifică. Oamenii de ştiinţă din instituţiile de
cercetare din Moldova care au participat la chestionare au confirmat, de asemenea, că
problema costurilor revistelor ştiinţifice este o barieră în accesul la informaţia
ştiinţifică. Majoritatea savanţilor din Moldova nu cunosc modelele alternative de
publicare şi Mişcarea pentru accesul deschis. Bibliotecile pot promova ideea
accesului deschis.
As journal prices began to climb, the „serials crisis” was viewed nearly
everywhere as a library problem. Libraries and research institutions in the Republic
of Moldova are in similar situations. Because of escalation of subscription prices, the
libraries in the Republic of Moldova are forced to continue cancelling scientific
journals titles. After a survey in 11 libraries we concluded that there is negative
dynamic in subscription to scientific journals. In the majority of libraries budgets are
spiralling down and it becomes increasingly hard to maintain existing subscription
lists. Most libraries cancel scientific journal titles because of reducing budgets for
subscription and increasing subscriptions prices. Scholars from Moldovan research
institutions consider that „serials crisis” is a barrier to access scientific information,
and scientific journals prices are a burden for the scientific institutions. Open Access
presents numerous challenges and opportunities, but Moldovan scientists do not have
sufficient information about Open Access movement. In order to facilitate scientific
communication, libraries will need to redesign their activity to promote Open Access
movement.

În contextul dezvoltării economiei bazate pe cunoaştere, inovarea şi
capacitatea sistemului de cercetare-dezvoltare pentru crearea şi difuzarea
celor mai recente informaţii ştiinţifice devin din ce în ce în ce mai
fundamentale şi determinante pentru prosperitatea societăţii. Există câteva
caracteristici benefice pentru inovarea sistemului de cercetare-dezvoltare,
unele din acestea se axează pe mediul informaţional, cum ar fi: 1) accesul
liber la informaţii pentru persoane fizice; 2) fluxul liber de informaţii atât în
interiorul, precum şi în exteriorul organizaţiei; 3) recompense pentru
partajarea, căutarea, şi utilizarea unor surse noi de informare; 4) încurajarea
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mobilităţii şi a contactelor interpersonale. Într-adevăr, prosperitatea într-o
economie bazată pe cunoaştere depinde la fel de mult de capacitatea de
distribuţie a cunoştinţelor ştiinţifice, precum şi de productivitatea ştiinţifică a
cercetătorilor. Aceasta evidenţiază comunicarea ştiinţifică în calitate de un
element-cheie al sistemului de cercetare ştiinţifică.
Creşterea globală a numărului de publicaţii ştiinţifice începând cu a doua
jumătate a secolului al XX-lea a provocat obstacole considerabile în
diseminarea şi accesul la informaţia ştiinţifică, precum şi a produs dificultăţi
grave pentru toţi actanţii procesului comunicaţional: autori, editor, biblioteci
şi utilizatori în vederea difuzării, regăsirii şi arhivării informaţiei ştiinţifice.
Această creştere a determinat o evoluţie contradictorie: sporirea numărului de
publicaţii ştiinţifice, soldată cu explozia informaţională, şi, în acelaşi timp,
imposibilitatea, incapacitatea oamenilor de ştiinţă de a găsi informaţia
ştiinţifică în volumul enorm de publicaţii ştiinţifice, ceea ce provoacă o criză
informaţională. În sine, această creştere ar trebui să ateste numai progrese
mari în cercetările ştiinţifice, creşterea pronunţată a calităţii lor, cu condiţia
însă că informaţia elaborată să nu se piardă, ci să fie prelucrată în producţia
ştiinţifică [1, p. 274]. Din păcate, actuala stare de lucruri este de aşa natură,
încât pierderile de informaţie ştiinţifică sunt inevitabile şi sporesc odată cu
creşterea ei. Situaţia dificilă pe piaţa informaţională este agravată prin
extinderea numărului de publicaţii ştiinţifice în formatul digital. Conform
datelor Ulrich’s Periodicals Directory în anul 2010 au fost înregistrate circa
26 mii de reviste ştiinţifice recenzate, numărul lor fiind în creşte cu peste 3%
anul [2, p. 24]. Actualmente circa 17 mii de reviste ştiinţifice sunt accesibile
în formatul electronic, dintre care aproximativ 10% sunt reviste cu acces
deschis [3, p. 20].
Pe de altă parte accesul la informaţie este restricţionat de dreptul de autor,
care în pofida nemulţumirilor savanţilor şi bibliotecilor din întreaga lume, a
fost extins de la 50 până la 70 de ani post mortem autoris [4, p. 132].
Lucrările ştiinţifice sunt protejate de legislaţia privind copyrightul, iar accesul
la publicaţiile ştiinţifice este din ce în ce mai dificil.
Problemele de acces la informaţia ştiinţifică sunt agravate şi de creşterea
continuă a costurilor revistelor ştiinţifice, ce provoacă o altă criză, numită
criza serialelor. Constatăm că în prezent accesul la informaţie este îngrădit
nu doar din cauza barierelor juridice, dar şi din cauza celor financiare. Atât
bibliotecile, cât şi oamenii de ştiinţă sunt în dificultate în ceea ce priveşte
accesul şi difuzarea informaţiei ştiinţifice. Aceste obstacole influenţează, de
asemenea, şi relaţiile în cadrul comunităţii ştiinţifice care sunt stabilite prin
citarea lucrărilor ştiinţifice.
În opinia specialiştilor cel mai mare neajuns al sistemului actual de
comunicare ştiinţifică este costul excesiv al abonamentelor pentru revistele
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ştiinţifice. În ultimii ani preţul revistelor ştiinţifice a crescut cu circa 200%.
Astfel, costul mediul al unui abonament anual al revistei din domeniul chimiei
este de 3.792 USD [5]. Deşi unii editori şi furnizori s-au angajat să menţină
preţurile la nivelul anilor precedenţi, pentru anul 2012 preţurile vor continua să
crească [6]. Unele din cele mai scumpe reviste ştiinţifice sunt publicate de
editurile Elseviei, Wiley şi Springer. De exemplu, abonamentul pentru anul
2012 al revistei Journal of Comparative Neurology, editată de Wiley, costă
20,398 Euro [7], iar costul abonamentului la revista Brain Research, editată de
Elsevier, este de 21,440 Euro [8]. În aceste condiţii abonarea la revistele
ştiinţifice consumă circa 65% din bugetele bibliotecilor [9], ceea ce contribuie
la reducerea achiziţiei carte.
Bibliotecile şi instituţiile de cercetare din Republica Moldova sunt în
situaţii similare, când se reduce numărul revistelor abonate din motivul
creşterii preţurilor la abonamente. În acelaşi timp se micşorează bugetul
bibliotecii pentru abonare. Iar în cazurile când bugetul este în creştere sau
rămâne constant, biblioteca poate abona un număr mai mic de reviste
ştiinţifice.
În contextul studierii resurselor informaţionale ale bibliotecilor pentru
susţinerea cercetării au fost studiate practicile de abonare la publicaţiile
periodice în 11 biblioteci din Republica Moldova pentru perioada 2006–2010.
În baza unui chestionar a fost analizată abonarea la revistele ştiinţifice în 8
biblioteci ştiinţifice universitare (BCU a USM, BRŞA a UASM, BŞ ASEM,
BŞ a UPS „Ion Creangă”, BŞ a US „Alecu Russo” din Bălţi, BŞM a USMF
„N. Testemiţanu”, BTŞ a UTM, DIB ULIM), cât şi la 3 biblioteci care deţin
colecţii universale: BŞC „A. Lupan” a AŞM, BNRM şi BM „B.P. Hasdeu” din
Chişinău. În cadrul acestui studiu a fost important să cunoaştem politica de
abonare la periodica ştiinţifică, precum şi efectele sociale pentru bibliotecă şi
utilizatori în rezultatul crizei serialelor, nu doar la bibliotecile universitare şi
biblioteca AŞM, dar şi la BNRM şi BM „B.P. Hasdeu”. Argumentul este că
ambele biblioteci (BNRM şi BM) oferă servicii informaţionale pentru
cercetători, profesori universitari şi studenţi, aceşti utilizatori fiind un grup
important în structura cititorilor BNRM şi BM „B.P. Hasdeu”.
Constatăm că în toate bibliotecile universitare, cu excepţia BŞM USMF,
este înregistrată micşorarea numărului de titluri de reviste ştiinţifice, abonate
de biblioteci (Fig. 1). De exemplu, BCU USM a redus numărul
abonamentelor de la 189 în 2006 la 172 în 2010, BŞ USB pentru aceiaşi
perioadă a redus numărul abonamentelor de la 177 la 99, iar la BŞ UPS
numărul de titluri de reviste a scăzut de la 87 la 98. Este necesar să
menţionăm că la majoritatea bibliotecilor se păstrează dinamica negativă în
abonarea la presa ştiinţifică. Astfel, DIB ULIM a redus numărul de
abonamente de la 166 în 2002 până la 79 în 2006 şi până la 45 în anul 2010.

BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ ÎN SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ

8

În BŞM USMF, pentru perioada analizată, nu au fost schimbări în abonarea
revistelor ştiinţifice, numărul abonamentelor rămânând constant – 87 de
titluri de reviste ştiinţifice.

Fig. 1. Dinamica abonării la periodica ştiinţifică, aa. 2006-2010 (titluri de reviste).

În acelaşi timp, doar BCŞ AŞM şi BM înregistrează o dinamică pozitivă
în abonarea revistelor ştiinţifice. Astfel, la BCŞ AŞM numărul
abonamentelor este în creştere de la 139 în 2006 până la 281 în anul 2010. De
asemenea, o creştere minoră a numărului de abonamente este înregistrat la
BM. O situaţie foarte dificilă este înregistrată la BNRM, care a redus cel mai
mult numărul de abonamente ale revistelor ştiinţifice abonate, de la 138 în
2006 la 45 în 2010.
Paralel cu reducerea numărului de abonamente a fost înregistrată creşterea
alocaţiilor din bugetul bibliotecii pentru acelaşi număr de titluri sau s-a purces
la reducerea considerabilă a finanţării pentru abonare (Fig. 2). Astfel, la BŞ
UTM finanţarea pentru abonare în perioada 2008-2010 se menţine la nivelul de
199.378 Lei, dar numărul de abonamente a scăzut de la 166 la 136. În alte
biblioteci, de exemplu, la BCU USM finanţarea abonării la periodica ştiinţifică
a fost redusă de două ori.
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Fig. 2. Dinamica alocaţiilor pentru abonarea la periodica ştiinţifică, aa. 20062010 (Lei).

Analiza finanţării abonării la periodica ştiinţifică a permis să constatăm că
cea mai bună situaţie se înregistrează la BŞC AŞM (Fig. 3).
Comparaţia între patru biblioteci care deţin colecţii universale a reliefat un
decalaj enorm în finanţarea abonării nu numai în comparaţie cu bibliotecile
universitare, dar şi cu BNRM. Dacă în anul 2010 BŞC AŞM a finanţat
abonarea la periodica ştiinţifică în sumă de 1.473.071 Lei, atunci BNRM a
cheltuit pentru abonare doar 86.218 Lei, ceea ce reprezintă 1% din bugetul
bibliotecii pentru anul respectiv. Spre deosebire de BNRM, alte bibliotecile
alocă în mediu pentru abonarea la presa ştiinţifică 25%–40% din bugetul
bibliotecii.

Fig. 3. Dinamica alocaţiilor pentru abonarea la periodica ştiinţifică la BŞC AŞM,
BCU USM, BM şi BNRM în aa. 2006-2010 (Lei).

Datele din Figura 3 relevă că în anul 2006 finanţarea pentru abonare la BŞU
USM şi BŞC AŞM a fost la acelaşi nivel, fiind rezervate în jur de 350 mii Lei.
O situaţie similară a fost la BNRM şi BM, ambele biblioteci rezervând pentru
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abonare la revistele ştiinţifice aproximativ aceiaşi sumă, circa 160 mii Lei. În
anul 2010 situaţia este cardinal diferită: la BŞC AŞM finanţarea abonării a
crescut de 4 ori, la BM finanţarea a crescut nesemnificativ, practic menţinânduse la acelaşi nivel, iar la BCU USM şi la BNRM scăzut de 2 ori. Astfel,
creşterea rapidă a preţurilor abonamentelor la revistele ştiinţifice şi tendinţele
economice în editarea lucrărilor ştiinţifice au erodat posibilităţile financiare ale
bibliotecilor, instituţiilor de cercetare, universităţilor, creând obstacole în
achiziţionarea publicaţiilor necesare în procesul de instruire şi cercetare.
Oamenii de ştiinţă din instituţiile de cercetare din Moldova care au
participat la chestionare au confirmat, de asemenea, că problema costurilor
revistelor ştiinţifice este o barieră în accesul la informaţia ştiinţifică (Fig. 4).
Astfel, 48,8% din savanţi au remarcat că sunt în totalitate de acord că
majorarea continuă a preţurilor la revistele ştiinţifice a făcut dificil accesul la
literatura de specialitate, inclusiv şi în cadrul bibliotecilor. Astfel, 36,6% au
exprimat un acord parţial şi doar 1,7% au manifestat un dezacord total
privind această afirmaţie.

Fig. 4. Opinia savanţilor privind majorarea preţurilor la revistele ştiinţifice (%).

Savanţii au menţionat, de asemenea, că scumpirea revistelor ştiinţifice
este o povară pentru instituţiile ştiinţifice. Aceasta se manifestă în sporirea
alocaţiilor pentru abonare care este condiţionată nu de majorarea numărului
de titluri de reviste, dar de costurile înalte la abonamentele periodicelor
ştiinţifice. Astfel, 70,6% din cercetători au fost de acord că instituţia se
confruntă cu anumite probleme din cauza creşterii continue a preţurilor, iar
72,3% din respondenţi au menţionat că din cauza preţurilor înalte biblioteca
nu se abonează la cele mai importante reviste din domeniul de cercetare al
savanţilor. În special, majoritatea cercetătorii de la toate instituţiile au expus
un acord total vis-à-vis de faptul că scumpirea abonamentelor la revistele
ştiinţifice este o povară pentru instituţie. Astfel, această opţiune a fost
susţinută de cercetătorii de la UAŞM (55,1%), UTM (53,9%), AŞM (51,1%),
USM (44,9%).
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Menirea universităţilor şi a instituţiilor de cercetare este de a genera
cunoştinţe care sunt obţinute inclusiv şi în cadrul investigaţiilor ştiinţifice.
Comunităţile academice comunică rezultatele cercetărilor prin publicaţii
ştiinţifice. Producţia ştiinţifică a comunităţilor ştiinţifice este un indicator
foarte important după care este determinat gradul de dezvoltare a ţării. În
perioada 2006–2010, în cele 71 de reviste acreditate de CNAA, au fost
publicate 21.185 de articole. În acelaşi timp, conform datelor SCImago
Journal & Country Rank pentru perioada 1996–2009, după numărul de
publicaţii Moldova este plasată pe locul 93 din 235 de ţări în clasamentul
mondial al producţiei şi vizibilităţii ştiinţifice [10], fiind poziţionată între
Senegal cu 3.416 publicaţii (locul 92) şi Luxemburg cu 2.914 publicaţii
(locul 94). Analiza bazei de date Web of Science (WoS) a Thomson Reuters
ISI a constatat, de asemenea, că vizibilitatea internaţională a cercetării
ştiinţifice a Moldovei este foarte modestă, fapt ce denotă şi o posibilitate
redusă de comunicare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice. Pentru perioada
2001–2010 în baza de date WoS au fost înregistrate 2.727 de documente ale
savanţilor din Republica Moldova, iar numărul de citări la toate documentele
cercetătorilor din Moldova a atins cifra de 12.454 de citări, media per
document constituind 4,57. Din totalul documentelor, înregistrate în această
perioadă, 1.674 sau 61,39% sunt articole din revistele cu factor de impact sau
cotate ISI, 730 sau 26,77% sunt materiale ale conferinţelor şi 260 sau 9,53%
rezumate ale diverselor manifestări ştiinţifice, celelalte genuri de documente
însumând 64 de înregistrări ceea ce reprezintă 2,31%. Cele 1.674 de articole,
apărute în această perioadă, au fost publicate în 463 de reviste cu factor de
impact sau cotate ISI. Remarcăm că savanţii din Moldova publică şi în
reviste cu cel mai înalt factor de impact (FI), cum ar fi, de exemplu: Nature –
FI 34.834, Nature Materials – FI 29.504, Coordination Chemistry Reviews –
FI 11.225.
Cu toate că din anul 2004 este constatată o dinamică pozitivă a
înregistrării publicaţiilor savanţilor din Moldova în WoS, vizibilitatea
internaţională este modestă, iar la nivel naţional nu este posibil accesul la
publicaţiile din revistele cotate ISI. Din cauza costurilor înalte bibliotecile din
Moldova nu pot abona aceste reviste şi nici bazele de date ale Thomson
Reuters ISI.
Pentru extinderea cunoaşterii şi a bunăstării unei societăţi trebuie să fie
asigurat mecanismul de răspândire a cunoştinţelor. Restricţiile privind
accesul la informaţia ştiinţifică sunt o piedică în faţa progresului şi în
construirea unei societăţi a cunoaşterii, în special în ţările în curs de
dezvoltare şi în tranziţie. Accesul la informaţie este blocat de taxele pentru
abonarea la periodica ştiinţifică şi bazele de date sau taxele percepute pentru
descărcarea publicaţiilor de pe Internet.
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Susţinerea accesului la informaţie şi cunoaştere, precum şi eliminarea
acestei inegalităţi intelectuale este realizată de mai multe iniţiative
internaţionale. Una din ele este mişcarea Accesul Deschis (Open Access OA).
Mişcarea pentru accesul deschis, după cum menţionează Domienguez M.,
constă în diferite aspecte: politice, tehnologice, juridice şi economice [11, p.
52.]. Acţiunile politice ale diverselor organisme sunt menite să susţină şi să
promoveze dorinţa savanţilor de a publica fără plată rezultatele cercetărilor în
revistele recenzate, precum şi de a oferi acces liber şi gratuit savanţilor şi
societăţii la rezultatele acestor cercetări. Acţiunile politice întreprinse, în
primul rând, la nivel internaţional au dus la aprobarea unei serii de declaraţii.
Actualmente accesul deschis la rezultatele cercetărilor ştiinţifice este susţinut
de iniţiativele internaţionale de la Budapesta, Berlin şi Bethesda [12].
În Declaraţia de la Budapesta (Budapest Open Access Initiative, BOAI)
accesul deschis este definit după cum urmează: „Prin „accesul deschis” la
această literatură, înţelegem că este liber disponibilă pe Internet pentru
public, permiţând oricăror utilizatori să citească, descarce, copieze, distribuie,
tipărească, să caute sau să acceseze textele integrale ale acestor articole, să le
parcurgă pentru a le indexa, să le treacă ca date pentru un software sau să le
folosească într-un alt scop permis, fără bariere financiare, legale sau tehnice
altele decât cele inseparabile de accesul pe Internet. Singura constrângere
privind reproducerea şi distribuţia şi singurul rol pentru drepturile de autor din
acest domeniu, ar trebui să dea autorilor controlul asupra integrităţii muncii lor
şi dreptul de a fi recunoscuţi şi citaţi corespunzător” [13].
Ideea accesului deschis a fost susţinută de mai multe asociaţii
internaţionale de cercetători, editori, bibliotecari, asociaţii universitare cum ar
fi SLA (Special Libraries Association), CILIP (Chartered Institute of Library
and Information Professionals), SPARC (Scholarly Publishing and Academic
Resources Coalition), LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de
Recherche), EIFL (Electronic Information for Libraries) etc. Iar integra acest
subiect în activităţile curente ale IFLA a fost confirmat că pentru perioada
2010–2015 Accesul Deschis este pilonul central al planului strategic IFLA
[14].
Pentru a asigura Accesul Deschis la literatura ştiinţifică sunt aplicate două
strategii: Calea Verde (Green Road) şi Calea de Aur (Golden Road).
Prima strategie, numită Calea Verde (Green Road), este autoarhivarea. Ea
prevede plasarea publicaţiilor electronice (atât a lucrărilor editate, cât şi a
nonpublicaţiilor) în arhivele electronice deschise, susţinute de instituţiile de
cercetare, învăţământ şi cultură. Arhivele pot aparţine organizaţiilor
(universităţilor, instituţiilor de cercetare, laboratoare) sau pot fi organizate
după principiul tematic (economie, matematică, biblioteconomie şi ştiinţa
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informării etc.). Autorii au dreptul să-şi autoarhiveze lucrările sale fără nici o
restricţie, există doar anumite condiţii privind autoarhivarea post-printurilor.
Iniţiativa Arhivelor Deschise este pe larg susţinută în diverse ţări.
Conform datelor Registrului Arhivelor cu Acces Deschis (ROAR, Registry of
Open Access Repositories) la 30 octombrie 2011 în lume au fost înregistrate
aproximativ 2486 de arhive cu acces deschis din 87 de ţări, iar în Directoriul
Arhivelor cu Acces Deschis (DOAR, Directory of Open Access Repositories)
sunt înregistrate 2128 de arhive, dintre care 82,2% sunt instituţionale, 11,3%
– tematice, 4,4% – agregatori şi 2,1% – guvernamentale. Aceste colecţii
electronice facilitează prelucrarea contentului digital pentru crearea
materialelor didactice online, cărţilor electronice etc. Lideri în organizarea
Arhivelor cu Acces Deschis sunt SUA cu 407 de arhive, Marea Britanie cu
201, Germania cu 148, Japonia cu 135 (Fig. 5). În aceste ţări practic toate
universităţile au arhive cu acces deschis. Republica Moldova are doar o
resursă înregistrată în DOAR – Tezele depuse la Consiliul Naţional pentru
Acreditare şi Atestare.

Fig. 5. Repartizarea arhivelor electronice cu acces deschis după ţări [15].

A două strategie, revistele electronice ştiinţifice cu acces deschis (open
access publishing) – Calea de Aur (Golden Road) dezvoltă modele
alternative de publicare a lucrărilor ştiinţifice, a revistelor ştiinţifice,
materialelor conferinţelor. Revistele electronice, de asemenea, efectuează
expertiza textelor şi publică în acces deschis doar materialele aprobate.
Cheltuielile pentru revistele electronice sunt constituite din costul recenzării,
pregătirea manuscrisului pentru plasarea pe server. Pentru finanţarea acestor
modele sunt atrase investiţiile organizaţiilor, instituţiilor de cercetare şi a
universităţilor. În unele cazuri (ce se întâmplă mai rar), redacţiile revistelor
stabilesc pentru autori sau sponsori (finanţatori) o taxă pentru prelucrarea
publicaţiilor aprobate pentru plasarea în formatul electronic.
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Revistele cu acces deschis sunt înregistrate în Directorul Revistelor cu
Acces Deschis (DOAJ, Directory of Open Access Journal). Actualmente mai
mult de 10 la sută din revistele peer-review din lume sunt incluse în DOAJ,
evidenţiind, astfel, DOAJ printre cele mai mari colecţii din lume de reviste peer
review. În DOAJ sunt înregistrate mai multe reviste recenzate decât în baza de
date Science Direct [16], precum şi mai multe reviste fără embargo, în
comparaţie cu baza de date Academic Search Premiere din EBSCO sau
colecţia de periodice Gale OneFile. De exemplu, din 3718 de reviste full-text
peer-review enumerate în Academic Search Premier, 2017 au un embargo de
12 luni. Accesul deschis complet, pe care-l oferă DOAJ, înseamnă că nu sunt
supuse nici unui embargo revistele din această resursă, iar articolele sunt
disponibile pentru utilizare.
Actualmente în DOAJ sunt înregistrate 7.253 de reviste, publicate de peste
2.000 de editori, de regulă pe baza diferitor platforme şi în diferite limbi. Din
numărul total de reviste incluse în DOAJ, 2/3 sunt înregistrate în Ulrich’s
Periodicals Directory (Directoriul Periodicelor Ulrich) [17]. Din cele 7.253 de
reviste cu acces deschis, 3.361 de reviste reflectă informaţia full-text la nivel
de articole (30 octombrie 2011) [18]. Acest serviciu înregistrează revistele
academice din 117 ţări şi publicate în 50 de limbi. Cel mai mare număr de
reviste aparţine SUA – 1342, Brazilia – 649, Marea Britanie – 526. În DOAJ
au fost înregistrate doar 2 reviste din Republica Moldova. DOAJ include
revistele ştiinţifice care acoperă diferite subiecte din domeniul ştiinţific,
publicate de editurile comerciale şi non-profit. Analiza revistelor din DOAJ a
permis să constatăm că circa 2/3 din reviste acoperă domeniile ştiinţelor
exacte, fundamentale, medicină şi tehnică. Numărul revistelor cu acces
deschis este în continuă creştere (Fig. 6), evoluează foarte rapid noi modele
de publicare cu scopul de a lărgi numărul de utilizatori şi de a oferi noi
modalităţi de acces.
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Fig. 6. Dinamica înregistrării revistelor OA în DOAJ (2002-2011).
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Revistele cu acces deschis, precum şi editorii tradiţionali ca Blackwell
Publishing (on-line Open), Oxford University Press (Oxford Open) şi
Springer (Springer Open Choice) oferă în prezent autorilor o opţiune pentru
un acces deschis imediat, în cazul în care autorul plăteşte o taxă. Astfel, în jur
de 70 din aproximativ 200 de reviste editate de Oxford Journals au adoptat
unul din modelele de acces deschis [19], oferind o perspectivă unică de
participare, precum şi de un potenţial impact al accesului deschis asupra
revistelor academice.
Cercetătorii, editorii şi factorii de decizie se confruntă cu dilema dacă trebuie
sau nu să investească în publicarea cu acces deschis şi în ce măsură accesul
deschis va accelera progresul ştiinţific şi va contribui la transferul rezultatelor
cercetărilor în practică. Dar mediul de publicare ştiinţifică continuă să evolueze
oferind căi suplimentare pentru a face conţinutul disponibil în mod deschis.
Analizele, realizate încă în 2004 de Thomson ISI, sugerează că peste 55% din
reviste şi peste 65% din articole indexate în Web of Science în 2003 sunt produse
de către editori, care permite o anumită formă de auto-arhivare, şi ar putea fi
făcute OA prin arhivarea de către autor [20].
Mai multe lucrări sintetizează beneficiile OA, de exemplu, Wagner A.
Ben [21], Hitchcock S. [22], Stevan Harnad [23] etc. Alma Swan a realizat o
sinteză a studiilor privind impactului accesului deschis asupra comunicării în
ştiinţă [24]. Analiza a evidenţiat 27 de studii care elucidează rezultatele
pozitive ale accesului deschis pentru beneficiul citării, precum şi 4 studii care
nu au constatat astfel de avantaje. Studiile se referă la analiza beneficiilor OA
în diferite domenii. Variate date şi analize: studii de caz, diverşi măsurători,
de exemplu, citările sau descărcările, realizate în timp, au condus la rezultate
destul de contradictorii (Fig. 7), în funcţie de domeniul disciplinar, atitudinea
cercetătorilor şi comportamentul de citate, precum şi metodologia aplicată.
Astfel, a fost constatat că cel mai mult a sporit citarea datorită accesului
deschis în domeniul ştiinţelor agricole (cu 200% – 600%), fizică şi
astronomie (cu 150% – 580%), medicină (cu 300% – 450%), iar cea mai
nesemnificativă creştere a fost constatată în domeniul biologiei (de la -5%
până la 36%), filozofie (45%), electrotehnică (51%) şi ştiinţe politice (86%).
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Fig. 7. Sporirea citării în diferite domenii datorită accesului deschis [25].

Analiza opiniilor cercetătorilor din Moldova a reliefat că peste 77 la sută
din respondenţi sunt de acord că numărul de citări ale unui articol sunt un bun
indicator al utilităţii cercetării (33,8% – în totalitate de acord; 43,5% – parţial
de acord), iar circa 70% de subiecţi sunt de acord că descărcarea unui articol
electronic este un bun indicator al utilităţii cercetării (28,1% – în totalitate de
acord; 43,8% – parţial de acord). Astfel, aceşti indicatori, importanţi în
aprecierea cercetătorilor (Fig. 8), ar putea confirma utilitatea, vizibilitatea
cercetărilor oamenilor de ştiinţă din Moldova dacă instituţiile de cercetare ar
implementa modelele inovaţionale de publicare şi acces la informaţie.

Fig. 8. Opinia privind indicatorii care confirmă utilitatea cercetării.

Cu toate acestea, majoritatea savanţilor din Moldova nu cunosc despre
modelele alternative de publicare şi acces la informaţia ştiinţifică (Fig. 9).
Astfel, a fost constatat că 56,2% din participanţii la chestionare au auzit sau
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cunosc despre posibilităţile noi de publicare şi comunicare ştiinţifică – autoarhivarea şi revistele electronice cu acces deschis, inclusiv 18,3% consideră
că arhivele electronice instituţionale sau cele tematice conţin publicaţii
ştiinţifice cu acces deschis, iar 37,9% apreciază revistele electronice cu acces
deschis în calitate de surse disponibile în mod liber pentru toţi. Nu cunosc
nimic despre posibilităţile alternative de comunicare ştiinţifică 40,9% din cei
chestionaţi.

Fig. 9. Ce cunosc savanţii din Moldova despre iniţiativele internaţionale privind
Accesul Deschis (%).

Din distribuţia răspunsurilor se evidenţiază că cei mai familiarizaţi cu
iniţiativele OA sunt savanţii de la Universitatea Academiei de Ştiinţe a
Moldovei (UnAŞM), 76,2% din cei chestionaţi de la această instituţie au
menţionat că ştiu despre modalităţile de acces deschis la informaţia ştiinţifică
prin arhive electronice şi revistele cu acces deschis. De asemenea, o rată mare
de cercetători care sunt familiarizaţi cu aceste strategii sunt cei de la USMF
(73,5%), ULIM (72,8%) şi ASEM (70,5%). În acelaşi timp, doar 44,9% de
savanţii de la Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM), 49,8% de
la AŞM şi 49,4% de la USM au astfel de cunoştinţe. În cadrul acestor
instituţii a fost înregistrată cea mai înaltă rată a persoanelor care nu cunosc
nimic despre aceste iniţiative, respectiv 51,1% de la UASM, 45,9% de la
AŞM şi 47,2% de la USM.
Pentru a înţelege efectele accesului deschis pentru biblioteci trebuie să fie
luate în considerare probabilităţile şi gradul de succes al mişcării OA. Au fost
mai multe dezbateri cu privire la reuşitele şi eşecurile mişcării OA.
Specialiştii consideră că în perspectivă pot fi dezvoltate trei scenarii ale
mişcării accesului deschis [26]. În primul scenariu, mişcarea OA se epuizează
după o perioadă de entuziasmul, în cel de-al doilea scenariu, accesul deschis
obţine succese prin devansarea modelului actual de abonare la revistele
ştiinţifice; în al treilea scenariu, accesul deschis se dezvoltă paralel şi coexistă
cu modelul tradiţional de abonare.
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În condiţiile când accesul la informaţia ştiinţifică este limitat din cauza
costurilor la revistele ştiinţifice şi micşorarea bugetelor bibliotecilor
bibliotecile trebuie să întreprindă anumite măsuri pentru promovarea
modelelor alternative de comunicare ştiinţifică. În această ordine de idei
bibliotecile pot:
• organiza arhive instituţionale / tematice;
• convinge cercetătorii, cadrele didactice universitare de a participa la
constituirea arhivelor instituţionale;
• promova revistele cu acces deschis;
• informa comunitatea despre resurse informaţionale noi privind
informaţia ştiinţifică;
• anula abonarea la revistele scumpe care nu sunt folosite de
beneficiari în favoarea revistelor OA;
• familiariza utilizatorii cu beneficiile OA;
• provoca agenţiile finanţatoare şi instituţiile ştiinţifice de a discuta
despre acces deschis.
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BIBLIOTECA ŞI PROMOVAREA PUBLICAŢIILOR
ŞTIINŢIFICE INSTITUŢIONALE ŞI DE AUTOR:
CAZUL DEPARTAMENTULUI INFORMAŢIONAL
BIBLIOTECONOMIC ULIM
LUDMILA CORGHENCI
Departamentul Informaţional Biblioteconomic, ULIM
Acest articol reflectă rolul şi locul bibliotecii universitare în promovarea
rezultatelor cercetărilor prin intermediul publicaţiilor instituţionale şi de autor. În
cadrul Departamentului Informaţional Biblioteconomic ULIM acţiunile de
promovare sunt integrate în toate segmentele de activitate profesională.
This article reflects the role and the place of the university library in promoting
the results of the researches, being emphasized the shapes and the methods of
promoting of institutional publications and of the author’s. There are presented
innovational experiences of the Informational Librarian FIUM Department including
segments connected with development and promotion of the collections,
bibliographical and informational activity.

Necesitatea activităţii de promovare în biblioteca universitară
Promovarea, considerată ansamblul de tehnici sau practici a
marketingului, ori acţiune de marketing, ori formă de comunicare, urmăreşte
captarea atenţiei şi fidelizarea utilizatorilor, informarea, convingerea,
formarea atitudinii decidenţilor, menţinerea unui public atras de servicii,
produs, personal şi instituţie. Politicile şi activităţile promoţionale, activitatea
de marketing – au devenit o prezenţă pentru bibliotecile universitare.
Analizând activităţile promoţionale ale Departamentului Informaţional
Biblioteconomic (DIB) ULIM putem accentua următoarele preocupări la
acest capitol:
 promovarea personalului DIB, performanţelor acestuia, în mediile
universitar şi profesional
 promovarea structurii informaţional-bibliotecare – spaţii funcţionale,
resurse, servicii şi produse
 promovarea imaginii, realizărilor ULIM şi ale universitarilor.
În continuarea prezentului material ne vom axa asupra celei de-a treia
direcţii, insistând preponderent pe marginea promovării produselor activităţii
de cercetare la ULIM.
Produsele activităţii de cercetare universitară
La ULIM cercetarea are drept fundament organizaţional şi logistic
Regulamentul activităţii ştiinţifice, elaborat în baza prevederilor Legii
Învăţământului, hotărârilor Guvernului privind cercetarea ştiinţifică şi
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tehnologică, Codului cu privire la Ştiinţă şi Inovare, regulamentelor şi
dispoziţiilor Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare [7].
Investigaţiile universitarilor sunt efectuate din punct de vedere organizaţional
în cadrul institutelor de cercetare: Institutul de Cercetări în domeniul
Protecţiei Dreptului Omului (creat în anul 2006), Institutul Mass-Media
(creat în anul 2004), Institutul de Istorie şi Ştiinţe Politice (constituit în anul
2005), Institutul de Investigaţii strategic în Economie (fondat în anul 2006),
Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale (creat în anul 2005),
Institutul de Formare şi Cercetare Socială (anul fondării 2005) [4, 5].
Rezultatele activităţii de cercetare a universitarilor sunt oglindite şi
promovate prin intermediul publicaţiilor instituţionale şi de autor. Prezentăm
doar câţiva indicatori statistici: între anii 2002–2007 cadrele didacticoştiinţifice de la ULIM au publicat 2123 lucrări, inclusiv 103 monografii, 78
manuale, 11 dicţionare, 1407 articole, 473 rezumate ale comunicărilor la
reuniuni ştiinţifice etc. [2, p. 99; 4, p. 116].
Sistemul actual de publicaţii instituţionale, constituit în anul 2006, are
drept fundament un şir de lucrări anterioare, incluzând „Symposia
Professorum”, anale. În prezent sub egida ULIM se editează: 6 titluri de
reviste ştiinţifice: „Studii Economice”, evaluată de către CNAA la categoria
C; „Intertext”, evaluată de către CNAA la categoria C; „Studii Juridice
Universitare”; „Revista de Istorie şi Ştiinţe Politice”, „Socialis”, „NooSfera”;
2 titluri anuare: „La Francopolyphonie”, evaluat de către CNAA la categoria
B, „Symposia Investigatio Bibliotheca”; „Analele Seria Economie” (a se
vedea: www.ulim.md).
Este important ca aceste publicaţii să fie promovate în comunitatea
ştiinţifică şi didactică, structurii informaţional-bibliotecare revenindu-i în
aceste sens un rol deosebit.
Efectele activităţii promoţionale DIB pot fi sintetizate după cum urmează:
furnizarea de informaţii asupra publicaţiilor, promovarea rezultatelor
activităţii de cercetare, stimularea interesului comunităţii ştiinţifice şi
didactice pentru resurse, servicii, produse, formarea unei imagini pozitive,
neutralizarea informaţiilor defavorabile, justificarea investiţiilor materiale,
financiare, tehnice etc., augmentarea relaţiilor DIB – structuri de cercetare –
cercetători, amplificarea imaginii/poziţiei DIB, fidelizarea utilizatorilorcercetători şi altele.
Acţiuni de promovare a produselor cercetării universitare
În cadrul Departamentului Informaţional Biblioteconomic acţiunile de
promovare sunt integrate în toate segmentele de activitate profesională:
 achiziţii, organizarea şi colecţiilor: iniţierea şi promovarea
fenomenului „Depozit Obligatoriu ULIM” (experienţă a DIB,
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preluată la nivel naţional); organizarea şi ţinerea la zi a Colecţiei
intangibile „Depozit Obligatoriu ULIM”; gestionarea colecţiilor în
acces liber: „Publicaţii ale cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM”
(include lucrări instituţionale şi de autor, volume), „Publicaţii seriale
şi continue, editate sub egida ULIM”; instituirea şi asigurarea
funcţionalităţii colecţiilor personale (de ex., „Colecţia Ilie Borziac”);
crearea Colecţiei „e-Portofolii educaţionale ale cadrelor didacticoştiinţifice ULIM” (baza de date locală ftp.ulim.md); promovarea
blogurilor profesionale ale universitarilor;
comunicarea resurselor: funcţionalitatea accesului liber la colecţii;
expoziţii aniversare şi jubiliare; program „Cartea Profesorului Tău”,
Salon Universitar „Scientia” şi alte forme.
Salonul „Scientia”, o activitate anuală, evaluată pozitiv de
comunitatea universitară, are un caracter complex, fiind organizat
anual, de regulă în lunile martie-aprilie. Este vorba despre un
parteneriat funcţional cu institutele şi cercetătorii ULIM (pentru
detalii a se vedea comunicatele finale: library.ulim.md). Impactul
Salonului „Scientia”: contribuie la promovarea rezultatelor activităţii
de cercetare, a creativităţii cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM,
impulsionând lectura publicaţiilor, semnate de către universitari,
utilizarea acestora în procesul educaţional. Salonul facilitează
completarea colecţiei DIB „Publicaţii ale cadrelor didacticoştiinţifice ULIM” şi ţinerea la zi a catalogului corespunzător. În
cadrul Salonului sunt efectuate nominalizări ale standurilor,
institutelor, facultăţilor, autorilor, acestea fiind anunţate/înmânate în
şedinţele Senatului ULIM, fapt ce stimulează implicarea partenerilor
DIB în organizarea Salonului Universitar „Scientia”;
activităţi de caracter bibliografic: elaborarea şi editarea publicaţiilor
bibliografice, studii in honorem în colecţiile „Scriptio” (oferă
informaţii asupra publicaţiilor, editate în cadrul institutelor,
facultăţilor ULIM), „Universitaria” (inserează informaţii asupra
publicaţiilor unei persoane; în total DIB a editat 46 de fascicule,
colecţia fiind iniţiată în anul 1998); constituirea şi ţinerea la a
Fişierului de Autoritate a Autorilor – persoane fizice ULIM;
promovarea publicaţiilor în spaţiul virtual: utilizarea pârghiilor
promoţionale ale paginilor WEB ULIM şi DIB; prezenţa în reţelele
de socializare: You Tube, SlideShare, Flickr; reflectarea publicaţiilor
instituţionale şi de autor în catalogul electronic internaţional Open
Bibliographic Data Guide – http://obd.jisc.ac.uk), de exemplu:
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Pe parcursul ultimilor doi ani la ULIM a fost promovat insistent
fenomenul „acces deschis”, acesta oferind noi modalităţi, alternative de
publicare, promovare a rezultatelor ştiinţifice. Este vorba despre proiectul–
parteneriat al DIB cu cinci biblioteci universitare din Carolina de Nord, SUA:
University of North Carolina at Greensboro Library, University of North
Carolina at Chapel Nill Library, North Carolina State University Library,
University of North Carolina at Wilmington Library, East Carolina
University Library (co-director proiect – Zinaida Sochircă, director general
DIB). Obiectivul-ţintă al acestui proiect – constituirea repozitoriului
universitar (al ULIM). În cadrul proiectului internaţional au fost organizate
conferinţe on-line, vizite de documentare ale bibliotecarilor ULIM. Recent, în
cadrul Săptămânii Accesului Deschis la ULIM (24–30 octombrie 2011) a
avut loc lansarea experimentală a repozitoriului, urmând parcurgerea etapelor
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obligatorii: aprobarea Politicii Accesului Deschis la ULIM, asigurarea
logistică, asigurarea prezenţei acestuia în registrele internaţionale etc.
Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de promovare a publicaţiilor
instituţionale şi de autor: reflectarea în ediţia bibliografică naţională
„Seriale” (editată de către Camera Naţională a Cărţii) a informaţiei privind
categoriile de acreditare ale revistelor ştiinţifice; fundamentarea publicaţiei
„Lista lucrărilor ştiinţifice şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea
ştiinţifică din Republica Moldova în anul …” (elaborată cu implicarea
instituţiilor ştiinţifice, editată sub egida Academiei de Ştiinţe a Moldovei) pe
prevederi ale standardelor bibliologice în vigoare şi criterii clare de selectare
şi reflectare a informaţiei; revigorarea schimbului de publicaţii instituţionale
şi de autor, editate în cadrul universităţilor, Academiei de Ştiinţe etc.
Referinţe bibliografice:
1. DUCA, Gheorghe. Necesitatea evaluării cercetării într-o societate bazată pe
cunoaştere. In: Akademos. 2009, nr. 2, p. 3-6.
2. LEVINŢA, T. Publicaţii ştiinţifice universitare: politici şi practici privind
furnizarea accesului la conţinutul ştiinţific. In: Accesul la informaţie şi dreptul de
autor. Ch., 2010, p. 96-103.
3. PANAGHIU, T. Promovarea publicaţiilor instituţionale şi de autor, editate în
cadrul ULIM, în spaţiul virtual. In: Symposia Investigatio Bibliotheca. Ch., 2011,
p. 91-96.
4. Raport de autoevaluare a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova
(ULIM) pentru anii 2002-2007. Ch., 2007. 234 p. ISBN 978-9975-920-55-1.
5. Raport privind activitatea ştiinţifică la Departamentul
Biblioteconomic în anul calendaristic 2010. Ch., 2010. 234 p.
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CULTURA INFORMAŢIEI
ÎN PROCESUL DE FORMARE A SPECIALISTULUI
NATALIA GHIMPU
Departamentul Informaţional Biblioteconomic, ULIM
Departamentul Informaţional Biblioteconomic (DIB) ULIM a iniţiat predarea
cursului „Bazele culturii informaţiei”, destinat studenţilor anului întâi de la toate
facultăţile universităţii şi sondajul „Cultura informaţiei a Noilor Beneficiari DIB”.
Rezultatele studiului permit confirmarea faptului că noii beneficiari se integrează
perfect în politica informaţional-biblioteconomică acceptată la ULIM: cooperare,
colaborare, îmbinarea organică a resurselor tradiţionale şi netradiţionale, autonomia
profesională. DIB ULIM va amplifica acest potenţial, formând un specialist apt
pentru cerinţele Societăţii Informaţiei şi a Cunoaşterii.
Librarian Informational Department LIB, FIUM is a complex structure which is
directing to diversification of services and products in order to maintain, to attract
and to instruct new FIUM beneficiaries. For example is the course „Base of the
information’s culture” created just for first course students from the all departments
and initiation of a survey „Information’s culture of the new LIB beneficiaries” with
six questions. The results of the survey offer the possibility to find out the potential
of the acquaintances of the informational technologies and the level of the
information’s culture of the new LIB beneficiaries. The expectances are enough: the
new beneficiaries know more languages; they are operating informational techniques
and technologies. New beneficiaries are integrating perfect in informational-librarian
politics accepted at FIUM: cooperation, collaboration, organically combining the
traditional and untraditional resources, professional autonomy. LIB FIUM will
amplify this potential creating a specialist capable for requests of the society of
Information and Culture.

Departamentul Informaţional Biblioteconomic (DIB) ULIM este o
structură complexă, care se orientează spre diversificarea serviciilor şi
produselor, pentru menţinerea şi atragerea a noilor beneficiari ULIM. În anul
1997 DIB a iniţiat predarea cursului „Bazele culturii informaţiei”, destinat
nemijlocit pentru studenţii anului întâi de la toate facultăţile universităţii.
Cursul a fost inclus în curriculumul universitar conform Hotărârii nr. 1.8 din
8.11.2002 a Colegiului Ministerului Educaţiei din Republica Moldova.
Anul 2010, fiind declarat la nivel naţional şi internaţional An al Culturii
Informaţiei, a impulsionat activitatea DIB privind formarea culturii
informaţiei. Pentru a deţine situaţia la acest capitol, adică de a cunoaşte
nivelul iniţial, primar de cultură a informaţiei a studenţilor înscrişi la anul
întâi, şi în scopul realizării relevante a procesului de formare a culturii
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informaţiei, a fost iniţiat sondajul „Cultura informaţiei a Noilor Beneficiari
DIB”.
Sondajul se realizează anual, în perioada septembrie–octombrie. Astfel, în
anul 2010 au fost intervievaţi 754 de respondenţi. Metoda cercetării – ancheta
anonimă, aceasta incluzând 6 întrebări. În urma analizei dispunem de
următoarele rezultate.
Prima întrebare:
1. Indicaţi instituţiile informaţionale de care beneficiaţi/aţi
beneficiat ?

Sintezele pentru prima întrebare: cele mai solicitate biblioteci sunt
bibliotecile gimnaziale/liceale/şcolare cu 62 %, pe locul doi – bibliotecile
raionale/săteşti cu 16 %, pe locul trei – Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”
cu 12 %, pe locul patru – biblioteca ASEM cu 5 %, pe locul cinci – biblioteca
UTM cu 2 %. Au mai fost nominalizate şi biblioteca bisericească, iar 16
intervievaţi au fost beneficiari ai tuturor categoriilor de biblioteci. Dacă
analizăm răspunsurile la această întrebare, putem afirma că noii beneficiari au
folosit cel mai frecvent bibliotecile din învăţământ, accesibile la momentul
studiilor, precum şi bibliotecile publice locale. Este o situaţie evidentă. Dar
ne-a bucurat mult nominalizarea bibliotecilor ştiinţifice ASEM şi UTM din
perspectiva familiarizării cu cerinţele şi ofertele bibliotecilor universitare.
Întrebarea doua: Cunoaşteţi/utilizaţi tehnologiile informaţionale?

BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ ÎN SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ

27

Sintezele pentru această întrebare ne arată, că pe primul loc este situat
Internetul cu 27 % din cei intervievaţi, pe locul doi – Skype cu 25 %, pe locul
trei – Word cu 17 %, pe locul patru – purtători de informaţie (SD, DVD,
stisk) cu 15 %, pe locul cinci – Power Point cu 9 % şi pe locul şase – Excel
cu 7 %. Au mai fost nominalizate şi programele Pascal, Access. În baza
acestei informaţii putem afirma, că beneficiarii ULIM dispun de un potenţial
destul de avansat la capitolul cunoaşterii şi utilizării tehnologiilor
informaţionale şi sunt pregătiţi să facă faţă cerinţelor programelor de studii
ULIM.
Întrebarea a treia: Ce modalităţi de comunicare/socializare utilizaţi?

În funcţie de sintezele obţinute, putem afirma pe primul loc s-a plasat
Skype cu 34 %, pe locul doi s-a plasat Odnoclassniki cu 28 %, locul trei – Email cu 20 %, locul patru a fost ocupat de Facebook cu 15 % şi locul cinci
Messenger cu 3 %. Au mai fost nominalizate şi alte reţele de
comunicare/socializare precum ar fi: Agent, Rumble, Blog personal, ISQ.
Dacă analizăm aceste rezultate, am putea confirma faptul, că studenţii posedă
destul de bine şi cunosc o gamă diversă de reţele de comunicare – socializare,
indiferent din ce ţară vin şi neţinând cont de barierele lingvistice (posedă mai
multe limbi).
Întrebarea a patra: Indicaţi 2 titluri de reviste şi 2 titluri de ziare (titluri
corecte), pe care le cunoaşteţi/utilizaţi.
 Ziare:
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La această întrebare dispunem de următorii indicatori. Cel mai
cunoscut/utilizat ziar este „Timpul de dimineaţă” cu 33 %, pe locul doi –
„Jurnal de Chişinău” cu 23 %, pe locul trei – „Săptămîna” şi „Antena” cu 17
%, pe locul patru – „Flux” cu 15 % şi pe locul cinci – „Комсомольская
правда” cu 6 %. Au mai fost nominalizate alte periodice: „Nunta”, „Magazin
istoric”, „Drujba”, „Mireasa”, „Monitorul oficial al Republicii Moldova”,
„Aquarelle”, „Amic”, „Alunelul” şi altele. Deci, putem afirma că noii
beneficiari ai DIB cunosc şi se orientează în segmentul mass-media, oferind
prioritate presei autohtone.
Situaţia privind cunoaşterea şi utilizarea revistelor este prezentată în
diagrama de mai jos:

Şi pentru ultima întrebare: Care sunt aşteptările Dvs. din partea instituţiei
informaţionale? – au fost sintetizate următoarele răspunsuri:
 colaborare,
 să fie oferită informaţia necesară,
 implicaţii în colaborări internaţionale,
 asigurarea informaţional-documentară a procesului didactic,
 acces nelimitat la informaţie,
 documentare, liberă exprimare, înţelegere, noi experienţe,
 informaţie concisă, calitativă, prietenie (spaţiu prietenos), colaborare,
cooperare,
 colaborare cu personalul,
 folosirea pe larg a internetului,
 sursele de tip tradiţional să se poată găsi şi în format electronic,
 promovarea formelor interactive de organizare a procesului de
învăţare (training, comunicarea student – profesor),
 mai multă informaţie în formă tradiţională,
 mai multe cărţi în domeniul comunicării şi jurnalismului,
 personal amabil,
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promovarea formelor interactive de organizare a procesului de
învăţare (training, comunicarea student – profesor).
În final am putea afirma că rezultatele sondajului ne-au oferit posibilitate
de a afla potenţialul cunoaşterii tehnologiilor informaţionale şi nivelul
culturii informaţiei a noilor beneficiari DIB. Aşteptările sunt îmbucurătoare:
noii beneficiari cunosc mai multe limbi, mânuiesc tehnicile şi tehnologiile
informaţionale. Noii beneficiari se integrează perfect în politica
informaţional-biblioteconomică, acceptată la ULIM: cooperare, colaborare,
îmbinarea organică a resurselor tradiţionale şi netradiţionale, autonomia
profesională. DIB ULIM va amplifica acest potenţial, formând un specialist
apt pentru cerinţele Societăţii Informaţiei şi a Cunoaşterii.
Referinţe bibliografice:
1. Codex DIB. Ch.: ULIM, 2007. 89 p.
2. CORGHENCI, Ludmila. Program „Grija pentru Noii Beneficiari”: ediţia 2010
(concept). Ch., 2010. 2 p.
3. Investeşte în Viitor – investeşte în Informaţie: Program de activitate a DIB în anul
2010. Ch.: ULIM, 2009. 97 p.
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ASIGURAREA INFORMAŢIONALĂ A CERCETĂRII
ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL ECONOMIC,
ÎN BAZA RESURSELOR BRTŞ
ELENA BORDIAN
Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică a IEFS
Necesităţile informaţionale în domeniul socioeconomic sunt dependente de
categoria de utilizatori ai informaţiei economice şi definesc specificul deservirii lor.
Cele mai importante resurse informaţionale ale BRTŞ sunt: baze de date locale,
catalogul electronic, buletine informative, care conţin informaţii în domeniul
economic.
Informational and documentary resources are the main elements of economical
growth and social development in a state. Unlimited access to local, national and
international Data Base offers new practices and opportunities for scientific research.
In addition, the research results capitalization imposes the problem to create and
implement informational modern systems of scientific research in different domains,
which will be then integrated in an Informational European network for research and
development.

Informaţia digitală şi resursele de informare şi documentare constituie
principalele motoare de creştere economică şi dezvoltare socială. Cercetarea
ştiinţifică şi inovarea sunt garantul dezvoltării unui stat. De aceea, o
economie bazată pe cunoaştere impune dezideratul: nu există cercetare fără
inovare şi nici ştiinţă fără informare ştiinţifică şi tehnologică [2].
Cercetarea ştiinţifică se bazează pe lucrări anterioare şi este dependentă de
posibilităţile de acces la publicaţiile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, la
bazele de date statistice şi legislative, puse la dispoziţia cercetătorilor.
Actualamente fluxul de publicaţii ştiinţifice consacrate analizei economiei
moldoveneşti în contextul integrării RM în UE, este foarte mare, respectiv şi
studiile asupra diferitor aspecte şi procese de dezvoltare la nivel micro şi
macroeconomic.
Necesităţile informaţionale în domeniul socioeconomic, care se creează în
jurul problemelor teoritice şi practice, sunt dependente de categoria de
utilizatori ai informaţiei economice şi definesc specificul deservirii lor. Se
conturează trei grupe de necesităţi informaţionale în domeniul economic: în
primul rând, solicitările generale, globale, care parvin în procesul dezvoltării
dinamice a ştiinţei economice; în al doilea rând, solicitările legate de
soluţionarea unor probleme ştiinţifice şi industriale ale ţării
(macroinformaţionale); în al treilea rând solicitările din partea instituţiilor de
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cercetare, unităţilor economice, grupelor de expertizare sau utilizatorilor
individuali (microinformaţionale).
Accesul la sursele de informaţie ştiinţifică este o necesitate, iar
gestionarea acestora a devenit o provocare economică şi politică pentru
garantarea accesului neîngradit al tuturor cetăţenilor. Mediul în care se
desfăşoară cercetarea ştiinţifică şi sunt difuzate rezultatele cercetării cunoaşte
profunde transformări legate de noile tehnologii de informare şi comunicare,
care permit noi oportunităţi şi modificări ale practicilor cercetării. Menţionez
că sistemul de informaţii ştiinţifico-tehnologic din RM, creat în baza
Regulamentului cu privire la înregistrarea şi evidenţa de stat a rezultatelor
activităţii de cercetare ştiinţifică din anul 2009. Conform acestui regulament
înregistrarea şi monitorizarea rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică se
efectuează de către AGEPI în baza de date ,,Rezultate ştiinţifice” şi pune la
dispoziţia publicului date referitoare la proiectele din sfera ştiinţei şi inovării,
publicate după aprobare de către Academia de Ştiinţe a Moldovei, în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi înregistrate în Registrul de Stat
[1].
BD ,,Rezultate ştiinţifice”, deţinută de AGEPI, este creată în baza
rapoartelor ştiinţifice în format electronic. Colecţia similară ,,Rapoarte
ştiinţifice” (pe hărtie) se pastrează şi este propusă în circuitul lecturii de către
Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică (BRTŞ) şi Biblioteca Ştiinţifică
AŞM. Timp de 10 ani, evidenţa, prelucrarea şi depozitarea rapoartelor
ştiinţifice au fost deţinute de BRTŞ, iar din anul 2007 această funcţie a fost
preluată de către Biblioteca ştiinţifică AŞM.
Colecţia ,,Rapoarte Ştiinţifice” a BRTŞ deţine 2242 de documente pe
suport de hârtie şi este o colecţie unicală. Fiecare raport este înregistrat şi
reflectat în CE al bibliotecii şi în fişierul special în sistemul IRBIS. Astfel,
aria de căutare a documentelor este complexă, cuprinzând variate criterii de
căutare: cuvinte cheie, titlul, conducătorul temei, număr de înregistrare,
vedeta de subiect etc. Diseminarea informaţiei privind colecţia ,,Rapoarte
Ştiinţifice” se realizează prin mai multe metode: expoziţii, cercetări
bibliografice, buletine informative, la elaborarea cărora ţinem cont de
specificul temei cercetate, precum şi interesele agenţilor economici privind
tehnologizările sferei de producţie. Colecţia este solicitată de către utilizatori,
dar nu poate fi valorificată la nivelul aşteptărilor. Dispersarea colecţiei
creează anumite dificultăţi pentru cercetători. În acest context, propune
crearea unui fond unic al colecţiei ,,Rapoarte Ştiinţifice” (cu referire la
colecţia pe hârtie) pentru a asigura o continuitate a proiectelor şi temelor de
cercetare, iar valorificarea şi gestionarea acestei colecţii devine o provocare,
pentru garantarea accesului neîngrădit al tuturor cetăţenilor la informaţia
ştiinţifică şi tehnologică.
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Crearea bazelor de date locale, care conţin informaţii în domeniul
economic, se realizează prin prelucrarea automatizată a publicaţiilor care au
intrat în colecţiile bibliotecii, prin elaborarea şi editarea indicilor
bibliografici, în urma cercetărilor bibliografice tematice complexe şi a
rapoartelor ştiinţifice anuale ale instituţiei.
Una din cele mai importante resurse informaţionale ale BRTŞ, care
asigură colectarea, prelucrarea, căutarea şi difuzarea informaţiei este
Catalogul Electronic, creat în anul 1991, în sistemul automatizat IRBIS. CE
cuprinde peste 50000 de înregistrări (monografii, manuale, anuare statistice,
rapoarte ştiinţifice, autoreferate etc.) şi reflectă colecţia fundamentală a
BRTŞ sub mai multe aspecte: domenii de activitate, tip de documente, aspect
lingvistic.
Modalitatea de căutare a informaţiei economice în cadrul sistemului
integral de bibliotecă IRBIS-64 este simplă şi accesibilă tuturor categoriilor
de utilizatori, punând la dispoziţie o interfaţă „multi-fereastră”. Sistemul
oferă mai multe tipuri de căutare, atât simplă cât şi combinată. Cel mai
frecvent utilizate sunt câmpurile: „Cuvântul cheie”, „Autorul”, „Titlul” şi
„Vedete pe subiect”. Sistemul permite căutarea din vocabular, pe care îl
formează ea însăşi. Se poate realiza filtrarea datelor după criterii cum ar fi
tipul documentului sau suportului pe care se află informaţia (de ex. Text,
CD). Nu în ultimul rând, datele pot fi reflectate şi după criteriul de localizare.
Astfel, fiecare criteriu în parte sau combinat este utilizat pentru a afla ce
documente după nivelul bibliografic şi suport se găsesc într-o anumită secţie.
O altă resursă de informare pentru cercetarea ştiinţifică în domeniul
economic, este baza de date locală ,,Articole din reviste în domeniul
economic” care actualmente cuprinde peste 59500 de înregistrări
bibliografice din peste 80 de titluri (500 fascicole) de reviste economice din
ţară şi de peste hotare. Prin multiplele posibilităţi de căutare pe care aceasta
resursă oferă (după cuvinte cheie, CZU, autor, titlu, denumirea sursei)
utilizatorii beneficiază efectiv atât de instruire în căutarea informaţiilor, cât şi
de bibliografii la cerere pe diferite teme de cercetare. Obţinerea rapidă a
informaţiei necesare, fără a mai consulta toate seturile de revistele este un
avantaj. Această bază de date este un instrument util de informare pentru
toate categoriile de utilizatorii şi în special pentru cercetătorii ştiinţifici din
domeniul economic. Pe parcursul a 9 luni ale anului 2011, BD a oferit 3244
referinţe bibliografice în domeniul economic. Cele mai frecvente teme de
cercetare sunt legate de analiza dezvoltării economice a RM, criza economică
şi politici anticriză, economia şi creditarea întreprinderilor, piaţa muncii,
economia turismului ş.a.
Baza de date locală ,,Cercetări bibliografice” creată în anul 1999 în baza
cercetărilor bibliografice tematice complexe efectuate de serviciul informare
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bibliografică a BRTŞ şi este un suport informaţional important pentru
cercetare. În urma cercetărilor bibliografice complexe din variate surse,
informaţia este stocată pe anumite teme (probleme). Actualmente BD
,,Cercetări bibliografice”, cuprinde 544 teme în diverse ramuri ale economiei
naţionale.
În procesul de informare şi documentare apar noi idei, cerinţe şi necesităţi.
Este firesc că sursele de care dispune biblioteca noastră devin insuficiente.
Un suport temeinic devin colecţiile bibliotecilor ştiinţifice academice şi
universitate, la care apelăm prin mai multe căi: acces la Catalogul electronic
şi baze de date, împrumutul interbibliotecar, schimbul de publicaţii etc. De
asemenea, se utilizează informaţia pe probleme economice a instituţiilor
guvernamentale, care oferă acces la date statistice oficiale, documente
normative şi materiale analitice. De ex. BD a Biroului Naţional de Statistică
(www.statistica.md), a Ministerului Economiei RM (www.mec.gov.md) ş.a.
Documente cu referinţă la istoria dezvoltării economice, gândirii economice,
texte ale monografiilor şi articole publicate ale savanţilor renumiţi sunt
accesibile pe site-ul www.gallery.economicus.ru.
În ceea ce priveşte resursele electronice internaţionale: pentru susţinerea
cercetării în domeniul economic recomandăm şi utilizăm BD EBSCO, care
conţin articole integrale din mai mult de 3 mii de reviste şi ziare, 80% din
reviste reflectă tematica economică. În urma analizei utilizării BD EBSCO
am constat, că resursele informaţionale EBSCO sunt utilizate în primul rând
de utilizatorii care sunt cointeresaţi de publicaţii periodice la temă şi care
cunosc bine limba engleză, în al doilea rând, pentru lărgirea serviciilor
informaţionale mai ales din contul articolelor publicate integral. Utilzatorii
bibliotecii sunt interesaţi de actualitatea şi competitivitatea informaţiei
economice şi statistice. De aceea, cercetarea şi analiza economică nu poate
exista fără accesarea resurselor Internet. În baza acestor resurse BRTŞ a
elaborat ghidul ,,Site-uri utile pentru economişti”, care asigură accesul la
resurse informaţionale şi date statistice internaţionale. Cele mai utilizate siteuri sunt: 1) www.fmi.ro; 2) http://faostat.fao.org; 3) www.jstor.org (se
deosebeşte prin posibilităţile de căutare pe o arie cronologică extinsă ); 4)
www.worldbank.org (informaţii statistice pe ţări) ş.a.
Accesul la sursele de informare ştiinţifică mondială este o necesitate.
Cercetarea economică în fond este bazată pe studii analitice şi de sinteză, date
statistice, modele econometrice etc.
Problema cercetării-dezvoltării-inovării a fost analizată recent de UE. În
urma studiilor efectuate s-au identificat problemele şi cauzele care au făcut ca
rezultatele cercetării ştiinţifice să nu poată fi pe deplin valorificate şi anume:
- lipsa fluxului de informaţii dinspre cercetare către cetăţean şi companii;
- insuficienţa utilizare a cercetării inovative în serviciile sectorului public.
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În concluzie menţionez ca multe resurse informaţionale în domeniul
economic sunt puţin cunoscute şi utilizate de către cercetători şi managerii
unităţilor economice. Pentru a fi aplicate şi a avea efect în dezvoltarea
societăţii, rezultatele cercetărilor trebuie difuzate, cunoscute, însuşite de
potenţialii utilizatori. De aici apare nevoia de a crea şi implementa sisteme
moderne naţionale de informare ale cercetării ştiinţifice în diferite domenii,
care apoi la rândul lor sa fie integrate în reţeua europeană de informare pentru
cercetare-dezvoltare.
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CONCEPTE ŞI PRACTICI DE INFORMATIZARE ÎN CADRUL
BIBLIOTECII ACADEMIEI DE ADMINISTRARE PUBLICĂ
SERGIU CARCEA
Biblioteca Ştiinţifică a Acad. de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele RM
Biblioteca Electronică din cadrul AAP oferă accesul la: publicaţii digitale fulltext, catalog bibliografic public, baze de date, programe utilitare; elaborează ghiduri
şi tutoriale de informare şi lucru în spaţiul virtual; oferă informaţii şi consultaţii pe
diverse teme; prestează o serie de servicii (acces la internet, listare, scanare etc.).
In this article the author makes a general description of the concepts and practices
of library computerization within the Academy of Public Administration. Electronic
Library is a structure specially designed for implementing information technologies
in the library. This structure is a computerized library that provides access to: full
text digital publications, public bibliographic catalog, databases, software tools,
develop guidelines and tutorials for information and work in cyberspace, offering
information and advice on various topics, providing a range of services. The
implementation of the computerized system within the Library of the Academy of
Public Administration has the following objectives: 1. to facilitate and expand access
to documents and information, 2. to improve the quality and performance, 3. to
transfer the knowledge within the institution.

În prezent societatea umană se află în aşa-numita eră a informaţiei
(cunoştinţelor), o etapă în care informaţia deţine un rol fundamental în cadrul
tuturor proceselor ce au loc la diferite niveluri sociale, fie că vorbim despre
educaţie, ştiinţă, politică sau cultură. În acest context importantă devine nu
doar informaţia în sine, ci şi mecanismele prin care aceasta ajunge la
destinatar, ori, în condiţiile de astăzi, în care fluxul de informaţii este unul
exorbitant, utilizatorul unui anumit tip de date simte nevoia unui sistem
complex care-i poate oferi informaţiile de care are nevoie, în timp util şi cu
minimum de resurse utilizate.
Sistemul de informare şi documentare din cadrul AAP reprezintă un
ansamblu organizat de proceduri manuale şi automatizate (în care este inclusă
resursa umană), care are ca obiectiv principal colectarea de documente şi
informaţii, prelucrarea, organizarea şi valorificarea acestora către angajaţii şi
beneficiarii instituţiei, regăsirea acestora într-o bază de date, precum şi
arhivarea lor.
În cadrul Academiei de Administrare Publică în conformitate cu statut
instituţiei gestiunea sistemului de informare şi documentare este realizată de
către Secţia de informare şi documentare – un centru informaţional
specializat în domeniul administraţiei publice.
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Funcţionarea sistemului de informare şi documentare din cadrul AAP este
axată pe elaborarea, administrarea şi perfecţionarea serviciilor informaţionalbibliotecare performante în sprijinul procesului instructiv-didactic şi
metodico-ştiinţific al Academiei; facilitarea şi extinderea accesului la
documente şi informaţii prin implementarea tehnologiilor informaţionale
moderne.
Dacă este să vorbim despre importanţa dezvoltării sistemului de informare
şi documentare din cadrul Academiei, atunci este necesar de menţionat că
acest sistem condiţionează:
 calitatea şi performanţa proceselor instructiv-didactice;
 realizarea transferului de cunoaştere din cadrul instituţiei;
 asigurarea suportului informaţional pentru angajaţii şi
beneficiarii Academiei.
Din punct de vedere structural acest sistem de informare şi documentare
este format din două componente, deşi, ambele se intercondiţionează reciproc
extrem de puternic, este vorba despre componenta tradiţională a activităţilor
de informare şi documentare, şi de factorul tehnologic care nu face nimic
altceva decât să desăvârşească acest sistem informaţional. Formal aceste două
componente ale Secţiei de informare şi documentare din cadrul AAP sunt:
Biblioteca Ştiinţifică şi Biblioteca Electronică. Prima componentă include
completarea şi evidenţa, catalogarea şi clasificarea colecţiilor, activitatea
bibliografică şi de referinţă, relaţii cu publicul, metodologie şi perfecţionare,
studii şi cercetări. Cea de-a doua componentă are misiunea de implementa în
cadrul sistemului de informare şi documentare a tehnologiilor şi tehnicilor
informaţionale noi. Cu alte cuvinte Biblioteca Electronică din cadrul
Academiei dezvoltă funcţionalitatea sistemului de informare şi documentare
ca pe o platformă de e-Learning, ce conţine:
 baze de date;
 publicaţii în format digital;
 suport direct prin reţeaua Intranet/Internet;
 gestionarea datelor şi utilizatorilor.
Pentru utilizatorii serviciilor noastre termenul de bibliotecă electronică
sună destul de neclar, aşa precum sună şi alte concepte recent apărute în
vocabularul procesului educaţional, cum ar fi bazele de date, programele
integrate de bibliotecă sau catalogul public (OPAC). Totuşi acestea sunt nişte
componente fundamentale ale procesului actual de informare şi documentare,
de aceea utilizatorii bibliotecilor trebuie să le cunoască, să le înţeleagă şi să le
utilizeze cât mai mult.
În linii generale ambiguitatea termenului de bibliotecă electronică reiese
din înţelegerea îngustă a acestui concept, conform acestei viziuni biblioteca
electronică (digitală) se ocupă exclusiv cu gestionarea publicaţiilor integrale
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în format electronic (cărţi, reviste, ziare). Multă lume ar dori să aibă acces
deschis la o asemenea bibliotecă, dar, din păcate, dacă există pe plan mondial
astfel de biblioteci digitale, acestea sunt fie specializate pe un anumit
domeniu, fie dispun de o gamă largă de publicaţii digitale, dar care costă
extrem de mult. Din aceste considerente Biblioteca Electronică AAP trebuie
înţeleasă într-un sens larg ca bibliotecă informatizată ce oferă pe lângă
accesul la publicaţii digitale full-text şi acces la catalogul bibliografic public,
la baze de date, programe utilitare; elaborează ghiduri şi tutoriale de
informare şi lucru în spaţiul virtual; oferă informaţii şi consultaţii pe diverse
teme, începând cu actele normative şi terminând cu problemele legate de
securitatea pe Internet; prestează o serie de servicii (acces la internet, listare,
scanare etc.) fără de care procesul educaţional de astăzi este practic de
neimaginat.
Trebuie de menţionat că întreţinerea unei biblioteci electronice generează
şi costuri în funcţie de mai mulţi factori. Ca exemplu poate servi întreţinerea
tehnică a echipamentului, achizţionarea publicaţiilor digitale, abonarea
bazelor de date etc. Ţinând cont de posiblităţile financiare ale Academiei,
deseori sunt propuse şi realizate variante alternative de dezvoltare a
resurselor informaţionale. Un exemplu concludent poate fi utilizarea
aplicaţiilor open source care se distribuie cu licenţă gratuită şi plus la asta pot
fi adaptate la cerinţele locale. OpenBiblio este una din aplicaţiile utilizate
pentru gestionarea resurselor bibliografice din cadrul Bibliotecii Ştiinţifice,
care, oferă un sistem complex de administrare a unei biblioteci virtuale de
dimensiuni medii.
În cadrul Secţiei de informare şi documentare AAP, o atenţie deosebită
este acordată procesului de informare a beneficiarilor cu privire la resursele
informaţionale moderne şi automatizării proceselor bibliotecare, precum şi
colaborarea cu alte structuri similare, participarea la diverse manifestări în
vederea schimbului de experienţă şi dezvoltării profesionale.
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INFORMATIZAREA BIBLIOTECII UNIVERSITĂŢII
PEDAGOGICE DE STAT „ION CREANGĂ”:
REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE
ADELA NEGURĂ
Biblioteca Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”
Articolul prezintă procesul de informatizare a Bibliotecii Universităţii Pedagogice
de Stat „Ion Creangă” în anii 2001–2011.
This article presents some of the achievements and prospects, the university
library implemented in this area during 2001–2011 years. It is hard to imagine a noninformatization library in a modern society. The phenomenon of new information
technologies influences us every day more and more. Library automatization, which
implies uniting them into a single network, led to the fact, that traditional library is
covered by digital library, and this coating contributes to the appearance of virtual
libraries. This program of library automation and information processes is based on
experiences in the library team up to present day, as is evident from the impressive
capabilities of information technology, proposed in early 2000. Due to its
information content, the library plays an important strategic role in the informative
society. Scientific Library of the Kishinev State Pedagogical University „Ion
Creanga” does not trailing in the process of informatization.

I. Realizări.
Procesul de informatizare a Bibliotecii Universităţii Pedagogice de Stat
„Ion Creangă” a demarat în noiembrie 1999 şi continuă până în prezent. Am
început cu 4 computere, în prezent Biblioteca deţine 36 computere şi, sperăm,
că nu ne vom opri la această cifră.
Odată cu echipamentul tehnic Biblioteca a fost asigurată cu programul
specializat Q-Series, care a permis începerea procesului de creare a
Catalogului Electronic, constituit din:
Intrări noi (publicaţii carte şi seriale);
Colecţii uzuale ale Sălilor de lectură şi serviciilor de împrumut la
domiciliu;
Articole din ediţiile periodice (reviste);
Beneficiari ai Bibliotecii UPS „Ion Creangă”.
La momentul actual Catalogul Electronic include circa 55 000 titluri şi
120 000 volume (exemplare) catalogate, din care 25 000 articole din seriale şi
175 documente audio-video (CD, DVD).
Conform Ordinului Nr. 149 din 21.06.2004 Cu privire la constituirea
bazei de date locale „Beneficiari ai Bibliotecii ştiinţifice a UPS „Ion
Creangă”, s-a hotărât că, începând cu 1 septembrie 2004, beneficiarii
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Bibliotecii (studenţii anului I, II, III), corpul profesoral didactic şi personalul
auxiliar urmau să beneficieze de serviciile Bibliotecii în baza Permisului de
intrare, care va servi drept document pentru:
consultarea publicaţiilor în sălile de lectură ale Bibliotecii
efectuarea operaţiunilor de împrumut la domiciliu.
Din 2004 a demarat crearea bazei de date Beneficiari ai UPS „Ion
Creangă”.
Studenţii anului I au fost înscrişi în baza de date conform listelor şi
ordinului de înmatriculare. Conform aceluiaşi Ordin Nr. 149 din 21.06.2004,
Comisia de admitere a UPS „Ion Creangă”, urma să solicite de la candidaţii
la înscriere la facultate o fotografie, care trebuia să fie transmisă la Bibliotecă
şi utilizată pentru perfectarea Permisului de intrare. Astfel, în termen restrâns,
am primit pozele studenţilor admişi la facultate, fapt care ne-a înlesnit
considerabil lucrul şi a permis confecţionarea rapidă a permiselor de intrare.
Studenţii anilor II-IV (secţia de zi şi fără frecvenţă) au fost înscrişi conform
fişierului – reiter. Şefii grupelor academice (an. II şi III) au fost rugaţi să
transmită bibliotecarului, responsabil de perfectarea şi eliberarea Permiselor
de intrare câte o fotografie a fiecărui student şi lista grupei respective, după
care s-a stabilit ziua când îşi pot ridica permisele.
La una din şedinţele consiliului metodic s-a aprobat şi modul de înscriere
în baza de date a colaboratorilor UPS „Ion Creanga”, şi anume:
Profesori – P + numărul de ordin (conform momentului adresării)
Doctoranzi – D + numărul de ordin
Masteranzi – M + numărul de ordin
Personalul auxiliar – PA + numărul de ordin
Laboranţi – Lb. + numărul de ordin
Manageri (Perf. Cadr. did) – S/P + numărul de ordin
Studenţi străini – S + numărul de ordin.
La momentul actual baza de date Beneficiari include circa 7 000
beneficiari şi anual este completată cu circa 1500 utilizatori noi.
În confecţionarea permiselor am început utilizarea Modulului Q-Reports
şi în special ID-card Cititor, care ne permite confecţionarea a 9 permise
concomitent cu informaţia necesară despre fiecare student (care ulterior se
laminează). Faţeta permisului a fost elaborată de colaboratorii UPS „Ion
Creangă” împreună cu reprezentanţii firmei IME.
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Permisul de intrare serveşte drept document
pentru:
a) consultarea publicaţiilor în sălile de lectură;
b) împrumutul publicaţiilor la domiciliu;
c) acces la Mediatecă.
Perfectarea permisului de intrare:
în Modulul Q-Reports
Este valabil pe toată perioada anilor de studii;
Nu este transmisibil;
Odată cu semnarea foilor de achitare se retrage
şi se lichidează;
Permisul pierdut se restabileşte la preţ dublu.
În anul 2005 a fost inaugurată Sala multimedia – MEDIATECA,
conectată la Internet.
Mediateca oferă următoarele servicii:
consultarea în spaţiile funcţionale ale Mediatecii a surselor de
informare şi documentare din colecţia uzuală;
acces la bazele de date naţionale şi internaţionale;
acces Internet;
acces la bazele de date locale (catalog electronic Biblioteca UPS „Ion
Creangă” etc.);
consultarea clienţilor privind utilizarea staţiilor de lucru în scopuri
informaţionale şi comunicaţionale;
facilităţi de imprimare şi reimprimare pe alt suport material a
informaţiei în sprijinul procesului de învăţare-predare;
minicursuri de instruire în scopul utilizării raţionale a tehnicii şi
tehnologiilor informaţionale;
elaborarea şi promovarea informaţiilor lunare (în format electronic ori
tradiţional), gen: „Adrese utile în Internet”, „Intrări noi în colecţia
uzuală a Bibliotecii / Mediatecii UPS „Ion Creangă”.
În septembrie 2011 în planul de studiu al disciplinei didactice Tehnologii
informaţionale este introdus modulul „Bazele culturii informaţiei” (8 ore).
Conţinutul prelegerilor şi orelor practice:
Cultura informaţiei şi componentele ei de bază;
Genuri de documente. Produse de informare moderne. Instrumente de
informare privind resursele informaţionale şi documentare;
Identificarea bibliografică a documentelor. Elaborarea referinţelor
bibliografice pentru studiile efectuate;
Resurse electronice. Internet. Baze de date. Catalog electronic
(OPAC): modalităţi şi posibilităţi de utilizare;
Aspecte informativ-bibliografice ale studiului ştiinţific.
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Pentru facilitarea orelor practice a fost elaborat şi pus la dispoziţia
utilizatorilor Ghidul de utilizare Q-OPAC.
În cadrul lecţiilor studenţii an. I fac cunoştinţă şi cu Bazele de date
EBSCO, la care este abonată Biblioteca şi care le oferă acces nelimitat şi
gratuit la articole electronice din diverse domenii. Pentru facilitarea acestui
proces a fost elaborat Pliantul şi Ghidul de utilizare a bazelor de date
EBSCO şi pus la dispoziţia utilizatorilor.
Cursuri de utilizare a catalogului electronic Q-Opac şi a Bazelor de date
EBSCO au fost şi sunt organizate nu doar pentru studenţi, ci şi pentru alte
categorii de beneficiari, cum ar fi: cadrele didactice ale UPS „Ion Creangă”,
cadrele manageriale, aflate la cursuri de perfecţionare la catedra de Formare
continuă a cadrelor didactice.
Deoarece în utilizarea programului specializat de bibliotecă Q-Series
suntem mai mult autodidacţi, decât instruiţi de autorii programului, am
hotărât, că experienţa noastră merită să fie împărtăşită cu alţi colegi,
utilizatori ai aceluiaşi program şi că am putea prelua şi noi din experienţa
acumulată de ei în domeniu. În acest scop la 25 ianuarie 2007 am organizat
o Masă rotundă cu genericul „Utilizarea programului specializat de
Bibliotecă Q-Series: facilităţi, probleme, perspective”, la care am prezentat
comunicările: „Rapoarte. Bibliografii. Statistici. Cititori” şi „Modulul QOpac”.
Spre regret, până la momentul actual, nu există nici un manual sau vre-o
instrucţiune detaliată în ceea ce priveşte Catalogarea în programul
specializat Q-Series. Deaceea, am hotărât să fim noi primii şi să elaborăm un
„Ghid al Catalogatorului”, care ar servi drept model pentru generaţiile
viitoare de catalogatori.
În procesul de catalogare a documentelor bibliografice mare bătaie de cap
ne dă crearea vedetelor de subiect. Neavând modele la nivel naţional,
activitatea noastră în domeniu este un pionierat, poate hazardat, dar asumat
conştient din dorinţa de a oferi utilizatorilor o modalitate suplimentară în
regăsirea informaţiilor de conţinut, mai facilă şi mai flexibilă. Şi, deoarece
mereu privim în viitor şi ne gândim la generaţiile care vin după noi, ne-am
gândit că ar fi binevenită elaborarea unei instrucţiuni de creare a acestor
Vedete de subiect, reieşind din experienţa acumulată de noi pe parcursul a
10 ani de utilizare a programului. Această instrucţiune a fost elaborată în
2009.
În perioada 13–14 ianuarie 2010 în incinta Bibliotecii UPS „Ion Creanga”
a fost organizat seminarul cu genericul Perfecţionare profesională, unde a fost
prezentată comunicarea „Crearea vedetelor de subiect în programul
specializat de Bibliotecă Q-Series. Experienţa Bibliotecii UPS „Ion
Creangă” în format PDF, iar la 25 martie 2010 această comunicare a fost
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prezentată şi la Conferinţa Ştiinţifică cu genericul „Valorificarea
potenţialului bibliotecii universitare în contextul schimbării paradigmelor
educaţiei, ştiinţei şi culturii”, organizată de Biblioteca Universităţii Tehnice
a Moldovei, care este de asemenea utilizatoare a programului Q-Series.
Dar nu ne-am limitat doar la elaborarea instrucţiunilor. În 2009, la una din
şedinţele Consiliului metodic, a fost luată hotărârea de organizare a
Cursurilor de iniţiere în programul specializat de bibliotecă Q-Series,
luând în consideraţie solicitările colaboratorilor bibliotecii şi dorinţa noastră
de a pregăti generaţii viitoare de catalogatori profesionişti.
Cursurile de iniţiere în programul specializat de bibliotecă Q-Series
cuprind următoarele etape:
1. Instruirea personalului Bibliotecii privind utilizarea tuturor
modulelor programului Q-Series;
2. Crearea deprinderilor şi abilităţilor de lucru în programul
specializat;
3. Evaluarea;
4. Utilizarea eficientă a abilităţilor căpătate în activitatea cotidiană.
Durata cursurilor: 3 săptămâni.
În scopul organizării eficiente a acestor cursuri am elaborat un plan de
lecţii şi conţinutul nemijlocit al cursului de lecţii în baza Ghidului
Catalogatorului. Acest plan cuprinde toate modulele programului Q-Series,
pas cu pas, şi Anexe pentru lecţiile practice.

Pe parcursul anilor 2009–2010 cursurile de utilizare a programului
specializat de bibliotecă Q-Series au fost absolvite de 3 grupuri de
bibliotecari (13 persoane). La finele cursului fiecare absolvent a fost evaluat
de o comisie specială şi a primit certificat de calificare.
Odată cu certificatul de calificare fiecare absolvent a primit şi lista
publicaţiilor periodice (reviste), de catalogarea cărora va fi responsabil pe
viitor, luând în considerare specificul serviciului în care activează.

BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ ÎN SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ

43

Pentru anul 2012 am planificat continuarea acestei bune tradiţii şi sperăm
că vom avea cursanţi şi de la alte biblioteci din ţară, utilizatoare a
programului Q-Series.
În anul 2009 a fost pus în funcţiune site-ul Bibliotecii, care poate fi
accesat la adresa www.upsc.md (Biblioteca).

Site-ul Bibliotecii îndeplineşte următoarele funcţii :
pune la dispoziţie un volum considerabil de informaţii utile (expoziţii
virtuale, servicii, localizare, achiziţii noi, lucrările profesorilor UPSC,
etc);
informează rapid utilizatorul cu noutăţile de ultimă oră;
face publică activitatea informaţională a bibliotecii;
prin intermediul site-ului utilizatorii beneficiază de servicii
informaţionale interactive.
Deoarece site-ul bibliotecii oferă utilizatorilor acces direct la Catalogul
electronic, am hotărât să facilităm acest proces şi să elaborăm nişte
Instrucţiuni de utilizare a Catalogului WebOPAC on-line.
Tot în anul 2009 a fost luată hotărârea de a crea Biblioteca Electronică.
Conform unui demers, aprobat de Rectorul Universităţii, profesorii UPS „Ion
Creanga” sunt obligaţi să prezinte la Bibliotecă publicaţiile lor în format
electronic pe orice tip de suport, care, ulterior, urmează a fi transformate în
format PDF (cu sau fără posibilitate de copiere, la solicitarea autorului) şi
plasate pe serverul Mediatecii.
Resursele Bibliotecii Electronice:
1. Bazele de date, publicaţiile periodice electronice, documentele
digitale, resursele gratuite din Internet, cataloagele de bibliotecă.
2. Publicaţiile periodice electronice (Bazele de date EBSCO).
3. Publicaţiile profesorilor UPS „Ion Creangă”: programe analitice, note
de curs, suporturi didactice, teze de doctor ş.a.
La momentul actual BIBLIOTECA ELECTRONICĂ include:
* circa 300 publicaţii full-text,
* 10 publicaţii video – ecranizări a literaturii române,
* 82 CD-DVD,
* 23 publicaţii ale profesorilor UPS „Ion Creangă”.
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Completarea Bibliotecii Electronice cu noi publicaţii este un proces
minuţios şi foarte anevoios, care cuprinde următoarele etape:
1. Întocmirea listei publicaţiilor lipsă în colecţiile bibliotecii în format
tradiţional, dar foarte solicitate de către utilizatori;
2. Scanarea publicaţiilor solicitate, împrumutate de la alte biblioteci prin
împrumut interbibliotecar;
3. Regăsirea publicaţiilor solicitate în Internet;
4. Dezarhivarea publicaţiilor găsite;
5. Redactarea publicaţiilor;
6. Convertirea publicaţiilor în format PDF;
7. Plasarea publicaţiilor în format PDF în colecţia Bibliotecii electronice
pe serverul Mediatecii.
Deseori, textele copiate din Internet lasă de dorit, deoarece, practic, nu
sunt redactate în niciun fel, de aceea bibliotecarul este nevoit să redacteze
foarte minuţios fiecare pagină, pentru ca utilizatorul, în consecinţă, să poată
citi acest text fără nici o problemă, adică textul trebuie să fie facil, vizibil şi
fără greşeli.
Sperăm că în 2012 profesorii vor fi mai activi şi mai interesaţi în
promovarea lucrărilor proprii şi în completarea acestei colecţii.
Textul integral al acestor publicaţii poate fi consultat doar în incinta
Mediatecii, iar lista tuturor publicaţiilor utilizatorii o pot vizualiza pe site-ul
Bibliotecii la compartimentul Resurse electronice.
La una din Şedinţele Consiliului Metodic s-a hotărât să revenim la o bună,
dar deja uitată tradiţie – serviciul DSI şi plasarea lui pe site-ul Bibliotecii.
Diseminarea Selectivă a Informaţiei (DSI) – formă de deservire
informaţional-documentară, individuală şi de grup, realizată în scopul punerii
la dispoziţia cadrelor didactice şi conducerii UPS „Ion Creangă” a informaţiei
bibliografice şi documentare, adecvată unor cerinţe concrete, generate de
procesul didactic şi de tematica cercetării ştiinţifice. Potenţialii abonaţi:
cadrele didactice, catedrele, laboratoarele.
Pe parcursul ultimilor ani prin intermediul acestui serviciu Biblioteca a
primit şi a îndeplinit următoarele solicitări :
2009 – 67 teme 7086 titluri
2010 – 20 teme 2773 titluri
2011 – 68 teme 7801 titluri.
O realizare de ultimă oră este şi faptul că, de la 1 octombrie 2010,
conform ordinului nr. 276 din 24.09.2010 „Cu privire la stabilirea tarifelor
pentru serviciile cu plată la aparatul de multiplicat tip Canon IR2022 pe anul
2010” la Mediateca vor fi prestate servicii de Xerocopiere, Scanare, Listare
a documentelor contra plată. Utilizatorii de nenumărate ori au solicitat
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prestarea acestor servicii, şi, în sfârşit, datorită Administraţiei Bibliotecii, în
colaborare cu Administraţia Universităţii, aceste servicii au fost acceptate.
II. Perspective:
1. Completarea colecţiei Bibliotecii electronice cu noi publicaţii, în
deosebi, cu publicaţiile profesorilor UPS „Ion Creangă”;
2. Schimbarea tuturor computerelor din Mediatecă cu alte computere noi,
mai performante;
3. Asigurarea punctelor de împrumut la domiciliu cu computere, fapt care
ar asigura punerea în aplicare a Modulului Împrumut (Circulaţie) în mod
automatizat;
4. Conservarea cataloagelor tradiţionale (Alfabetic şi Sistematic) şi
aplicarea în practică, în exclusivitate, a Catalogului Electronic;
5. Punerea în funcţiune a noului server şi transferarea bazei de date QSeries, fapt care va permite accesarea catalogului electronic Web-OPAC nu
doar în reţeaua locală a Universităţii, dar şi în reţeaua globală;
6. Renovarea totală a Bibliotecii Universitare prin:
 Reorganizarea spaţiilor Bibliotecii şi crearea unei biblioteci moderne
europene;
 Modernizarea şi informatizarea integrală a proceselor de Bibliotecă;
 Perfecţionarea profesională a cadrelor bibliotecare conform cerinţelor
eurocertificării.
Sperăm să înfăptuim toate perspectivele propuse şi să obţinem rezultate la fel
de impunătoare şi în continuare.
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BIBLIOGRAFIA RETROSPECTIVĂ A CĂRŢII ROMÂNEŞTI
= bibliografie on-line =
MARIA BUTURUGĂ, CORNELIA LEPĂDATU
Biblioteca Academiei Române
Bibliografiile retrospective de carte românească – Bibliografia Românească
Veche (BRV) şi Bibliografia Românească Modernă (BRM) sunt beneficiarii unui
sistem integrat pentru managementul bibliografiei naţionale retrospective. SIMBNR
oferă posibilitatea de acces on-line la informaţiile cuprinse în această bibliografie
naţională prin folosirea bazelor de date şi tehnologiilor multimedia. Al treilea proiect
Bibliografia retropectivă a cărţii româneşti este în construcţie, dar poate fi accesată
on-line (în OPAC), în baza de date specială BIB, partea bazei de date globală RAL a
Bibliotecii Academiei Române.
The two retrospectives bibliographies of Romanian books, in traditional format –
Old Romanian Bibliography (BRV) and Modern Romanian Bibliography (BRM) –
components of the Romanian retrospective national Bibliography, are the beneficiary
of an integrated system destined to managing, retrieving and enhancing this
collection of cultural information. SIMBNR provides the possibility of on-line access
to the information comprised within this national bibliography, using systems of
databases and multimedia techniques. The third project of retrospectives Romanian
bibliographie of books is under construction, and the version that was already made
can be accessed on-line (in OPAC) as a special database called BIB, part of the
global database RAL of the Romanian Academy Library.

I. Introducere:
Bibliografia naţională, constituită din ansamblul tipăriturilor de pe
teritoriul fizic şi spiritual al ţării, capătă pe parcursul timpului o deosebită
importanţă istorică şi arhivistică. Ea reflectă evoluţia tendinţelor culturale şi
literare, progresele dezvoltării ştiinţifice şi economice, ca şi atenţia publică
acordată unui eveniment social [5].
La început de secol XXI, bibliografia naţională românească dispune de
două modalităţi de realizare: activitatea bibliografică retrospectivă şi
activitatea bibliografică curentă. Biblioteca Academiei Române este
responsabilă cu activitatea bibliografică retrospectivă pentru monumentala
bibliografie naţională, Biblioteca Naţională a României fiind responsabilă cu
bibliografierea curentă. Activitatea bibliografică retrospectivă se realizează
separat pentru cărţi şi publicaţii periodice.
Proiectul de realizare a bibliografiei naţionale a cărţii cuprinde trei etape.
Prima etapă, vizând anii 1508–1830, s-a concretizat în perioada 1903–1944,
în cele patru volume din Bibliografia Românească Veche. A doua etapă,
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vizând anii 1831–1918, s-a concretizat în perioada 1984–1996, în cele patru
volume din Bibliografia Românească Modernă. Cea de a treia etapă a
proiectului, vizând anii 1919–1952 ai producţiei de carte românească, este în
curs de realizare.
Biblioteca Academiei Române a beneficiat de un proiect realizat în
perioada 2009–2011, în colaborare cu Institutul Naţional de CercetareDezvoltare în Informatică ICI Bucureşti. Acest Sistem integrat on-line pentru
managementul bibliografiei naţionale retrospective – SIMBNR oferă pentru
prima dată acces integrat la lucrările de interes naţional ce descriu şi
sistematizează cărţile imprimate pe teritoriul românesc, publicate în limba
română, indiferent de autor şi loc, şi cărţile autorilor români, indiferent de
limba şi locul apariţiei, pe perioada 1508–1918 [4].
În ceea ce priveşte bibliografierea retrospectivă a cărţi româneşti pentru
perioada rămasă până la anul de când se realizează bibliografia curentă, şi
anume 1919–1952, aceasta se realizează on-line, în sistemul informatizat de
bibliotecă ALEPH 500.
II. Bibliografia românească a cărţii
Bibliografiile româneşti cuprind în principal descrierile bibliografice ale
documentelor din Biblioteca Academiei Române, documente primite prin
intermediul depozitului legal, prin donaţii, schimb de publicaţii sau achiziţii
plătite. Totuşi, o importanţă deosebită o au notele despre documente
inexistente în Biblioteca Academiei Române, semnalate de diferite surse
bibliografice.
II. 1. Cartea românească din perioada 1508–1830
Sub titlul Bibliografia Românească Veche, cuprinzând cartea românească
de la începuturile ei cunoscute la momentul respectiv, până la anul 1830, a
fost elaborată o amplă lucrare bibliografică a cărţi româneşti, tipărită în patru
volume, pe o structură cronologică, între anii 1903–1944.
Primele trei volume au fost elaborate de Ioan Bianu şi Nerva Hodoş.
Tomul I, pentru anii 1508–1716, cu o prefaţă de Ioan Bianu, a apărut în anul
1903. Tomul al II-lea, pentru anii 1716–1808, a apărut în anul 1910. Tomul
al III-lea, pentru anii 1809–1830, a apărut pe fascicule, între anii 1912–1936,
fiind publicat prin grija şi cu aportul prof. Dan Simionescu.
Tomul al IV-lea, Completări şi Îndreptări, cu 341 de titluri, faţă de cele
1526 de titluri cuprinse în tomurile anterioare, îi are ca autori pe Ioan Bianu
şi Dan Simionescu, şi este publicat de prof. Dan Simionescu, în anul 1944.
În afară de descrierea bibliografică a publicaţiilor, realizată la un înalt
nivel ştiinţific, lucrarea este completată cu numeroase note istorico-literare,
referinţe, informaţii şi observaţii cu privire la existenţa exemplarelor în ţară
sau cu surse bibliografice în care sunt menţionate cărţile din care nu există
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niciun exemplar în România (de exemplu, Catehismul luteran, de la 1544,
prima carte tipărită în limba română) [5].
De asemenea, autorii reproduc, în condiţii grafice excelente, prefeţe,
epiloguri, planşe, ilustraţii etc.

Figura 1 : din Bibliografia românească veche
II. 2. Cartea românească din perioada 1831–1918
Sub titlul Bibliografia Românească Modernă, cuprinzând cartea
românească de la 1831, anul la care se oprise Bibliografia românească veche,
până la 1918, anul Marii Uniri a Românilor, a fost elaborată o nouă amplă
lucrare bibliografică a cărţi româneşti, tipărită tot în patru volume, de această
dată pe o structură alfabetică, între anii 1903–1944.
Bibliografia cuprinde, pentru fiecare autor, toate producţiile în domeniul
cărţii ale autorului respectiv: opere realizate ca unic autor, opere realizate în
colaborare cu alţi autori, opere realizate ca autor secundar (editor, traducător,
ilustrator...), şi operele nesemnate despre autorul respectiv. Pe lângă operele
de autor, bibliografia menţionează şi titlurile fără autor sau cu autor incert, ca
şi titluri aparţinând unui grup de autori sau unor instituţii, ajungându-se astfel
la peste 70.000 de poziţii bibliografice.
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Volumele au fost elaborate în cadrul Serviciului de Bibliografie Naţională,
proiectul avându-l ca iniţiator pe George Baiculescu, istoricul literar,
bibliograful şi editorul care la 1957 primea să conducă acest departament nou
înfiinţat al Bibliotecii Academiei Române.

Figura 2 : din Bibliografia românească modernă
II. 3. Cartea românească din perioada 1919–1952
În conformitate cu politica ştiinţifică, documentară şi de popularizare a
Bibliotecii Academiei Române, în Serviciul de Bibliografie Naţională, în
prezent, se cataloghează on-line cartea românească tipărită îmnre anii 1919,
anul imediat următor realizării Marii Uniri, şi anul 1952, anul de când a
început bibliografierea curentă în România.
Sub formă de bază de date, bibliografia retrospectivă a cărţii româneşti
pentru această perioadă, este în curs de elaborare, pe structura informatizată a
programului de bibliotecă ALEPH 500, cu păstrarea criteriilor bibliografice
stabilite pentru Bibliografia românească modernă. La încheierea activităţii
bibliografice retrospective, etapizat sau nu, informaţiile din această bază de
date, cu eticheta BIB, sunt proiectate a vedea şi lumina tiparului, pe
considerente mai ales bibliofile.
III. Sistem integrat on-line pentru managementul bibliografiei naţionale
retrospective
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică ICI Bucureşti a
realizat şi a pus la dispoziţia Bibliotecii Academiei Române un sistem
integrat on-line pentru managementul bibliografiei naţionale retrospective,
aplicaţie care a permis crearea unei baze de date cuprinzând informaţia
bibliografică oferită de Biblioteca Academiei Române.
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III.1. Bibliografia Românească Veche – accesiblă on-line
Conţinutul Bibliografiei Româneşti Vechi, rezultatul primei etape a
bibliografierii retrospective, a fost făcut accesibil consultării on-line prin
intermediul serviciului Web SIMBNR. Astfel, se asigură accesul integrat la
copiile digitale ale documentelor sub forma fişierelor imagine, obţinute prin
scanarea celor patru volume ale Bibliografiei Româneşti Vechi [1].

Figura 3 : Bibliografia românească veche : cartea din perioada 1508–1830
varianta on-line
Fişierele imagine au fost realizate în cadrul Serviciului de Manuscrise şi
Carte Rară al Bibliotecii Academiei Române, cu grijă deosebită pentru detalii
şi pentru corectitudinea afişării on-line a informaţiilor.

Figura 4 : Fişier imagine în SIMBNR din BRV
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III.2. Bibliografia Românească Modernă – accesiblă on-line
Conţinutul Bibliografiei Româneşti Moderne este în proces de afişare
pentru a fi făcut accesibil consultării on-line prin intermediul aceluiaşi
serviciu Web SIMBNR. În acest caz, aplicaţia asigură accesul integrat la
copiile digitale ale documentelor sub forma fişierelor text, obţinute prin
OCR-izarea celor patru volume ale Bibliografiei Româneşti Moderne [2].

Figura 5 : Bibliografia românească modernă : cartea din perioada 1831–1918
varianta on-line
Fişierele text se prelucrează în cadrul Serviciului de Bibliografie
Naţională al Bibliotecii Academiei Române, cu grija de a rămâne cât mai
aproape de textul original. Problemele apărute, în special legate de
caracterele vechi ale literelor (caractere de tranziţie), au fost rezolvate prin
reducere la formele lor simple, pentru a uşura preluarea informaţiei de către
utilizator.

Figura 6 : Fişier text în SIMBNR din BRM
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Pe măsură ce se afişează informaţia, ea se pretează oricăror observaţii, la
adresa de contact: http://www.biblacad.ro/bnr/contact.php.
V.3. Bibliografia românească retrospectivă – realizată on-line
Stadiul actual al bibliografierii retrospective permite utilizarea
instrumentelor informatice de ultimă oră. Este vorba despre sisteme
informatizate, baze de date, înregistrări bibliografice on-line, înregistrări de
autoritate [6].
Dacă pe suport clasic, bibliografia ajungea la utilizator doar după
publicare, în prezent, informaţia este accesiblă pe măsură ce este elaborată,
imediat după înregistrarea în catalogul informatizat. Bibliografia retropectivă
a cărţii româneşti pe perioada 1919–1952 este prin construcţie o bibliografie
on-line, cuprinsă în baza specială BIB din baza de date RAL a Bibliotecii
Academiei Române [3].

Figura 7 : Bibliografia românească retrospectivă : cartea din perioada
1919–1952
Bibliografia retrospectivă a cărţii româneşti pe perioada 1919–1952 este şi
o bibliografie interactivă, realizatorii propunând utilizatorilor Bibliotecii
Academiei Române să semnaleze orice informaţie bibliografică în măsură să
completeze datele prezente în baza BIB (titluri şi autori nemenţionaţi, sau
doar completări de informaţii la titlurile prezente), inclusiv date biografice
relative la autorii cuprinşi în baza BIB. Desigur că orice completare de
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informaţie va fi însoţită de date despre propunător, în buna tradiţie a
bibliografiilor naţionale retrospective tipărite.
Această bază de date poate fi de un real folos nu doar pentru utlizatori, ci
şi pentru bibliotecile care au în lucru catalogul propriu on-line, informaţiile
din baza BIB putând fi preluate prin transfer de date din sistemul informatizat
de bibliotecă ALEPH 500 în baza de date a bibliotecii respective. În acest
sens, înregistrările din sistemul informatizat pentru bibliografia retrospectivă
din baza BIB sunt realizate în acord cu principiile de descriere în format
UNIMARC.
Respectarea regulilor de catalogare ISBD(M), impuse de IFLA, în
descrierea publicaţiilor, a generat iniţial probleme care au necesitat adoptarea
unor artificii pentru realizarea uniformităţii impuse de sistemele informatizate
[7].
VI. Concluzie:
Printre instrumentele de care dispune biblioteca la momentul actual,
sistemele informatizate sunt instrumentele cele mai importante pentru
activitatea biblioteconomică, iar cataloagele on-line sunt instrumentele cele
mai interesante pentru utilizatori.
Biblioteca Academiei Române pune la dispoziţia publicului interesat de
informaţia on-line, o alternativă modernă, prin folosirea tehnologiilor
multimedia, pentru accesul la conţinutul digital al Bibliografiei retrospective
a cărţii româneşti de până la 1918, prin efortul conjugat a două instituţii de
prestigiu: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică ICI
Bucureşti şi Biblioteca Academiei Române. Bibliografia retropectivă a cărţii
româneşti pe perioada 1919–1952 este de asemenea pusă la dispoziţia
publicului interesat de informaţia on-line prin însăşi modalitatea sa de
realizare, într-un catalog informatizat, în construcţie şi chiar interactiv,
întrucât aşteaptă aportul utilizatorilor Bibliotecii Academiei Române pentru
atingerea propusei exhaustivităţi bibliografice.
Referinţe bibliografice:
1. ***. Bibliografia Românească Veche : 1508–1830. Bucureşti: Ed. Academiei
Române, 1903–1944. [On-line]. Disponibil: http://www.biblacad.ro/bnr/brv.php
2. ***. Bibliografia Românească Modernă : 1831–1918. Bucureşti: Ed. Ştiinţifică şi
Enciclopedică,
1984–1996.
[On-line].
Disponibil:
http://www.biblacad.ro/bnr/brm.php
3. ***. Bibliografia Românească a Cărţii : 1919–1952 (on-line). [On-line].
Disponibil: http://aleph500.biblacad.ro:8991/F
4. BANCIU, D., COARDOŞ, D. şi LEPĂDATU, C. Enhancement of the
retrospective national bibliography of the romanian book through the application
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– Innovation within Libraries: Conf. Intern. de Biblioteconomie şi Ştiinţa
Informării. Braşov: Ed. Univ. „Transilvania” din Braşov, 2011, p. 131-142.
5. BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE. Cartea Centernarului. Bucureşti: Ed.
Academiei Române, 1967.
6. BUTURUGĂ, M. Données d'autorité pour la Bibliographie Nationale
Rétrospective Roumaine en ligne. În: BIBLIO 2011 – Innovation en Bibliotheque
– Innovation within Libraries: Conf. Intern. de Biblioteconomie şi Ştiinţa
Informării. Braşov: Ed. Univ. „Transilvania” din Braşov, 2011, p. 177-182.
7. CĂZĂNARU, S. Bibliografia retrospectivă a cărţii româneşti în format online. În:
Revista Bibliotecii Naţionale a României. 2008, anul XII, nr. 1, p. 60-63.
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COLECŢIILE SPECIALE ALE BIBLIOTECII
ACADEMIEI ROMÂNE
GABRIELA DUMITRESCU
Biblioteca Academiei Române
Lucrarea de faţă cuprinde informaţia despre fondurile Serviciului de ManuscriseCarte Rară, care sunt organizate în patru mari colecţii: Manuscrise, Documente
istorice, Arhive şi Corespondenţă, Cărţi vechi şi rare.
This article presents information about funds of Manuscripts-Rare Book
Department, which are organized into four main collections including: Manuscripts,
Historical Documents, Personal Archives and Correspondence, Old and Rare Books.

Primele volume manuscrise intrate în patrimoniul Bibliotecii Academiei
Române provin din donaţii şi legate, din ce în ce mai frecvente după 1870.
Prima donaţie a fost colecţia de manuscrise şi cărţi vechi a lui Dionisie
Romano, episcop de Buzău, dăruită Academiei Române în 1873.
La aceasta s-a adăugat, în 1876, donaţia lui Ion Ghica, a manuscriselor
istoricului şi revoluţionarului Nicolae Bălcescu, urmată apoi de aceea a
bibliofilului moldovean Dimitrie C. Sturdza-Scheianul, de nenumăratele
donaţii ale lui Dimitrie A. Sturdza, cele ale lui Titu Maiorescu, RosettiRoznovanu, Mihail Kogălniceanu, Alexandru Odobescu, Liviu Rebreanu,
toate constând din manuscrise, documente istorice, arhivă şi corespondenţă,
cărţi româneşti vechi şi cărţi străine.
La aceasta s-a adăugat, în 1876, donaţia lui Ion Ghica, a manuscriselor
istoricului şi revoluţionarului Nicolae Bălcescu, urmată apoi de aceea a
bibliofilului moldovean Dimitrie C. Sturdza-Scheianul, de nenumăratele
donaţii ale lui Dimitrie A. Sturdza, cele ale lui Titu Maiorescu, RosettiRoznovanu, Mihail Kogălniceanu, Alexandru Odobescu, Liviu Rebreanu,
toate constând din manuscrise, documente istorice, arhivă şi corespondenţă,
cărţi româneşti vechi şi cărţi străine.

BAR, Ms. românesc 79
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Fondurile generale ale Serviciului de Manuscrise – Carte Rară sunt
astăzi organizate în patru mari colecţii: Manuscrise, Documente istorice,
Arhive şi Corespondenţă, Cărţi vechi şi rare. Constituite în spiritul ideii de
reflectare a culturii şi ştiinţei româneşti în context sud-est european şi
universal, aceste colecţii sunt de o deosebită valoare ştiinţifică şi
documentară, mărturii peste timp ale continuităţii istorice şi culturale a
românilor.
Manuscrise
În cadrul colecţiei de manuscrise, fondul românesc, peste 6000 de volume,
este cel mai bogat, urmat de fondul grec – 1567 de volume, fondul slavon –
aproape 900 de volume, fondul oriental – 720 de volume şi fondul occidental
(în cadrul căruia cel latin este cel mai important) – cu un total de 10.000 de
volume.
Manuscrise româneşti
Menţionăm în primul rând cele mai vechi texte în limba română pe care le
cunoaştem: Codicele Voroneţean, Psaltirea Scheiană, Psaltirea
Voroneţeană, Psaltirea Hurmuzachi, datând din secolul al XV-lea şi
începutul secolului XVI. Remarcabil, de asemenea, este Slujebnicul
Arhieresc al Mitropolitului Ştefan al Ungrovlahiei, cu text în slavonă,
română şi greacă, precum şi Floarea Darurilor, într-o traducere de la
mijlocul veacului al XVI-lea.

Slujebnicul Arhieresc al Mitropolitului Ştefan al Ungrovlahiei
BAR, Ms. românesc 1790
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În aceeaşi categorie se înscriu operele cronicarilor Grigore Ureche, Miron
Costin, Ion Neculce, Constantin Cantacuzino Stolnicul, Radu Popescu,
păstrate în numeroase copii, unele chiar autografe, romanele populare precum
Alexandria sau Erotocritul de Vincenzo Cornaro, Ceasornicul Domnilor de
Antonio Guevara, tradus de Nicolae Costin.

Alexandria, sec. XVIII. BAR, Ms. românesc 869

Erotocrit, sec. XVIII. BAR, Ms. românesc 3514
Trecând la scriitorii clasici români, cele mai valoroase sunt cele 48 de
volume manuscrise autografe ale poetului Mihai Eminescu, aproximativ
15000 de pagini.
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BAR, Ms. Românesc 2261
Colecţia de manuscrise româneşti conţine de asemenea majoritatea
manuscriselor autografe ale lui I. Heliade-Rădulescu, Vasile Alecsandri, Ion
Ghica, Al. Odobescu, Nicolae Iorga, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu,
Octavian Goga, George Coşbuc, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Mihail
Sadoveanu, Mircea Eliade.

Mircea Eliade, Întoarcerea din rai. BAR, Ms. românesc 5961
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Manuscrise greceşti
Fondul este reprezentativ pentru difuzarea culturii neogreceşti pe teritoriul
românesc. Dintre cele mai valoroase piese menţionăm: un fragment de 11 file
al unui Canon de penitenţă scris pe pergament în sec. al XI-lea, ornat cu 20
de miniaturi aparţinând şcolii bizantine anterioare epocii Comnenilor, un
Tetraevangheliar din sec. XIII, un manuscris liturgic din sec. al XVII-lea
conţinând Imnul acatist al Sf. Fecioare, cu miniaturi aparţinând şcolii
cretane.

Canon de penitenţă. Sec. XI . BAR, Ms. grec 1294. (Povestea sfinţilor
osândiţi ai Scării. Fragment)

Imnul acatist al Sfintei Fecioare. BAR, Ms. grec 113
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Manuscrisele slave – ilustrează începuturile culturii româneşti, slavona
fiind limba oficială a cancelariilor domnilor Ţărilor Române până la mijlocul
secolului al XVII-lea. Amintim: Apostolul, scris pe pergament (sec. XIII), cu
iniţiale şi ornamente cu negru şi roşu; Psaltirea scrisă în Serbia la 1346 la
ordinul lui Branko Mladenovici; Slujebnicul copiat în Moldova la 1643,
Tetraevangheliarul din acelaşi an de la m-rea Căldăruşani, îmbogăţit cu
miniaturi şi ornamente datorate preotului Vlaicu, ferecat în argint.

Tetraevangheliarul de la Căldăruşani. BAR, Ms. slav 13

Tetraevangheliar, sec. XV. BAR, Ms. slav 10 Scris în Moldova, de diacul
Teodor Mărişescu
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Manuscrise latine
Din fondul latin, menţionăm o copie de la 1370 a celebrului Rationale
divinorum officiorum de Guillaume Durand, un Antifonar din sec. XV, Biblia
sacra... din sec. XIII-XIV şi un Breviar din sec. al XV-lea, agrementat cu
miniaturi şi ornamente delicate.

Breviar, sec. XV. Manuscris donat în 1932 de profesorul Stephen Gasselee de
la St. Magdalen College, Cambridge.
Manuscrise orientale
Din acest fond semnalăm un fastuos Coran din sec. XVII, manuscrisul
ebraic Meghi'lat Esther (Estera) copiat şi miniat pe teritoriul Moldovei în
secolul al XVII-lea şi o copie mai recentă a celebrei opere a lui Firdousi, ŞahNamé, cu frumoasele miniaturi ale şcolii persane.

Koran arab, sec. XVIII. A aparţinut colecţiei profesorului Al. Tzigara
Samurcaş
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Documente istorice
Studierea istoriei poporului român, obiectiv aflat în programul Societăţii
Academice Române încă de la înfiinţarea acesteia, a impus constituirea în
cadrul Bibliotecii Academiei, nu numai a unor colecţii de manuscrise, carte şi
periodice, dar şi a unei colecţii de documente care să poată pune în lumină
tradiţia vieţuirii românilor pe aceste meleaguri.
Cele peste 600.000 de documente istorice intrate în patrimoniul
Bibliotecii Academiei Române pe parcursul a mai bine de un veac, ilustrează
epoci diferite ale istoriei românilor. Sunt acte publice şi particulare, scrise în
slavonă, latină, română, greacă, începând cu secolul XIV-lea şi mergând
până la mijlocul secolului al XIX-lea.
Trebuie să menţionăm că în anul 1978, Comitetul Politic Executiv al C.C.
al P.C.R. a emis Hotărârea nr. 1070, prin care a spoliat Biblioteca
Academiei Române; încălcându-se toate normele juridice privind dreptul de
proprietate şi titlurile de proprietate obţinute prin donaţii şi legate
testamentare, documentele istorice au fost transferate Arhivelor Naţionale,
instituţie aflată în subordinea Ministerului de Interne.
Prin Legea nr. 189 din 14 octombrie 2010, Parlamentul României a
aprobat retrocedarea către Biblioteca Academiei Române a colecţiei de
documente istorice reţinute în mod abuziv la Arhivele Naţionale ale
României.
Începând din ianuarie 2011, Comisia de preluare a documentelor istorice,
constituită din specialişti din cadrul Serviciului de Manuscrise-Carte rară a
început lucrările de preluare a acestei preţioase colecţii care, sperăm să
intre cât mai repede în circuitul cercetării ştiinţifice.

Document emis de Mihai Viteazul. 1600 mai 27. (Dăruit B. A. R. în 1915 de
Ioan C. Filitti)
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Pecete domnească pe un document de
la Ştefan cel Mare
Document emis de Constantin
Brâncoveanu, 1692, februarie 24. (Dăruit B. A. R. în 1902 de Constantin
Erbiceanu).
Arhive personale şi corespondenţă
Colecţia de arhive personale şi corespondenţă a fost constituită, în
principal, datorită lăudabilei iniţiative a unor academicieni şi oameni de
cultură care au donat propriile lor arhive, unde au păstrat toate vestigiile
procesului de elaborare a operelor lor.
Din cele 250 de titluri de arhivă personală, totalizând 2520 mape,
semnalăm importantele arhive ale lui I. Ghica, V. Alecsandri, M.
Kogălniceanu, D. A. Sturdza, T. Maiorescu, G. Coşbuc, O. Goga, M.
Eminescu, I. Creangă, B. P. Hasdeu, O. Densusianu, Spiru Haret, Const.
Rădulescu-Motru, Liviu Rebreanu, etc.
Aceeaşi colecţie reuneşte de asemenea arhive istorice de un interes
excepţional, constituind surse documentare preţioase pentru cunoaşterea
vieţii politice şi economice din ţara noastră pe parcursul ultimelor secole,
cum sunt spre exemplu arhivele: C. Angelescu, Al. Ioan Cuza, N. Bălcescu,
Ion Brătianu, I. I. C. Brătianu, C. A. Rosetti, A. C. Cuza, etc.
Principatele Unite Moldavia şi
Valachia.
Actul de alegere a Domnului
Alexandru Ioan Cuza de către Adunarea
Electivă a Moldovei, cu semnăturile
autografe ale membrilor acesteia.
(B. A. R., Arh. Al. I. Cuza, LIX acte
33)
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Mai nou constituită, colecţia de corespondenţă şi autografe conţine peste
500.000 de piese, organizate pe fonduri, în ordine alfabetică şi cronologică.
Fondurile de corespondenţă a personalităţilor culturii şi ştiinţei româneşti
sunt, în mod firesc, cele mai numeroase. Multă vreme controversată,
valoarea de document a scrisorilor se află astăzi în prim plan. De la sine
înţeles, fondurile româneşti de corespondenţă sunt mult mai bogate şi de o
valoare majoră.

Scrisoare adresate de Mihai Eminescu Claudiei Emilian

Scrisoare adresată de George Enescu soţilor Henri şi Suzanne Bloch
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Scrisori autografe Emil Cioran
Printre scrisorile provenind de la scriitori sau oameni politici străini,
întâlnim nume de răsunet: Voltaire, J. J. Rousseau, Chateaubriand,
Lamartine, Victor Hugo, Emile Zola, Fr. Mistral, Romain Rolland, John
Galsworthy, Ch. Robert Conte de Nesselrode ş. a. Leon Gambetta; scrisorile
a numeroşi gânditori şi oameni de ştiinţă celebri, precum Ch. Fourier
(adresate lui I. Ghica), Ch. Darwin, Edward Taylor şi Haeckel (adresate lui
V. Conta), Herbert Spencer, Albert Einstein.
Carte românească veche – Carte rară
Colecţia de Carte românească veche a Bibliotecii Academiei Române are
ca bază cărţile româneşti tipărite între 1508–1830, constituind, prin cele 2120
de titluri, în peste 6000 de volume, tabloul cel mai complet al istoriei culturii
româneşti.
Cea mai veche operă tipografică românească pe care o cunoaştem este
Liturghierul din 1508, tipărit de Macarie cu o frumoasă literă de inspiraţie
veneţiană, urmată de Octoihul din 1510 şi Tetraevangheliarul slavon din
1512.

Liturghierul tipărit de Macarie la 1508
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Din acelaşi secol, Biblioteca Academiei deţine un Tetraevangheliar
românesc de Braşov (1560–1561), Palia imprimată la Orăştie în 1582, ca şi o
suită de tipărituri româneşti şi slavo-române ale diaconului Coresi.

Evanghelia cu învăţătură. Braşov, 1580–1581 (B. A. R., C.R.V. 29)
Începutul secolului al XVIII-lea deschide o nouă epocă în arta tiparului
românesc prin suita celor 43 de lucrări realizate de Antim Ivireanul, sub
patronajul lui Constantin Brâncoveanu.
În acest timp, cărţile tipărite în Moldova şi Transilvania anunţă apariţia
unui spirit nou în cultura românească, spirit materializat în publicarea primei
cărţi de filosofie, Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea, de Dimitrie
Cantemir, imprimată la Iaşi în 1698, în româneşte şi greceşte.

Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea, imprimată la Iaşi în 1698
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Carte rară
Biblioteca Academiei deţine peste 11000 de volume de carte rară,
tipărituri deosebite prin vechimea, ornamentaţia originală, legăturile şi
materialele pe care au fost imprimate, mărcile de proprietate şi însemnările
autografe ale unor personalităţi care le-au deţinut.
Incunabulele, cele mai preţioase lucrări ale colecţiei, sunt reprezentate de
exemplare admirabile prin frumuseţea literei, aranjarea în pagină şi gravurile
pe care le conţin, aşa fiind: Hypnerotomachia Poliphili, tipăritură din 1499 a
lui Aldo Manuzio, cu gravuri atribuite lui Giovanni Bellini; Cronica de la
Nürnberg a lui Hartmann Schedel, cu gravuri de Michael Wohlgemuth,
meşterul lui Albrecht Dürer.

Hartmann Schedel, Liber Cronicarum. Nürnberg, Antonius Koberger,
1493
Postincunabulele şi lucrările datorate marilor tipografi completează
această preţioasă colecţie: Octoihul, tipărit de Bojidar Vukovici la Veneţia
(1536–1537), ex. 4 şi 5, singurele cunoscute; Vita Jacobi Despotae de
Johannes Sommer (1587), două din cele 6 ex. cunoscute; Hore in laudem
gloriosissime Verginae, tipărită de Germanus Hardouyn în 1532; Biblia de la
Leipzig (1541), cu gravuri de Lucas Cranach cel Bătrân, lucrări ale lui Aldo
Manuzio, ale lui Gabriel Giolito di Ferrari, ale oficinei Elzeviriene, etc.
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Johann
Joachim
Becher,
Physica
subterranea profundam subterraneorum
genesin … Opus sine pari … Editio
novissima …, Lipsiae, Apud Joh. Ludov.
Gleditschium, 1703
[14] f., 1008 p., [18], [4], 304 p., [8] f.
B. A. R., I 42646

Amintim de asemenea numeroasele cărţi ce poartă ex-librisurile, mărcile
de proprietate sau însemnările unor personalităţi ale culturii româneşti şi
universale: Domnitorul Constantin Brancoveanu, Stolnicul Constantin
Canta-cuzino, Dimitrie Cantemir, Alexandru Odobescu, George Coşbuc.
Leibnitz, Pierre Loti, Antoine de Rivarol, François
Coppée Blazonul lui John W. de Kay
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ALEXANDRU KIDEL – OM DE CULTURĂ
Viaţa cărturarului (II)
ION ŞPAC
BŞC ,,Andrei Lupan”
Chişinăuianul Alexandru Kidel de la bun început a intenţionat a se ocupa de
cercetările economiei Moldovei (Basarabiei). Dar regimurile prin care a trecut i-au
permis doar să-şi potolească pofta, popularizând cartea ştiinţifică. În calitate de
bibliograf, bibliolog şi manager de profil o viaţă întreagă a propagat creaţiile
oamenilor de ştiinţă şi, concomitent, a pus bazele Bibliotecii Ştiinţifice Centrale a
Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Initially Alexander Kidel, the resident of Chisinau, had his own program on the
Moldovan economy (Bessarabia) research. But the existing regimes allowed him to
slake his thirst only in scientific book popularization. As a bibliophile, bibliographer
and profile manager he promoted scientific works his whole life and was one of the
founders of the Central Scientific Library of the Academy of Sciences.

Prezentarea în presă a unor personalităţi
eminente, evenimente de cotitură din istoria
Basarabiei, cărţi de valoare şi în special a
noutăţilor editoriale prin diverse forme de
publicaţii: studii, articole, cronici literare şi
de creaţie, recenzii şi prezentări, liste şi
indici bibliografici etc. constituie o altă
modalitate de propagare a ştiinţei şi cărţii
Moldovei din plin folosită de cărturarul
nostru. Multe din aceste materiale au figurat
deja la capitolele unde vorbeam despre
contribuţia bibliografică şi ştiinţifică. Aici
am dori sa întregim cele relatate doar cu un
singur moment care izvorăşte din marea voinţă şi entuziasmul autorului de a
recenza şi de a reflecta în presă ediţiile proaspăt apărute. Pe acest tărâm a
activat pe parcursul întregii sale vieţi, bucurându-se de rezultate destul de
valoroase. A publicat în ziare şi reviste recenzii şi prezentări la sute de cărţi
ale autorilor din republică şi de peste hotarele ei. Tematica cărţilor alese
pentru propagare era foarte variată. Mereu ţinea sub control editarea operelor
clasicilor literaturii române, precum şi a reprezentanţilor literaturii universale,
apărute atât la Chişinău, cât şi în alte oraşe şi ţări. Sistematic semna materiale
cu titluri de felul: „În limba noastră”, „Operele clasicilor literaturii române în
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limba rusă”, „Editarea operelor lui Eminescu”, „Operele lui C. Negruzzi în
limba rusă”, „Traduceri din Cehov în Moldova”, „Fabulele lui I. A. Krîlov în
moldoveneşte”, „Balzac în moldoveneşte” etc. Atenţie deosebită, dacă nu
exagerată, acorda cărţilor ce reflectau relaţiile istorice, literare şi culturale ale
popoarelor megieşe: „Făgaşul prieteniei de viacuri” (despre relaţiile moldobulgare), „Legăturile literare ale popoarelor-fraţi” (rec. la cartea lui I.
Osadcenco), „Prezenţe moldoveneşti în publicaţiile ruse din a.a. 1880–1905”
(rec. la cartea lui A. Matcovschi), „Aşezările romanice din sudul Rusiei” (rec.
la cartea savantului V. Şişmaricov, apărută la Leningrad) şi multe, multe
altele. Cu o deosebită evlavie recenza lucrările ştiinţifice ale oamenilor de
ştiinţă din cadrul Academiei: E. Russev, I. Meşceriuc, A. Hîncu, S. Novacov,
N. Corlăteanu, A. Babii, N. Mohov, C. Poglubco, I. Kopanskii, Gh. Bogaci, I.
Grecul, C. Popovici, I. Grosul, V. Zelinciuc ş.a., la unii întorcându-se de mai
multe ori. Nu trecea cu vederea nici pulicaţiile ştiinţifice semnate de
cercetători din afara Academiei, iar uneori şi din afara republicii. Astfel el
informează cititorul prin recenzii mici şi prezentări despre apariţia cărţilor:
„Răscoala din Tatarbunar în anul 1924” de P. Smişco (Kiev), „Introducere în
lingvistică” de I. Dumeniuc şi N. Matcaş, „Clipa de graţie” de I. Ciocanu,
„Obşcestvennoe dvijenie v Basarabii v pervoi cetverti XIX veka” de L.
Oganean, „Russko-Kitaiskie otnoşenia v XVII v.”, despre solia lui N.
Milescu Spătarul în China, de V. Şcebencov (M.), „Ştiinţa şi cultura
Moldovei Sovietice”, de D. Antoniuc, „File din istoria presei democratice
moldoveneşti” de D. Coval, şi altele. Concomitent cu recenzarea producţiei
ştiinţifice, recenzentul mereu informează beneficiarii bibliotecii şi despre alte
acţiuni şi manifestări ce ţin de domeniul ştiinţei, publicând informaţii cu
privire la ediţiile periodice ale academiei: „Editate în SUA” (despre
reeditarea în America a revistei Academiei din Moldova „Prelucrarea
electronică a metalelor”), „Izvestia Akademii”, „O nouă publicaţie
academică”, precum şi referitor la alte acţiuni şi manifestări din viaţa zilnică
şi activitatea multilaterală a academiei: „Lărgirea Filialei Moldoveneşti a
Academiei de Ştiinţe”, „O operă despre republica noastră” etc.
Semnificativ este şi faptul că strădaniile propagatorului şi informatorului
nostru priveau nu numai pe beneficiarii de acasă: de la Academie, din
Chişinău şi din Moldova întreagă, ci şi pe cei din ţările megieşe. Elocventă în
acest sens este corespondenţa intensă întreţinută cu oamenii de vastă cultură
din România, Rusia şi Ucraina: M. Arbore, Gh. Bezviconi, Magdalena
Cuţiuc, D. Mihalci, S. Fomin, A. Romaneţ, I. Druţă, P. Darienco ş.a.
Ar fi binevenită, probabil, o analiză mai amplă a acestor documente, căci
ele prezintă un interes incontestabil pentru studierea procesului literar,
cultural şi ştiinţific din acea perioadă. Dar nu ne încumetăm să facem acest
lucru din simplu motiv că în momentul de faţă dispunem numai de o parte din
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aceste scrisori, cele adresate lui Kidel, lipsindu-ne cele scrise de dânsul. Vom
consemna aici doar două aspecte ale corespondenţei. Prima: scrisorile
constitue o formă eficace de informare reciprocă şi de verificare a multor
momente la fel de importante pentru ambii corespondenţi. A doua: forma
această de comunicare, prin mijlocul scrisorilor, presupune o sporită
sinceritate.
Mai sus, când vorbeam despre activitatea editorială a dlui Al. Kidel, am
constatat că datorită muncii entuziaste a acestuia au văzut lumina tiparului
volume de opere ale scriitorilor Z. Arbore, V. Crăsescu, O. Nakko, T. Nencev
ş.a. Din scrisorile ce s-au păstrat se vede limpede că în procesul de pregătire a
volumelor scriitorilor vizaţi a avut loc un schimb de păreri cu Maria Arbore,
cu Magdalena Cuţiuc, Gh. Bezviconi etc., care nu se limita doar la discutarea
unei sau altei probleme, ci, de regulă, se făcea schimb de texte. Ba chiar mai
mult. Scrisorile ne demonstrează că interesele lui Kidel, la acea etapă, nu se
limitau la autorii reeditaţi. Lista persoanelor din scrisori era mult mai largă,
iar opera scriitorilor editaţi deja se propunea să fie întregită cu volume noi.
Astfel din scrisori depistăm nume de scriitori: A. Robot, G. V. Madan, C.
Stere, Leon Donici (Dobronravov), Gherbanovskii, Cavarnali, V. Luţcan, M.
Curichieru, Pan Halippa, I. Buzdugan şi multe altele – majoritatea dintre care
activase în perioada interbelică, despre care pe atunci nu se obişnuia să se
vorbească.
Gh. G. Bezviconi, într-o scrisoare datată cu anul 1959, exprimându-şi
recunoştinţa pentru cărţile primite, printre care şi revista „Limba şi literatura
moldovenească”, explică adresatului următoarele: „…a nomera jurnala dam
Vl. Carnavali i otcimu Costenco, citobî pokazal V. Luţcanu. Ia pisal Vam,
cito s 1941 g. o Nenceve nicego ne izvestno i cito on ostalsea na rodine. Za
poslednie godî Vl. Carnavali obiehal pociti vsiu Dobrudju i nikogda nicego o
niom ne slîhal. Ia seiceas je otîskal dlea Vas Vl. Carnavali (po telefonu ego
brata) i eto on mne segodnea podtverdil” (Fondurile Centrului Naţional de
Studii Literare şi Muzeografie „M. Kogălniceanu”, nr. de inv. 8119).
Într-o altă scrisoare din decembrie 1961, adresată aceluiaşi Kidel, Gh.
Bezviconi, reproducând spusele Valeriei Costăchel, scria: /Ona/ „Rada, cito
Vaşa biblioteka polucila „Novuiu Bursu” /L. Dobronravova/. Veroiatno,
kogda nibudi, vîidet i odnotomnik L. M. Kak celoveka, ego ne liubil, no on
talantliveişii naş pisateli, stoli je malo populearnîi, kak i ego talantliveişii
predşestvennik Pavel Alexandrovici. A poca pişut o drughih. Zaimutsia i imi”
(nr. de inv. 8125).
Toate aceste conversaţii scrise se întâmplau în anii cincizeci şi şaizeci,
când scrierile multora din aceşti condeieri se aflau în fondurile secrete.
Desigur, comportarea aceasta cam „îndrăzneaţă” nu plăcea unora de care
depindea cariera corespondentului nostru… Şi se făcea totul pentru a-l
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supraveghea. El, Al. Kidel, la rândul său, simţea destul de bine tutelarea
aceasta blestemată. Suferea mult. Dar trebuia să se comporte aşa ca să nu dea
de bănuit. Şi se vede de cele mai multe ori îi reuşea. Astfel cum am putea
admite contrariul, dacă mulţi dintre apropiaţii lui şi azi mai continuă să
afirme că aşa era el, acest Al. Kidel. Că nu era el bun pentru a face ştiinţă. El
îşi ştia locul şi era mulţumit de situaţia în care se afla!?... Scrisorile, puţinele
scrisori, care s-au păstrat, distrug definitiv această eroare. Ocupând posturile
de bibliograf, bibliotecar şi, doar pentru o perioadă de doi ani, aflându-se în
calitate de colaborator ştiinţific, el toată viaţa a stăruit să demonstreze că
vocaţia lui a fost ştiinţa. Şi tare mai suferea când nu reuşea să-şi realizeze
vrerile!... Iată doar o singură pildă dintr-o scrisoare adresată unui coleg datată
cu anul 1973: „Ne jalei, cito vîrvalsea iz etogo bolota, esti veşci o kotorîh i ne
napişeşi otkrîto i iasno, a otnoşenie ko mne! Prorabotal bolişe 30 let, dlea
nacialistva vse godî rabotal, a teperi prohodeat mimo tebea ravnoduşno, ne
zameciaiut. Skotinî!” (nr. de inv. 13896). Luând cunoştinţă de aceste detalii
se face clar de ce toate încercările de a i se conferi titlul onorific de lucrător
emerit al culturii din R.S.S.M. au eşuat. N-a avut niciun efect nici scrisoarea
lui Al. Kidel adresată preşedintelui Prezidiului Sovietului Suprem al
republicii C. F. Iliaşenco. Aceasta era atitudinea oficială. Aceasta i-a fost
răsplata. Răsplata cetăţeanului care pe parcursul a mai bine de 30 de ani de
activitate în cadrul Academiei a fost nu numai un bun organizator al
bibliotecii ştiinţifice, nu numai un deschizător de noi forme de informare
bibliografică şi nu numai harnic şi fructuos cercetător. El a mai fost un
înzestrat om de cultură şi un excelent cronicar, care cinstit îşi îndeplinea
datoria, asumată din propria-i iniţiativă, de a informa atât obştimea ştiinţifică,
cât şi masele largi de cititori referitor la toate aspectele activităţii instituţiilor
ştiinţifice şi de cultură.
Zicând cele de mai sus, este logic să ne întrebăm cum, prin ce am putea
argumenta afirmările în cauză, dacă cititorul nu ne va crede? Cum l-au
apreciat pe acest om contemporanii săi? Care a fost atitudinea presei timpului
faţă de această personalitate căreia îi spune Alexandru Kidel?
Cel mai sigur şi mai valoros argument este, desigur, opera ce ne-a lăsat-o:
zeci de indici bibliografici şi cam tot atâtea volume de „Opere alese” ale
scriitorilor basarabeni, sute de articole, recenzii etc., lista bibliografică a
cărora intenţionăm s-o anexăm la finele acestor rânduri. Cât priveşte însă
aprecierile, cu părere de rău, au fost nu atât de multe şi nu toate favorabile!
Mai sus, cu altă ocazie, făcusem o referinţă la aprecierea lui Petre Ştefănucă,
renumit om de ştiinţă, dată uneia din lucrările lui Al. Kidel. Acum, credem, a
sosit momentul să revenim la spusele savantului care l-a cunoscut pe Al.
Kidel nu din auzite. Şi iată, acest cărturar, bibliograf şi el, face o recenzie la
prima ediţie, prima broşură, semnată de Al. Kidel „Contribuţiuni la
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bibliografia social-economică basarabeană” (1930). Recenzentul scrie: „D-l
Alexandru Kidel, cunoscut ca publicist basarabean în domeniul ştiinţelor
social-economice ne dă într-o broşură preţioase contribuţiuni la bibliografia
social-economică basarabeană. În cuprinsul a 17 pagini, autorul înşiră toate
studiile cu subiecte social-economice privitoare la Basarabia publicate în
româneşte şi ruseşte.
Deşi această bibliografie nu-i întocmită după toate cerinţele unei
bibliografii moderne, dând în mod sistematic la fiecare operă, informaţii
asupra locului şi data apariţiei şi un rezumat scurt al problemelor tratate,
totuşi, cercetătorii problemelor social-economice basarabene vor găsi în
contribuţia d-lui Kidel, informaţiile de care au nevoie” („Viaţa Basarabiei”,
1936, nr. 1, p. 62).
Valoroase par să fie şi aprecierile savantului ce se referă la bibliografie în
genere: „Bibliografia e un teren de muncă aridă şi ăuţini sunt înzestraţi cu
răbdarea de-a răscoli praful revistelor şi cărţilor ca să adune din biblioteci
picătură cu picătură de ce s-a scris în diferite domenii în decursul timpurilor.
O operă bibliografică trebuie preţuită nu numai că-i un instrument util de
orientare în diferite ştiinţe, dar şi pentru că reprezintă o muncă plină de
răbdare” (Tot acolo, p. 62).
Din păcate, elogiul eminentului savant îi aduse autorului
„Contribuţiunilor…” satisfacţie şi linişte sufletească de scurtă durată, căci
după 1940, după arestarea şi exterminarea lui Petre Ştefănucă, bucuria i se
transformă în necaz, căzând şi el, Al. Kidel, într-o dizgraţie tăcită.
Alte recenzii, analize critice cu privire la lucrările din acei ani ale
cărturarului n-am depistat. Referinţe însă au fost mai multe. Spre exemplu,
într-un studiu amplu despre familia sturdzeştilor: „Din vremea lui Alexandru
Sturdza” („Din trecutul nostru”, 1936, nr. 36-39, p. 1-81), istoriculgenealogist Gh. Bezviconi include în lista bibliografică – „complectarea la
operele citate în text” alături de alte studii de N. Iorga, T. Bogdanovici, I.
Negrescu etc. şi studiul lui Al. Kidel. Ce e drept, cunoscutul istoric nu ne
vorbeşte mai mult nimic despre Al. Kidel şi lucrarea lui, dar, cum se vede din
subdiviziunile: „Roxandra Sturdza”, „Contele Capo d’Istria”, „Contesa
Roxandra Edling, născută Sturdza”, „A. S. Sturdza despre contesa Edling”
ş.a., autorul studiului, Gh. Bezviconi a apreciat truda colegului de breaslă la
justa ei valoare, reproducând multe amănunte, fapte, gesturi şi în propria-i
lucrare, neocolind uneori şi careva întorsături de fraze. Am relatat cele de mai
sus nu pentru a-l acuza pe cunoscutul cercetător al boierimii şi nobilimii
basarabene, ci pentru a demonstra actualitatea studiului lui Al. Kidel şi
atitudinea cititorului competent faţă de truda tânărului investigator. Acelaşi
autor, în acelaşi an, dar deja întru-an alt articol – „Masonii în Basarabia”
(„Din trecutul nostru”, 1936, nr. 28-30, p. 1) iarăşi apelează la una din
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lucrările lui Al. Kidel, zicând următoarele: „Despre masonii în Basarabia s-a
scris în româneşte de două ori. Primele două foiletoane, apartinând scrisului
nostru, au fost tipărite în ziarul „Basarabia” (nr. 196-197 din 18–19 august
1933). În urma articolului nostru a apărut o lucrare, mai mult bibliografică, al
d-lui Al. Kidel: „Masonii şi decabriştii în Basarabia”, publicată în revista
„Viaţa Românească” (nr. 15-16 din august 1934)” (p. 1).
O prezentare binevoitoare a incedelui biobibliografic „Alexandr Ivanovici
Iaţimirskii” semnează Dumitru Copilu în ediţia bucureşteană
„Romanoslavica”, vol. XVII din 1970 (p. 698-699). Ce e drept, autorul a
stăruit aici mai mult la aspectul informativ al lucrării, vizând importanţa
ştiinţifică a savantului, reflectată în lucrarea lui Al. Kidel, şi relatând doar în
treacăt specificul bibliografic, metodele de întocmire a indicelui. Şi totuşi, în
ciuda conciziei şi caracterului pur informativ al prezentării, autorul ei, D.
Copilu, printr-o trăsătură de condei, a fixat destul de exact intenţia
fundamentală a bibliografiei: „În depistarea surselor de prin marile biblioteci
din U.R.S.S. ca Biblioteca „V. I. Lenin” din Moscova, Biblioteca ştiinţifică
din Rostov pe Don ş.a., autorul a acordat o atenţie deosebită lucrărilor lui A.
I. Iaţimirskii, care abordează teme româneşti sau relaţiile istorice, etnografice,
folclorice, lingvistice şi literare slavo-române. Dintre cele care vizeză direct
sau numai tangenţial acest domeniu am reţinut un număr de peste 80 de
titluri” (p. 698).
Scrierile lui Al. Kidel au fost şi continuă să fie solicitate de cercetători
până în zilele noastre. Mai ales în ultimul timp se fac referinţe la articolele lui
dedicate familiei Cantemir. Spre exemplu, S. V. Fomin în cartea „Kantemirî
v izobrazitelinîh materialah” (Chişinău, 1988) în câteva rânduri se referă la
articolul „Maria Cantemir: Femeia cea mai cultă din epoca lui Petru cel
Mare” (p. 37-38). Revista „Basarabia” (1993, nr. 10, p. 160-171) a găzduit în
paginile sale articolul lui Dinu Poştarenco „Dimitrie Cantemir. Familia”,
parţial fiind inspirat din acelaşi articol. Autorul, fără a tăinui acest lucru,
împrumută de la Al. Kidel episodul despre relaţiile amoroase dintre Petru cel
Mare şi Maria, fiica mai mare a fostului domnitor al Moldovei (p. 165) etc.
Numele de familie Kidel şi lucrările lui deseori figurează mai ales în studiile
bibliografice de la noi. Astfel T. Isac, o bibliografă de prestigiu din republică,
în studiul său „Ocerk razvitia kraevedceskoi bibliografii Moldavii v
poslevoennîi period” („Bibliotekovedenie i bibliografovedenie Moldavii”: sb.
nauc. trudov, vîp. 1, p. 62-72) pentru prima dată în bibliologia
moldovenească face o analiză competentă a producţiei bibliografice din
republică, printre care şi a lucrărilor lui Al. Kidel (p. 66, 72, 76). În mai
multe rânduri a relatat despre activitatea bibliografică a lui Al. Kidel şi
autorul acestor rânduri. O analiză mai amplă însă a contribuţiei lui la procesul
de dezvoltare a bibliografiei literare moldoveneşti doritorii vor putea afla din
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micromonografia „Unele aspecte ale bibliografiei literare moldoveneşti”
(Chişinău, 1990, p. 55-57). Un loc aparte lui Al. Kidel îi este rezervat în
indicile bibliografic „Kniga, bibliotecinoe delo, bibliografia Moldavii”
(Chişinău, 1984), întocmit de I. Madan, pe lângă notiţa biografică se prezintă
şi o listă bibliografică a publicaţiilor mai însemnate ale lui Al. Kidel.
Referinţe bibliografice la scrierile lui se fac de asemenea şi în materialul
didactic „Bibliografia moldovenească” de I. C. Madan, L. N. Nikitina, T. E.
Orjehovskaia ş.a. (Chişinău, 1985, p. 17) în articolul „Sostoianie i perspectivî
razvitia literaturnoi bibliografii Sovetskoi Moldavii” de S. S. Şelcovenco şi
R. D. Samson („Bibliotekovedenie i istoria knighi v Moldavii”, Chişinău,
1988, p. 140-148).
Admit că nu am reuşit să scot la lumină tot ce a scris Al. Kidel şi ce s-a
scris despre el. Însă şi ceea ce am reuşit să adun aici, cred, e de ajuns ca să ne
convingem că Al. Kidel – bibliotecarul, bibliograful, bibliologul, istoricul şi
istoricul literar, cercetătorul şi iscusitul popularizator al cărţii – a fost
personalitate în cultura basarabeană, om de o cultură aleasă, un cetăţean
devotat al acestui pământ, un truditor care a contribuit în măsura puterilor
sale la propăşirea culturii în acest colţ al globului.
În prezent mai sunt în viaţă mulţi din colegii, prietenii şi adepţii lui, care
cunosc în detalii ce fel de om a fost Al. Kidel şi ce prezintă opera lui pentru
cultura noastră. De aceea, la rugămintea noastră, unii din apropiaţii lui au
înşirat pe hârtie impresiile şi imaginile sale, după cum l-au cunoscut,
încredinţându-le ca esenţiale completări la cele adunate şi sistematizate în
articolul de faţă.
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BAZA DE DATE A REVISTELOR ŞTIINŢIFICE
NAŢIONALE – INSTRUMENT MODERN AL CERCETĂRII
dr., conf. univ. AURELIA HANGANU, ANGELA TIMUŞ
BŞC „Andrei Lupan”
Articolul prezintă cititorului interesat şi utilizatorului de surse ştiinţifice o
realizare nouă a Bibliotecii Ştiinţifice Centrale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei –
Baza de date a revistelor ştiinţifice naţionale. Este vorba despre un instrument util
oricărui tip de cercetare, or, prin aceasta se pune la dispoziţia investigatorului fondul
de periodică ştiinţifică naţională, în acces deschis şi la distanţă.
For interesting readers and users the paper presents a new achievement of the
Central Scientific Library „A. Lupan” of the Academy of Sciences of Moldova – a
National Scientific Journal Database. This is a useful tool for any scientific research.
The Fund of National Scientific Periodicals is available for remote users in open
access.

Crearea, dezvoltarea şi stabilirea societăţii informaţionale, ca şi
dezvoltarea vertiginoasă a tehnologiilor informaţional-comunicaţionale, oferă
posibilităţi considerabil lărgite de a iniţia şi perpetua relaţii ştiinţifice,
inclusiv prin dinamizarea activităţii ştiinţifice şi manageriale a instituţiilor şi
organizaţiilor din sfera cercetării, inovării şi a învăţământului (superior în
mod special).
La momentul actual este foarte importantă şi imperioasă elaborarea unui
spaţiu informaţional şi cultural comun, la nivel naţional, dar şi internaţional.
O modalitate de realizare sau, mai degrabă, de facilitare a realizării acestui
proces este organizarea şi efectuarea cercetărilor comune în diferite sfere ale
cunoaşterii umaniste, inclusiv în domeniul istoriei cărţii, al culturii cărţii, or,
acest lucru, deopotrivă cu salvgardarea moştenirii bibliologice poate fi văzut
ca un obiectiv de primă importanţă.
În acest context, biblioteca ştiinţifică modernă este chemată să asigure
accesibilitatea informaţiei ştiinţifice, tehnice şi didactice pentru toţi
utilizatorii săi.
Totodată, criza economică a ultimilor ani (în cazul Republicii Moldova
aceasta durează practic de la obţinerea independenţei ei, remarcându-se
perioade când Biblioteca Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe a
Moldovei, de exemplu, lupta la propriu pentru supravieţuire şi pentru
păstrarea fondurilor, dacă nu pentru dezvoltarea lor) a afectat serios
completarea colecţiilor de carte şi revistă ştiinţifică cu titluri noi. În această
situaţie, e-(re)sursele instituţionale, pe lângă beneficiul de a putea fi accesate

HOMO QUAERENS: CERCETĂTOR – INFORMAŢIE – BIBLIOTECĂ

77

de la distanţă, sunt mult mai ieftine şi ar permite difuzarea rapidă a
informaţiei căutate de utilizator.
Biblioteca Ştiinţifică Centrală nu este singura care şi-a orientat o parte a
activităţii sale către crearea şi dezvoltarea e-colecţiilor. Dintre acestea,
accesibile pe pagina web a bibliotecii - www.amlib.info -, menţionăm ediţiile
bibliografice (personalia şi tematice), care servesc ca instrument util pentru
investigator: sunt mult mai econome în ce priveşte timpul de căutare a
informaţiei în comparaţie cu ediţia tipărită. Ca exemplu de
bibliografii/buletine tematice elaborate în ultimii ani de către colaboratorii
Bibliotecii Ştiinţifice Centrale amintim:
Ştiinţa în Moldova (fascicolele 1-3), Ecologia, stresul, adaptarea
(fascicolele 1-11), Problemele resurselor acvatice în Moldova, Influenţa
adaosurilor (organice, anorganice, moleculare) asupra uniformităţii
distribuirii metalelor etc. [1-6].
Biobibliografia, realizată, de obicei, sub formă de dicţionare bibliografice
sau indici bibliografici curente (de ex.: «"Who"s who», «Word Biographical
Information System» (editura SAUR din Germania) şi retrospective (de ex.:
seria «Oameni ai ştiinţei», editată de Universitatea de Stat din Moldova,
colecţia «Материалы к биобиблиографии ученых», editată de Academia de
Ştiinţe a Rusiei), constituie o altă sursă informaţională. Importanţa elaborării
biobibliografiilor ale căror protagonişti sunt savanţi, oameni de cultură şi alte
personalităţi de rezonanţă naţională şi internaţională rezidă şi în cumularea a
două funcţii importante: memorială, aceste lucrări reprezintând o cronică a
vieţii ştiinţifice, culturale, politice, economice etc.; informativă, prin
reflectarea diferitor şcoli ştiinţifice, etape literare, istorice etc. [7]. Dintre
ultimele biobibliografii realizate de Biblioteca Ştiinţifică Centrală putem cita:
Maria DUCA: Membru corespondent al A.Ş.M., dr. habilitat în biologie,
profesor universitar, rector Universitatea A.Ş.M, Academicianul Jacota
Anatol (1941–2010), Activitatea creatoare a cercetătorului ştiinţific
principal, doctor în ştiinţe chimice Stepan Şveţ etc. [8-10].
Având în vedere aceeaşi comoditate a utilizatorului care, de cele mai
multe ori, vrea să găsească mai multă informaţie într-un singur loc şi ţinând
cont de experienţa editurilor şi a bibliotecilor din întreaga lume, Biblioteca
Ştiinţifică Centrală a AŞM şi-a propus a crea o bază de date a revistelor
ştiinţifice naţionale. O premisă a acestei intenţii l-a constituit şi faptul că
biblioteca are în patrimoniul său colecţii de periodice importante (chiar dacă
de multe ori incomplete), care, datorită degradării hârtiei, devin fragile, deci
greu de consultat. Prin digitalizare, se creează posibilitatea substituţiei
acestor colecţii cu facsimile numerizate şi a îmbunătăţirii modalităţilor de
acces la informaţii. De asemenea, creşterea numărului de titluri de reviste
influenţează achiziţia publicaţiilor seriale. Avantajele procesului de
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digitalizare se definesc prin: îmbunătăţirea condiţiilor de păstrare şi
conservare a periodicii ştiinţifice naţionale; consultarea rapidă şi simultană a
aceluiaşi document de către mai mulţi utilizatori; acces la distanţă;
îmbunătăţirea procesului de formare şi pregătire a utilizatorilor. Proiectul
bazei de date a revistelor ştiinţifice naţionale va oferi acces, în primă instanţă,
la şaptezeci şi una de reviste ştiinţifice, cu ediţii postate în varianta full-text şi
pentru o perioadă de arhivă începând cu anul 2005.
Procesul de completare şi actualizare a bazei de date se va produce
conform periodicităţii revistelor.
Digitalizarea în retrospectivă a revistelor ştiinţifice este dezideratul nostru.
Ca rezultat, utilizatorii vor beneficia integral de revistele ştiinţifice în format
electronic.
Baza de date a revistelor ştiinţifice naţionale – www.reviste.asm.md –
reprezintă un ansamblu structurat de câmpuri, identificate prin: denumirea
revistei, subiectul, periodicitatea, anul înfiinţării revistei, limba ediţiei,
fondatorul, colegiul de redacţie, adresa redacţiei, arhiva numerelor revistei.

Prima rubrică indică denumirea, categoria revistei şi ISSN – numărul
International Standard pentru Seriale.
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Opţiunea „Subiectul” descrie conţinutul şi ariile ştiinţifice acoperite de
revistă.

Câmpul „Fondatorul” permite utilizatorului să acceseze în mod direct
pagina web a instituţiei fondatoare/editoare a revistei.

Opţiunea „Colegiul de redacţie” permite identificarea autorului corect,
distingându-l după activitatea în mediul academic. De menţionat că, pentru
comoditate, câmpul oferă doar numele redactorului şef/ directorului/
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preşedintelui revistei, şi, pe alocuri, două-trei nume ale membrilor colegiului
de redacţie. Însă prin opţiunea Detalii se poate accesa toată informaţia
referitor la persoanele implicate în procesul de creare-editare a revistei în
discuţie.

Acelaşi câmp, „Colegiul de redacţie” oferă utilizatorului posibilitatea de a
ajunge direct la pagina web a persoanei în cauză, sau la materiale informative
importante care o vizează.
Cel mai bogat în ce priveşte volumul, câmpul „Arhivă” pune la dispoziţia
cititorului întreaga revistă în formatul PDF. Biblioteca a pornit în arhivarea
revistelor de la anul 2005, cu intenţia ca, ulterior, aceasta să devină o arhivă
completă, care să prezinte ediţiile revistei începând cu anul de fondare.

PDF
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În cazul când revista are o pagină web aparte, baza de date a revistelor
ştiinţifice naţionale face referinţă la aceasta, printr-un link în câmpul „Adresa
redacţiei”. Astfel, utilizatorul poate să folosească întregul spectru de servicii
pe care le oferă o revistă în parte, integrat în totalitatea de servicii oferite de
baza de date a revistelor ştiinţifice naţionale. Spre exemplu, dacă în arhiva
bazei noastre de date cititorul accesează întregul volum/număr al revistei în
format PDF, atunci în pagina web a revistei el poate vizualiza informaţia pe
articole, separat, poate realiza alte căutări pe care nu le oferă baza de date a
revistelor ştiinţifice naţionale.

Motorul de căutare al bazei de date a revistelor ştiinţifice naţionale
permite căutarea simultană în toate numerele revistelor disponibile în baza de
date. De asemenea, se pot efectua căutări după criteriul alfabetic şi titlul
revistei.
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STRUCTURA ŞI DINAMICA FLUXULUI PUBLICAŢIILOR ÎN
DOMENIUL ŞTIINŢELOR ECOLOGICE ŞI MEDIULUI
AMBIANT ÎN MOLDOVA (anii 2005–2010)
LIDIA ZASAVIŢCHI
BŞC „Andrei Lupan”
Prezentul studiu cuprinde analiza bibliometrică a 2916 publicaţii ştiinţifice de
cercetători din Moldova în domeniul ecologiei şi mediului ambiant bazată pe sursele
bibliografice secundare: Bibliografia Naţională a Moldovei şi buletinul tematic
Ecologia, stresul, adaptarea. Analiza cantitativă ale documentelor include: genul de
publicaţie, limba şi locul de ediţie, conţinutul tematic.
This study presents the bibliometric analysis of 2916 publications of Moldovan
scientists on ecology and environmental sciences, based on the secondary
bibliographic sources: National Bibliography of Moldova and thematic bulletin
Ecology, stress, adaptation. Quantitative analysis includes document type, language
and place of edition, thematic content.

Introducere
Ecologizarea ştiinţei, educaţiei, culturii este un semn al secolului XXI.
„Efecte globale şi locale ale schimbării climei şi degradării mediului în
general devin tot mai evidente şi impun schimbări esenţiale în modul de
interacţiune a societăţii umane cu mediul. În acest context Programul de
activitate al Guvernului Republicii Moldova pentru perioada anilor 2011–
2014 a inclus cele mai prioritare activităţi din domeniu: asigurarea unui cadru
adecvat pentru protecţia mediului şi utilizarea durabilă a resurselor naturale;
creşterea nivelului de informare, educaţie şi cultură ecologică a cetăţenilor”
[1, p. 2].
Suportul ştiinţific privind evitarea poluării şi ameliorarea mediului
ambiant din partea instituţiilor ştiinţifice din Moldova se realizează în
următoarele direcţii prioritare: monitorizarea factorilor şi condiţiilor cu
impact asupra ecosistemelor naturale şi antropice; studierea organizării şi
funcţionării populaţiilor de organisme şi biocenozelor în dependenţă de
mediul ambiant; investigarea calităţii solului, apei, aerului şi elaborarea
tehnologiilor de tratare; evidenţierea tendinţei de schimbare a climei
regionale; crearea noilor arii protejate şi rezervaţii ştiinţifice [2, p. 112-113].
Rezultatele cercetărilor ştiinţifice în domeniul mediului ambiant sunt
reflectate în numeroase publicaţiile naţionale, editate în Moldova şi în
străinătate. Studierea acestui flux documentar dă posibilitate să prezinte în
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mod obiectiv starea actuală şi tendinţele de dezvoltare a investigaţiilor
ecologice.
Scopul cercetării a fost analiza bibliometrică (cantitativă) a documentelor
publicate în anii 2005–2010 şi determinarea structurii informaţionale după
genul de publicaţie, limba şi locul de ediţie, accentul tematic al conţinutului.
Date şi metode
Selectarea publicaţiilor ecologice ale cercetătorilor ştiinţifici din
Republica Moldova a fost bazată pe sursele bibliografice secundare:
Bibliografia Naţională a Moldovei (Cronica cărţii, Cronica articolelor de
revistă) şi buletinul tematic Ecologia, stresul, adaptarea (Fasc. 1-10) [3, 4].
Pentru depistarea lucrărilor editate peste hotare au fost consultate Raporturi
de autoevaluare ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării [5].
Toate documentele selectate au fost sistematizate conform genului de
publicaţie (caracterul informaţiei): monografii, culegeri, ghiduri, suporturi
metodico-didactice, raporturi, articole din reviste şi culegeri, materialele
prezentate la manifestările ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Conform
conţinutului publicaţiile au fost clasificate şi repartizate în rubrici tematice:
 Probleme teoretice şi socioeconomice ale ecologiei şi protecţiei mediului
ambiant;
 Dreptul ecologic;
 Educaţia ecologică;
 Poluarea mediului: metode de control;
 Poluarea şi protecţia aerului;
 Poluarea şi protecţia apelor;
 Poluarea şi protecţia solurilor;
 Schimbarea climei şi hazarduri naturale;
 Diversitatea, ecologia şi protecţia plantelor;
 Diversitatea, ecologia şi protecţia animalelor;
 Arii naturale protejate;
 Influenţa antropogenă asupra sănătăţii omului;
 Managementul deşeurilor.
În procesul analizei lucrărilor ştiinţifice au fost menţionate limba şi locul de
ediţie.
Rezultate şi discuţii
Analiza structurii fluxului documentar în domeniul ecologiei relevă că
articolele recenzate din reviste şi culegeri ştiinţifice sunt principalele surse de
informare – 46,5 % (1351 tit.). Materialele congreselor şi conferinţelor au
constituit 44,5 % (1297 tit.), monografii şi culegeri – 4 % (117 tit.), ghiduri,
suporturi metodico-didactice şi raporturi – 5 % (151 tit.). Anual, în medie, au
fost publicate 45 de cărţi şi 441 de contribuţii din ediţii ştiinţifice (Tabelul 1).
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Tabelul 1.
Structura fluxului documentar în funcţie de genul de publicaţie
Anii
Genul documentului

Total

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Publ. %

Monografii, culegeri

15

14

21

22

21

24

117

4

Ghiduri, suport. metod.didactice, raporturi

26

31

28

21

23

22

151

5

Articole din reviste

117

155

177

175

179

184

987

34

Articole din culegeri

71

76

43

58

37

79

364 12,5

Materiale conferinţelor

189

206

188

219

257

238

1297 44,5

Total

418

482

457

495

517

547

2916

%

14,3 16,5 15,7

17

17,7 18,8

100

Н
În a. 2010 numărul articolelor din reviste ştiinţifice a crescut semnificativ
faţă de a. 2005 (57 %). În Republica Moldova la momentul actual sunt două
reviste ştiinţifice cu profil ecologic – Mediul Ambiant: revistă ştiinţifică, de
informaţie şi cultură ecologică (fondată de Ministerul Mediului în a. 2002) şi
Noosfera: revistă ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
(fondată de Institutul de Cercetări pentru Mediu şi Dezvoltare Durabilă,
ULIM în a. 2008). Articolele cercetătorilor din Moldova prezentate în Mediul
Ambiant în perioada de referinţă au constituit 33 % din volumul total al
articolelor publicate în reviste.
Volumul materialelor ştiinţifice prezentate la conferinţe a crescut, în
medie, la 31 % în anii 2009–2010 faţă de a. 2005. Numărul articolelor din
culegeri nu este stabil şi constituie de la 8 % până la 19 % din volumul anual
al contribuţiilor din documente.
Datele statistice privind dinamica de distribuţie a lucrărilor ştiinţifice în
perioada anilor 2005–2010 ilustrează creşterea constantă a volumului
articolelor şi materialelor de simpozioane şi conferinţe. Numărul cărţilor
editate este aproximativ egal – 9 % din volumul anual al publicaţiilor în
domeniul studiat (Fig. 1).
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Fig. 1. Disrtibuirea documentelor conform anului de ediţie
Din punctul de vedere al criteriului limbii textelor putem constata că
majoritatea publicaţiilor sunt scrise în limba română – 64 % (1865 tit.); în
limba rusă – 22,5 % (658 tit.); în limba engleză – 12,5 % (364 tit.); în alte
limbi – 1 % (29 tit.).
Analiza statistică a distribuţiei documentelor conform locului de ediţie a
arătat că 2362 de lucrări (81 %) au fost publicate în editurile naţionale şi 554
(19 %) – în străinătate.
Problematica conţinutului lucrărilor selectate relevă eterogenitatea
domeniului. Dezechilibrul există în teme de prioritare: dezvoltarea rapidă a
investigaţiilor aplicative în comparaţie cu studiile fundamentale şi teoretice
(Tabelul 2).
Tabelul 2.
Structura fluxului documentar în funcţie de teme ecologice
Anii

Total

Tematica documentelor
2005 2006 2007 2008 2009 2010 Publ. %
Probleme teoretice şi socioeconomice ale ecologiei

54

52

48

59

54

58

325

11

Dreptul ecologic

16

25

27

26

23

28

145

5

Educaţie ecologică

11

13

12

14

16

19

85

3

Poluarea mediului: metode de
control

31

29

33

35

36

38

202

7

Poluarea şi protecţia aerului

14

16

21

17

21

18

107 3,6

Poluarea şi protecţia apelor

44

54

46

57

62

78

341 11,7

Poluarea şi protecţia solurilor

44

49

41

40

47

54

275 9,4
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Schimbarea climei, hazarduri
naturale

26

24

29

19

32

29

159 5,5

Diversitatea, ecologia şi
protecţia plantelor

46

52

43

67

59

82

349

12

Diversitatea, ecologia şi
protecţia animalelor

78

109

95

92

96

57

527

18

Arii naturale protejate

18

23

22

25

27

34

149 5,1

Influenţa antropogenă asupra
sănătăţii omului

22

20

21

23

26

32

144

Managementul deşeurilor

14

16

19

21

18

20

108 3,7

Total

418 482

%

14,3 16,5 15,7

457 495 517
17

5

547 2916

17,7 18,8

100

Problemele teoretice, principiile şi concepţiile ştiinţifice noi ale ecologiei
sunt prezentate în ciclu de monografii ale lui Ion Dediu: Introducere în
Ecologie (2006); Ecologia populaţiilor (2007); Ecologie sistemică, sau
ecosistemologie (2007); Biosferologie (2007); Tratat de Ecologie Teoretică
(2007); Axiomatica, principiile şi legile ecologiei: Bazele ecologiei analitice;
Enciclopedie de ecologie (2010). Aceste studii fundamentale şi originale ale
ecologiei moderne au fost înalt apreciate de către lumea ştiinţifică şi
reprezintă cele mai valoroase operele ecologice scrise în limba română [6].
La momentul actual în Republica Moldova se desfăşoară un proces intens
de armonizare şi adaptare a legislaţiei şi actelor normative de mediu la
principiile Directivelor Uniunii Europene. 145 de publicaţii reflectă
argumentarea ştiinţifică privind rezolvarea problemelor stringente în
reglementarea juridică a protecţiei mediului, inclusiv în culegeri tematice:
Legislaţia de mediu a Republicii Moldova (Vol. 1-3, 2008–2009);
Armonizarea cadrului normativ al Republicii Moldova la Dreptul European
în domeniul valorificării durabile şi managementului resurselor de apă
(2010).
În scopul informării şi conştientizării publicului au fost elaborate şi editate
anuare: Raportul Naţional privind Starea Mediului în Republica Moldova
(Ministerul Mediului, Institutul de Ecologie şi Geografie); Protecţia Mediului
în Republica Moldova (Inspectoratul Ecologic de Stat) etc.
Destul de modest loc dintre studii prioritare se ocupe problemele educaţiei
ecologice – 85 tit. (3 %). În Laboratorul „EcoEducaţie” de la Universitatea
Pedagogică de Stat „Ion Creangă” au fost elaborate tehnologii didactice noi
ale educaţiei ecologice în învăţământul preuniversitar. Pe parcursul anului
2010 au fost editate 2 monografii: Sinteze EcoEducaţionale. Retrospectivă,
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actualitate şi perspectivă a Educaţiei Ecologice: Aplicaţii metodologice
inter/transdisciplinare şi Educaţie ecologică în clasele primare. Centrare pe
competenţe.
Probleme generale şi metode de control ale poluării mediului ambiant au
fost reflectate în 202 publicaţii (7 %). În scopul reducerii impactului negativ
al poluării mediului cu substanţe organice persistente în Republica Moldova
se realizează proiectul Managementul şi distrugerea stocurilor de poluanţi
organici persistenţi (POPs) [7, p. 163]. Evaluarea prejudiciului cauzat
mediului de activităţile antropogene, organizarea monitoringului prin metode
biologice şi chimice au fost reflectate în monografii şi culegeri: Controlul
chimic al mediului (Gh. Duca, M. Gonţa, 2007); Profilul naţional privind
managementul substanţelor chimice (2008); Energie şi mediul (T. Sajin,
2009); Acta nucleară & radiologică (2010).
Investigarea ecosistemelor acvatice este o direcţie permanentă şi
prioritară. 347 de lucrări reprezintă 11,7 % şi locul trei dintre temele
documentelor analizate. În cadrul Programului de Stat Cercetări ştiinţifice şi
de management ale calităţii apelor 2009–2012 au fost monitorizate apele
Nistrului, Prutului şi afluenţilor lor: cercetătorii au determinat tendinţe de
schimbare a calităţii apelor, dinamica sezonieră şi spaţială a metalelor grele,
starea redox; au estimat influenţa transfrontalieră asupra calităţii apelor şi au
elaborat recomandări pentru protecţia râurilor. A fost evaluată cantitatea,
calitatea şi gradul de poluare a apei izvoarelor şi cişmelelor. Savanţii
împreună cu specialiştii au elaborat noi scheme tehnologice de tratare a
apelor reziduale şi de perfecţionare a tehnologiilor de potabilizare a apelor de
suprafaţă şi subterane [2, p. 158-161].
Studiile privind poluarea şi protecţia solurilor au constituit 275 de titluri
(9,4 %). Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae
Dimo” a editat ciclul de lucrări Monitoringul calităţii solurilor Republicii
Moldova. În Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie pentru prima dată a
fost evaluată diversitatea funcţională a microorganismelor în solurile
automorfe, a fost demonstrată posibilitatea utilizării indicelui de diversitate a
microorganismelor din sol în calitate de indicator sensibil pentru evaluarea
impactului ecologic asupra solului [2, p. 73]. Institutul de Ecologie şi
Geografie a efectuat tipizarea pedoecologică a landşafturilor în dependenţă de
gradul de transformare tehnogenetică a solurilor; a estimat rolul factorilor
abiotici în repartizarea spaţială a peisajelor zonale din republica, care au fost
reflectate în monografie şi harta digitală Solurile Moldovei [2, p. 37].
Starea ecosistemelor naturale şi a sănătăţii populaţiei depinde în mare
măsură de la impactul schimbărilor climatice, care poate provoca creşterea
calamităţilor naturale. Savanţii sunt în căutarea soluţiilor la problemele legate
cu acest fenomen. Au fost publicate 2 raporturi naţionale: Comunicarea
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Naţională Doi a Republicii Moldova elaborată în cadrul Convenţiei-cadru a
Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbarea climei (2009), care conţine
Inventarul naţional de gaze cu efect de seră şi Raportul Naţional de
Dezvoltare Umană în Moldova – 2009/2010: Schimbările Climatice în
Republica Moldova: Impactul socio-economic şi opţiunile de politici pentru
adaptare (2010).
Biodiversitatea regnului vegetal şi animal este supusă riscurilor ecologice
ca urmare a activitaţilor antropice. Limitarea ariilor naturale de raspândire a
multor specii a provocat reducerea numărul lor sau dispariţia totală a unora
din acestea. În urma cercetărilor a fost editată colecţia de cărţi în 8 volume
Lumea vegetală şi lumea animală a Moldovei, menţionată cu Premiul
Academiei Române. 876 de lucrări ştiinţifice, publicate în perioada de
referinţă, reprezintă 30 % din volumul total al documentelor sistematizate.
Colaboratorii Grădinii Botanice (Institut) au evidenţiat componenţa
floristică şi fitocenotică a ariilor naturale protejate de stat: 8 rezervaţii
peisagistice, 8 rezervaţii naturale silvice. Au fost întocmite hărţile vegetaţiei
luncilor râurilor din bazinul Prutului de mijloc şi elaborate recomandări de
protecţie, au fost descrise 30 de specii noi de plante pentru flora Republicii
Moldova [2, p. 38-39].
Institutul de Zoologie a elaborat Cadastrul de Stat al regnului animal şi
metodologia de implementare. Pentru prima dată a fost descrisă o specie de
reptilă din fauna fosilă, 3 specii de colembole, 2 specii de pteromalide şi 7
specii de zooparaziţi. Pentru fauna Moldovei au fost depistate 2 specii
invazibile de moluşte, 130 specii de insecte şi 17 specii de fitonematode.
Cercetătorii au evaluat starea actuală a hidrobiocenozelor, au revelat
diversitatea, parametrii cantitativi şi funcţionali ai comunităţilor de
hidrobionţi (fitoplancton, zooplancton şi zoobentos) [2, p. 40, 160].
Tratatele internaţionale în domeniul biodiversităţii, la care Republica
Moldova este parte: CBD, de la Berna, Ramsar, Florenţa stabilesc prevederi
stricte în privinţa protecţiei şi conservării ecosistemelor naturale şi crearea
ariilor naturale protejate de stat. Actualmente Republica Moldova dispune de
307 arii protejate de stat cu o suprafaţă de 157,6 mii ha, ceea ce constituie
4,65% din teritoriul ţării [7, p. 117]. Rezultatele investigaţiilor ecologice au
fost publicate în monografii şi culegeri: Natura rezervaţiei „Plaiul Fagului”
(2005); Rezervaţia „Codrii”: diversitatea biologică (2006); Заповедник
„Ягорлык” (2006); Convenţia Ramsar şi zonele umede de importanţă
internaţională în Republica Moldova (2008); Cercetarea ecosistemelor
forestiere din rezervaţia „Plaiul Fagului”: Rădenii Vechi (2007, 2009).
Conform datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, 25–30% din
dereglările stării de sănătate ale omului sunt consecinţe ale influenţelor
nefavorabile condiţionate de calitatea mediului inconjurător. În anul 2010 au
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fost editate 2 raporturi ca rezultatul activităţii comune ale savanţilor şi
specialiştilor din instituţiile Ministerelor Sănătăţii şi Mediului, care reflectă
situaţia actuală: Sănătatea în relaţie cu mediul: Monitorizarea stării de
sănătate în relaţie cu factorii exogeni de mediu (ed. a 2-a) şi Sănătatea
copiilor şi mediul înconjurător în Republica Moldova.
Centrul Naţional de Sănătate Publică a efectuat cuantificarea
concentraţiilor de radionuclizi naturali şi tehnogeni în aer, sol şi în
organismul uman. A fost elaborată şi implementată o metodă originală de
corecţie a dereglărilor imunităţii la persoanele expuse radiaţiilor ionizante,
determinată şi cuantificată migrarea pesticidelor organoclorurate inutilizabile
şi interzise în factorii mediul înconjurător, produsele alimentare şi organismul
uman, calculat riscul cancerigen individual şi populaţional. Indicatorii stării
de sănătate a copiilor au fost determinaţi în dependenţă de proprietăţile
chimice, biologice ale apei în aspectul schimbărilor atmosferice sezoniere [2,
p. 65, 159].
Cerinţele directivelor de mediu ale UE prevăd realizarea activităţilor în
domeniul managementului durabil al deşeurilor [7, p. 163]. Argumentarea
ştiinţifică a gestionării deşeurilor include: clasificarea şi caracteristica
deşeurilor, evaluarea impactului lor asupra mediului, elaborarea metodelor
chimico-tehnologice şi biologice pentru valorificarea şi neutralizarea
deseurilor periculoase. În perioada studiată au fost publicate monografiile:
Managementul deşeurilor (Gh. Duca, T. Ţugui, 2006); Основы процессов
обезвреживания экологически вредных отходов виноделия (2007);
Aspecte ecologice ale managementului deşeurilor în Republica Moldova (C.
Bulimaga, 2008); Programul naţional privind managementul durabil al
substanţelor chimice în Republica Moldova (2010).
Investigaţiile ştiinţifice în domeniul protecţiei mediului efectuate în
colaborarea internaţională includ: managementul resurselor acvatice,
controlul poluării, gestionarea deşeurilor, adoptarea măsurilor comune
privind prevenirea şi diminuarea impactului în cazul accidentelor tehnogene
şi cataclismelor naturale etc. În perioada de referinţă au fost organizate
manifestările ştiinţifice la nivel european: Obsolete Pesticides in Central and
Eastern European, Caucasus and Central Asia Region (2007);
Managementul bazinului transfrontalier al fluviului Nistru şi DirectivaCadru Apelor a Uniunii Europene (2008); The role of ecological chemistry in
pollution research and sustainable development (2008); Геоэкологические и
биоэкологические проблемы северного Причерноморья (2009); Бассейн
реки Днестр: экологические проблемы и управление трансграничными
природными ресурсами (2010).
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Concluzii
Evaluarea eficienţei investigaţiilor ecologice ale savanţilor depinde de
cantitatea şi calitatea publicaţiilor. Analiza dinamicii de distribuţie a
documentelor publicate în perioada de referinţă relevă creşterea constantă a
volumului articolelor şi materialelor prezentate la manifestările ştiinţifice.
Numărul articolelor recenzate din reviste ştiinţifice a crescut în a. 2010 la 57
%, materialelor conferinţelor – la 26 % faţă de a. 2005. Numărul anual al
cărţilor editate este aproximativ egal – 45 de denumiri.
Majoritatea publicaţiilor selectate au fost editate în limba română (64 %)
în editurile naţionale (81 %).
Cercetări ecologice aplicative sunt prioritare la momentul actual faţă de
studiile fundamentale şi teoretice.
Concretizarea particularităţilor fluxului documentar în domeniul ecologiei
şi mediului ambiant în Moldova este necesară pentru perfectarea asigurării
bibliografice a necesităţilor ştiinţifice.
Referinţe bibliografice:
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Republicii Moldova. Mediul Ambiant. 2010, nr. 6, 1-4. ISSN 1810-9551.
2. ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI. Raport privind activitatea
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ştiinţifice principale, obţinute în sfera ştiinţei şi inovării în perioada anilor 2006–
2010 [online]. Ch., 2011 [citat 2011-08-20]. 394 p. Disponibil:
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FILE VECHI, NECUNOSCUTE…
GALINA CANŢÎR
BŞC „Andrei Lupan”
Colecţia Sectorului Carte Rară şi Veche al BŞC „Andrei Lupan” conţine ediţii
diverse ale cărţilor cu caracter religios. Articolul oferă informaţii despre o carte de
învăţătură duhovnicească Adunarea Cazaniilor, editată în 1793 la tipografia lui
Ştefan Novacovici din Viena.
Old and Rare Books Collection of the Central Scientific Library „Andrei Lupan”
holds various editions of religious books. The paper presents information about book
of spiritual teaching Cazaniilor Assembly, published by Stephen Novacovici in 1793
in Vienna.
Cărţile sunt moştenirile pe care marile spirite le lasă omenirii,
care sunt date din generaţie în generaţie ca daruri pentru
posteritatea celor care nu s-au născut încă.
Joseph Addison

Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a
Moldovei are o colecţie de carte rară de-a dreptul fabuloasă. Mii de volume
ce îşi aşteaptă cititorii pentru aşi dezvălui înţelepciunea veacurilor apuse.
Sectorul Carte Rară şi Veche al bibliotecii deţine un bogat patrimoniu de
valori bibliofile, constituit dintr-o valoroasă
colecţie de carte românescă veche, carte cu
caracter religios, carte străină apărută în cele mai
importante tipografii europene, manuscrise,
periodice.
O deosebită importanţă o au cărţile cu
caracter religios. Păstrate cu grijă în fondul
sectorului depun o preţioasă mărturie despre
credinţa şi statornicia înaintaşilor noştri.
Valoarea acestora este amplificată prin greutatea
anilor ce-o au, coperţile îndoite de timp, culorile
pastelate, artisticele legături din piele, mirosul
specific al filelor, diversele notiţe şi însemnări
lăsate pe marginea foii ce reconstituie diferite
evenimente şi detalii. Colecţia conţine:
catavasiere, evanghelii, minee, trebnice, liturghii, sbornice, amfologhioane,
evanghelii. Câteva dintre ele putem numi: Apostol (Iaşi, 1756); Liturghie
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(Iaşi, 1747); Evanghelie (Lvov, 1636); Cartea românească de învăţătură
(Cazania lui Varlaam, Iaşi, 1643);
Часовник 1640, Апостол 1597, Octoih
(Blaj 1792).
Adunarea Cazaniilor, una din cărţile care
completează bogata colecţie, este o carte de
învăţătură duhovnicească, scrisă în limba
română, cu caractere chirilice, editată în
1793 la tipografia lui Ştefan Novacovici din Viena [1, p. 30].
Scrisă într-un stil viu, plin de culoare, cu fraze complexe atrage atenţia
prin aspectul fizic, conţinutul ei, frumuseţea graiului. Predicile din carte au
fost cu grijă adunate de la sfinţi părinţi, de la cei mai vechi învăţători şi
izvoditori.
Filele ilustrate cu gravuri, iniţiale florale, frontispicii, viniete, letrine,
podoabe finale – dau cărţii o imagine
deosebită.
Coperţile din lemn îmbrăcat în piele
presată sunt frumos decorate cu un chenar,
ornamente în colţuri şi în mijloc – nişte
frunzuliţe ce iau frumos forma unei cruci. Sau păstrat, deşi nu în întregime legăturilecureluşele din metal şi piele ale cărţii. Pe
cotorul compus din 5 nervuri puţin vizibil se
desluşeşte titlul cărţii.
Prima pagină, înzestrată cu chenar, are
frontispiciu cu Iisus Hristos ce îl reprezintă
de Mântuitor redat în trei sferturi, înveşmântat în mantie şi tunică. Poartă
nimb cruciger cu inscripţiile O.(ω). N. El emană raze în toate direcţiile fiind
înscris într-un medalion susţinut de vrejuri din frunze, stilizate de acant [2].
Titlul e tipărit cu roşu şi negru. Pagina conţine textul: „Întru mărirea
sfintei de o fiinţei, de vieaţă
făcătoarei, | şi nedespărţitei Troiţi,
Tatălui, şi Fiului, şi sfîntului Duh|, sau
tipărit cartea aceasta: |ADUNAREA
CAZANIILOR | a | multora feliuri de
cuvinte învăţătoare | de | năravuri
bune, | la Duminecii şi Sărbători
prăznuitoare | În trei părţi | deosebi|
cuprizîndu-să | Cu slobozenia celor
mai mari | Şi cu blagoslovenia
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pravoslavnicului | Arhiepiscopului şi Mitropolitului | Carloveţului.| Întru
împărăţitoare cetatea Beciului | În Tipografia de bun neam Născutului Stefan
de Novacovici, la | anul dela facerea lumii 7301, dar dela Naşterea lui Hristos
1793 a Îndictionului 21” [3, p. 350].
Cartea cuprinde 3 părţi, cu paginaţie
deosebită. Primele 5 foi nu sînt numerotate.
Introducerea ocupă 3 din foile liminare. La
începutul introducerii este un frontispiciu cu
frunze de acant: reprezintă o frunză mare în
mijloc, terminată în partea de sus cu o
cruciuliţă, în timp ce din partea de jos pleacă
spre dreapta şi stânga alte frunze ce formează o
volută bogată.
Prima parte a cărţii are 94 de foi şi cuprinde învăţăturile bisericeşti ce
trebuie citite în toate duminicile de la Anul Nou până la Pogorârea Sfântului
Duh.
A doua parte, 84 de foi cu cuvinte de învăţătură bisericeşti, care de la
întâia până la a 31-a săptămână după pogorârea Sfântului Duh, duminicile să
se citească.
Partea a treia din 87 de foi cuprinde cazanii bisericeşti cele ce de la
duminicile strămoşilor la toate sărbătorile domneşti şi la sărbătorile sfinţilor a
se citi.
În total, cartea are 270 de foi. Textul este scris cu caractere chirilice –
slavone, cu tipar negru (cu excepţia primei foi). Prima literă de la începutul
cazaniilor, de mărimea a trei rînduri, sunt frumos ornate, împletite cu
elemente floristice, încadrate într-un chenar.
La sfârşitul fiecărei părţi sunt gravate nişte ilustraţii de dimensiuni mici ce
reprezintă: un bucheţel de flori cu frunze, pe Născătoarea cu pruncul în braţe
şi o roză în mână.
În text se găsesc însemnări, sublinieri şi notiţe.
La pagina 30 a primei părţi în josul foii este un comentariu scris de mână
cu caractere chirilice, greu de desluşit. Scrierea conţine un pasaj din Biblie a
Apostolului Pavel către romani, cap. 13.: „Să lepădăm lucrurile întunericului
şi să ne îmbrăcăm în arma luminii...” La începutul comentariului este semnul
crucii (+), ceea ce ar putea fi un semn convenţional folosit în secolul XVIIIXIX ce semnifică o prescurtare. Acest semn se numea cruce ajută [4, p. 57].
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Starea cărţii: deteriorări de natură fizică-ondularea suprafeţei hârtiei,
îndoituri, răsucire, pete de ceară, arsuri.
Tipăritura poate fi consultată de oricine e interesat de cultura şi ştiinţa
altor vremuri. Privire tristă, însingurată, nuanţă – învechită, pierdută în umbra
timpului provoacă incitări sublime, iar descrierea, deşi succintă, crează
predilecţia de a citi, de a cunoaşte spiritul credinţei „vechi”, provoacă
curiozitatea şi dorinţa de a răsfoi timpul care vorbeşte prin puterea
cuvântului, or ,omul se purifica prin setea de a cunoaste.
Dicţionar [5]:
CAZÁNIE, cazanii. Predică prin care se explică un pasaj oarecare din
evanghelie, carte religioasă care cuprinde predici sau povestiri în care se
comentează texte evanghelice.
VINIÉTĂ, viniete. Ilustrație de mici dimensiuni care se pune la începutul
sau la sfârșitul unui text (tipărit sau manuscris), al unui capitol etc.; ornament
pe coperta unei cărți; clișeu folosit în tipografie pentru ornamentație.
FRONTISPÍCIU 1. Parte superioară a fațadei unui edificiu sau a unui
monument. 2. Fațadă principală a unui edificiu. 3. Pagină a unei cărți pe care
este imprimat titlul și numele autorului; foaie de titlu. 4. Planșă ilustrată,
plasată înaintea foii de titlu. 5. Parte superioară a primei pagini de ziar,
cuprinzând denumirea ziarului și alte indicații.
LETRÍNĂ 1. (Poligr.) Inițială, de obicei ornamentală, de înălțimea
câtorva rânduri, cu care începe un capitol sau un paragraf. 2. Literele
majuscule (alcătuind o silabă) imprimate la dicționare pe fiecare pagină
deasupra coloanelor, spre a ușura căutarea cuvântului dorit; colontitlu.
IZVODITÓR 1. Autor de cronici; cronicar; cronograf. 2. Autor de opere
literare; scriitor.
EVANGHELIE – parte a Bibliei, recunoscută numai de creştini, care
cuprinde viaţa şi învăţătura lui Hristos.
LITURGHIE – principala slujbă bisricească creştină (oficiată în zilele de
sărbătoare) serviciu divin – creştin; săvârşirea sfintelor taine în zilele de
duminică şi de sărbători. Liturghier – carte bisericească.
TREBNIC – carte de ritual a bisericii ortodoxe care cuprinde o serie de
rugăciuni; molitvenic.
SBORNIC – culegere de texte despre rugile lui Iisus.
MINEU – cărţi de slujbă religioasă pentru ritualuri deosebite.
Bibliografie selectivă:
1. MICU, Emilian. Din istoria culturală a Românilor din Austro-Ungaria:
Contribuiri fragmentare la istoria Tipografiei Ilirice-Româneşti din Viena 1770–
1793 şi 1795. Transilvania. 1910, XLI(1-2), 17-30.
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2. TATAY, Anca Elisabeta. Tradiţie şi inovaţie în tehnica şi arta ilustraţiei cărţii
româneşti tipărite la Buda (1780–1830). Alba Iulia: Altip, 2010. 172 p.
3. BIANU, I. şi N. HODOS Bibliografia românească veche. 1508–1830. Vol. II.
Bucureşti, 1910. 570 p.
4. DRAGNEV, Demir şi Ion GUMENÂI. Paleografia slavo-română şi românochirilică. Chişinău: Civitas, 2003. 144 p.
5. BUBAN, Vasile. Dicţionar general al limbii române. Bucureşti: Ed. Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1987. 1156 p.

POPAS ÎN TIMP
DIANA ROTARU
BŞC „Andrei Lupan”
Cu prilejul împlinirii a 575 de ani de la atestarea Chişinăului ca oraş, în BŞC
„Andrei Lupan” au fost prezentate publicului larg materialele din fonduri arhivistice:
hărţi, reviste, ziare.
In commemoration of the 575th anniversary of Chisinau city the Central
Scientific Library „Andrei Lupan” have presented an exhibition of archival materials
collection: maps, magazines, newspapers for the general public.

Chişinău – piatră nestemată, care creează armonia şi frumuseţea tandrei
urbe din imediata apropiere a râului Bâc. Oraş care duce după sine o istorie a
opt generaţii păstrători fideli ai splendorii acestei minunate citadele din inima
Moldovei, oraşul visurilor, bucuriei, tristeţii, speranţei, muzei, creativităţii şi
în final a întregii noastre vieţi [1]. Cu prilejul împlinirii a 575 de ani de la
atestarea Chişinăului ca oraş, Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan”
a Academiei de Ştiinţe a Moldovei a organizat o expoziţie cu genericul
„Chişinău – 575 ani”, ce cuprinde paradigme istorice ale devenirii urbanistice
şi reflectări retrospective ale Chişinăului în presă. Prin această expoziţie
încerc să prezint trecutul istoric al Chişinăului imortalizat în fotografii, cărţi,
reviste, ziare.
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O dovadă vie a existenţei Chişinăului ca oraş sunt hărţile, pe care este
reprezentat oraşul în diferite etape ale deveniri sale. Primul plan al

Chişinăului, datat din februarie 1789, reprezintă târgul Chişinău într-o
legătură intermitentă cu malul stâng al râului Bâc, unde se aflau satele
Visterniceni şi Gheţăoani, cu indicarea drumurilor locale şi de tranzit, care
purtau denumirea satelor din apropiere. Din acest plan se distinge prezenţa a
trei biserici pe teritoriul Chişinăului, şi anume Sfinţii Ioachim şi Ana, Sfinţii
Arhangheli şi biserica Buna Vestire. Un important document grafic este
planul Chişinăului Vechi ce datează din perioada aflării în exil a lui
Alexandru Puşkin la Chişinău. Liniile roşii trasate pe hartă indică cartierele
vechi ale oraşului. Literele şi cifrele
romane aflate pe plan arată străzile
vechi (literele: străzile de la râul Bâc
până la strada Nicolaeva, cifrele
romane: aceleaşi străzi doar de la nord
spre sud, exemplu: kk- Каушанская
улица) [2].
Un alt plan este cel din 4
septembrie 1789, în care atestăm
amplasarea taberei militare ruseşti a
armatei Ecaterinoslav dislocată spre
vest de Chişinău, pe un teritoriu viran.
Caracterul localizării taberei de-a
lungul axei centrale, nord-sud, a
permis lansarea ipotezei (care s-a
dovedit a fi ironată) cu privire la folosirea ei, după plecarea armatei în 1792,
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pentru trasarea arterei principale a
oraşului
Chişinău,
viitorul
bulevard Ştefan cel Mare. Acest
plan, aflat în două exemplare, în
limba rusă şi franceză, reprezintă o
schemă a tramei stradale cu
indicarea masivelor de locuit ale
Chişinăului, cu cele trei biserici,
menţionate mai sus. Harta pe care
sunt reprezentate cele patru coline,
ce atestă existenţa Chişinăului,
sunt
Buiucani,
Visterniceni,
Gheţăoani şi Chişinău. Conform
acestui plan alcătuit de către Ioan
Teutul şi Matei Donici, la ordinul
stolnicului Dumitru Rîşcanu, în
perioada 18 iulie – 8 septembrie
1800 în care partea centrală a
oraşului era caracterizată de o densitate ridicată a construcţiilor în jurul unei
pieţi comerciale cu casele amplasate perimetral, în front continuu [3]. Casele
erau orientate cu faţada spre stradă, unele dintre ele conţinând unităţi
comerciale. De asemenea pe hartă este reprezentat biserica Mazarache cu
două cupole, aflată pe malul râului Bâc. Pe teritoriul Buiucani, unde a fost
strămutat centrul Chişinăului după incendiul din 1789, se afla biserica
Arhanghel Mihail [4, p. 54-55]. Un interes deosebit prezintă şi datele
statistice din recensământul făcut la aceste moşii, care este de 188 de case în
Gheţăoani, 52 de case în Buiucani şi 162 case în Chişinău [5].
Deja în 1817 este alcătuit primul plan de sistematizare a Chişinăului, în
care sunt indicate trama stradală şi masivele insulare de locuit compactizate
în partea centrală şi amplasate afânat la periferia oraşului. Centrul
Chişinăului din această perioadă este piaţa comercială, numită Piaţa Mare, cu
o configuraţie poliglotă neregulată.
O altă vie mărturie a existenţei Chişinăului sunt revistele şi ziarele în care
acesta este menţionat deja în plină activitate. Dintre primele ziare apărute în
Basarabia este „Кишинёвский листок” (1913–1914) care a fost editat în
locul ziarului „Новости Кишинёва”, în timpul întreruperii editării acestuia şi
„Голосъ Кишинёва” (1913–1919). O activitate intensă se observă şi la
editarea revistelor din domeniile istorico-arheologic, religios şi nu în ultimul
rând erau editate anuare de către liceie şi eparhii. Astfel Biblioteca Ştiinţifică
Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei deţine: Revista
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Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Chişinău (1909–1934),
Anuarul Universităţii Populare din Chişinău (1918–1925), Anuarul
Seminarului Teologic Superior „Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni” din
Chişinău (1922–1926), Кишинeвскiя Епархiальныя Въдомости (1867–
1917), Anuarul liceului de fete „Regina Maria” publicat anual de directoarea
liceului Maria Botezat în perioada 1926–1934 şi Anuarul liceului de băieţi
„Alecu Russo”.
Referinţe bibliografice:
1. VODĂ, Daniel. Oraşul meu – mândria mea [online] [citat 2011-09-16].
Disponibil:
http://vodadaniel.wordpress.com/2009/10/14/orasul-meu-mandriamea/
2. ХАЛИППА, И.Н. Городъ Кишиневъ временъ жизни въ немъ Александра
Сергъевича Пушкина. In: Труды Бессарабской Губернской Учёной архивной
коммиссiи. Кишиневъ: Типогр. Э. Шлiомовича, 1900, Том I, р. 97-170.
3. ХАЛИППА, И. Дополнительная Серiя документовъ XVI-XVIII в.в.,
относящихся къ исторiи города Кишинева. In: Труды Бессарабской
Губернской Учёной архивной коммиссiи. Кишиневъ: Типогр. Э. Шлiомовича,
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5. Moldova în epoca feudalismului. Vol. 11: Documente privitoare la istoria Ţării
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512 p.
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O VALOROASĂ BIOBIBLIOGRAFIE
PENTRU UN MARE POET
LUDMILA CORGHENCI
Departamentul Informaţional Biblioteconomic, ULIM

Grigore Vieru : biobibliogr. / Bibl. Naţ.
pentru Copii „Ion Creangă” ; alcăt. : Maria
Ilievici, Tamara Maleru ; red. : Claudia
Gurschi, Tamara Maleru ; ed. îngrijită de
Claudia Balaban. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. –
Ch. : „Baştina-Radog” SRL, 2011. – 565 p. –
ISBN 978-9975-9878-8-2.
Informaţia, componentă indispensabilă a
Societăţii Informaţiei şi a Cunoaşterii, fiind
variată, diversă şi multiaspectuală, contribuie la
dezvoltarea bibliografiilor. Aceste produse,
oferite comunităţilor de către instituţiile info-bibliotecare, identifică,
regăsesc, analizează, repertorizează, comunică şi valorifică documentele
primare, astfel contribuind la promovarea informaţiei calitative, relevante.
Biobibliografia „Grigore Vieru”, elaborată sub egida Bibliotecii Naţionale
pentru Copii „Ion Creangă” (alcătuitori: Maria Ilievici, Tamara Maleru; ediţie
îngrijită de Claudia Balaban, Chişinău, 2011, ediţia a 2-a, revăzută şi
completată), realizează două scopuri: este un omagiu adus Poetului din partea
bibliotecarilor, servind şi drept sursă importantă de informare privind opera şi
activitatea lui Grigore Vieru.
O lucrare impunătoare la prima vedere: design exterior, format şi
machetare comode utilizării, volum etc. Atât pentru utilizatori, cât şi pentru
specialiştii în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării, contează
autoritatea instituţiei responsabile. Este foarte important că biobibliografia
„Grigore Vieru” a fost elaborată în cadrul Bibliotecii Naţionale pentru Copii
„Ion Creangă”, instituţie cu o experienţă reprezentativă în domeniu, cu
bibliografi specializaţi, deţinând o colecţie valoroasă a operei poetului – toate
acestea amplificând eficienţa, precum şi încrederea utilizatorilor publicaţiei
bibliografice.
O prestanţă de elită conferă publicaţiei şi autoritatea profesională a
alcătuitorilor, a coordonatorului ştiinţific – nume de referinţă în bibliografia
naţională.
Un alt aspect de analiză a publicaţiei bibliografice ţine de structura şi
facilitatea/comoditatea utilizării acesteia. Astfel, prezenta biobibliografie are
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o structură originală, îmbinând organic articole-texte, informaţii
bibliografice, tabele cronologice, indexuri auxiliare etc.
Articolele cu titlurile sugestive – „Biblioteca lui Grigore Vieru” de
Claudia Balaban, „Moarte întru adevăr” de Mihai Cimpoi, „Bade Grigore,
maşina aşteaptă afară ...” de Spiridon Vangheli, „Grigore Vieru sau Axul
postumităţii testamentare” de Ion Hadârcă – oferind informaţii impresionante
despre poet, de fapt provoacă şi îndeamnă cititorii/utilizatorii spre o lectură
profundă a operei lui Grigore Vieru. Nu putea fi lipsă într-o astfel de lucrare
şi materialul semnat de V. Ciubucciu, care, reliefând aspectele genealogice
ale „copilului cel mare al neamului”, specifică: „Este neamul nostru de-a
pururea – şi un Vieru ni-e rudă de sânge. Iar când el, poetul, cântă neamul, ne
cântă pe noi, un neam concret, neamul său de sânge”.
Compartimentul „Referinţe şi aprecieri”, conţinând reflecţii analitice şi
sintetice ale unor personalităţi notorii din ţară şi străinătate privind opera lui
Grigore Vieru, este important atât din punct de vedere informaţional, cât şi
practic (constituind un suport indispensabil activităţii bibliotecilor în
promovarea şi valorificarea operei poetului).
Compartimentele bibliografice ale lucrării, prezentând înregistrările
bibliografice în funcţie de genul şi tipul publicaţiilor, respectă întru totul
prevederile standardelor biblioteconomice în vigoare. Aranjarea cronologică
a acestora oferă un tablou real şi clar al prezenţei editoriale a poetului în ţară
şi străinătate.
Credem că putem menţiona încă un aspect foarte important –
exhaustivitatea selectării şi prezentării informaţiei. Afirmăm acestea în
rezultatul confruntării parţiale a informaţiei privind traducerile operelor lui
Grigore Vieru, prezentă în biobibliografie, cu baza de date internaţională
Index Translationum. În general, biobibliografia impresionează prin volumul
impunător de înregistrări bibliografice.
În scopul facilitării utilizării biobibliografiei şi pentru efectuarea
investigaţiilor în funcţie de diferite criterii, este prezent un aparat informativ
divers: index de nume, de titluri, de limbă a operei traduse, lista periodicelor
bibliografiate.
Conchidem că prezenta biobibliografie este o lucrare de anvergură, fiind
considerată chiar evenimentul bibliografic al anului. Demonstrând capacităţi
excelente de analiză şi sinteză, echipa de alcătuitori ne conving şi asupra
bunei cunoaşteri a operei bibliografiate. Drept rezultat – cele mai înalte
aprecieri profesionale, lucrarea fiind considerată şi de către cititori (suntem
convinşi!) un instrument util pentru cunoaşterea, orientarea şi consilierea în
marea operă a poetului.
Biobibliografia se prezintă drept un omagiu poetului Grigore Vieru, care
după spusele academicianului Mihai Cimpoi „... prin valoarea operei şi
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impactul deosebit asupra conştiinţei românilor de pe ambele maluri ale
Prutului, s-a impus ca un adevărat poet naţional al contemporaneităţii noastre
tensionate”.

DECENIUL INTERNAŢIONAL
„APĂ PENTRU VIAŢĂ”
ALEXANDRA BRAGA
BŞC „Andrei Lupan”

Anii 2005–2015 au fost declaraţi Deceniu Internaţional „Apă pentru
viaţă”. Obiectivele Deceniului constau în sporirea nivelului de informare
referitor la problemele legate de necesitatea protejării cantitative şi calitative
a apelor şi crearea condiţiilor favorabile pentru realizarea programelor şi
proiectelor de utilizare cât mai eficientă a resurselor globale acvatice, care
sunt esenţiale pentru supravieţuirea umană şi dezvoltarea durabilă în secolul
XXI.
Recunoaşterea constituţională şi garanţia dreptului la apă păstrează în sine
o serie de consecinţe benefice pentru societate: împuternicirea de către stat a
obligaţiilor de protejare a resurselor de apă, asigurarea unei protecţii eficiente
asupra drepturilor fundamentale referitoare la apă [1].
În republica noastră, în condiţiile unor cerinţe crescute de apă în
comunităţile umane, agricultură, resursele nu corespund întotdeauna calitativ
şi cantitativ din cauza poluării, lipsei infrastructurilor de epurare. Pentru
ameliorarea acestei situaţii se impune aplicarea în practică a rezultatelor
ştiinţifice obţinute. Monitoringul şi prognozarea tuturor fenomenelor care au
tangenţă cu apa constituie baza utilizării raţionale a resurselor naturale şi
creşterea vitalităţii în societate în planul atenuării calamităţilor legate cu apa,
reducerea la minimum a pericolelor directe şi indirecte asupra populaţiei şi
economiei.
Programul de Stat „Cercetări Ştiinţifice şi de Management ale Calităţii
Apelor” are ca scop crearea bazei legislative, ştiinţifico-metodologice,
cadastrale şi tehnologice pentru valorificarea durabilă a resurselor acvatice:
aprecierea stării ecologice, argumentarea şi calcularea potenţialului calităţii
apelor de suprafaţă, subterane în scopul utilizării acestora ca sursă de apă
potabilă, pentru asigurarea necesităţilor agriculturii, inventarierea surselor de
poluare şi a sistemelor de epurare a apelor uzate [2].
Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a
Moldovei este un centru informaţional pentru comunitatea ştiinţifică.
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Colecţiile bibliotecii continuă să-şi completeze fondul de carte în domeniul
cercetărilor hidrobiologice.
Volumul Apele de suprafaţă inaugurează
colecţia „Resursele acvatice ale Republicii
Moldova”, abordează pentru prima dată intr-o
asemenea maniera hidrologia Republicii
Moldova.
La baza ei se află datele publicate în diferite
ediţii ale Cadastrului de Stat al Apelor, Anuarele
Hidrologice,
materialele
expediţiilor
şi
cercetărilor ale Serviciului Hidrometeorologic de
Stat, precum şi investigaţiile autorilor.
Caracteristicile hidrologice ale obiectelor
acvatice au o mare importanţă practică la elaborarea şi realizarea prognozelor
hidrologice şi a diferitor calcule, la proiectarea construcţiilor hidrotehnice etc.
Hidrografia îşi găseşte o largă aplicare şi în alte domenii ale economiei:
diferite ramuri ale gospodăririi apelor, hidroenergetică, asigurarea cu apă a
populaţiei, irigarea şi desecarea terenurilor, piscicultura etc. [3].
Alt volum din seria „Resursele acvatice” este
Fântâni şi izvoare. Această carte reprezintă o
publicaţie ştiinţifico-populară şi cuprinde
caracteristica succintă a 160 dintre cele mai
cunoscute fântâni şi izvoare din Republica
Moldova în baza monitorizării şi studierii lor.
Sunt analizate şi evaluate condiţiile sanitaroecologice ale acestor obiecte. O atenţie deosebită
s-a acordat componenţei chimice a apei şi
corespunderii ei normelor sanitaro-igienice [4].
Problematica bazinelor hidrografice ca
sisteme deschise este de interes interstatal-global
şi impune o gestionare ştiinţifică, ecologică şi
eficientă a resurselor de apă. Abordarea modului
de gestionare a resursei de apă în monografia
Bazinul hidrografic Prut: Diagnosticul stării
ecologice resursei naturale de apă a fost făcută
prin urmărirea impactului factorilor naturali şi
antropici asupra evoluţiei apelor calitative şi
cantitative, precum şi prin identificarea cerinţelor
de protecţie şi conservare. Identificarea
problemelor de mediu se bazează pe evaluarea
parametrilor de calitate a apelor de suprafaţă în corelaţie cu informaţiile
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privitoare la tipul de vegetaţie, la tipul de substrat al albiilor de râu, la
particularităţile meteo ale zonei şi la activităţile umane, desfăşurate în
preajma râurilor. Bazinul hidrografic constituie rezervorul şi unitatea de
analiză a resursei de apă, monitorizarea
acestuia furnizând informaţii care să permită
oficialităţilor să ia decizii oportune de
gestionare a acestora pentru acoperirea
cerinţelor de consum şi ale exigenţelor de
mediu din legislaţia României şi a Uniunii
Europene [5].
Ghid nou Rivers of Europe cuprinde date de
referinţă complete şi comparative privind
caracteristicile biologice şi hidrologice de
peste 180 din cele mai mari râuri din Europa
cu numeroase fotografii color şi hărţi, care
include informaţii de conservare pe modelele actuale de utilizare a râului şi
măsura în care societatea umană a exploatat şi a afectat acesta. Această carte
oferă informaţii ecologiştilor şi managerilor
pentru îndeplinirea obiectivelor legislative al UE
de bună guvernare [6].
Bourquain Knut în monografia Freshwater
Access from a Human Rights Perspective: A
Challenge to International Water and Human
Rights Law analizează oportunitatea unei
abordări bazate pe drepturile omului în
protejarea aprovizionării de bază cu apă şi
stabileşte temeiul juridic în dreptul internaţional.
Ajungând la concluzia că dreptul de apă
internaţional nu ia în consideraţie în mod corespunzător nevoile individuale
de apă, studiul identifică drepturile omului aplicabile şi examinează standarde
concrete de protecţie care le furnizează. Având în
vedere deficitele de apă, în studiul se discută
conceptele considerate de a consolida o abordare
bazată pe drepturile omului de acces la apă dulce
prin luarea în consideraţie atât adecvarea lor
formal juridică cât şi adecvarea lor real juridică
[7].
Monografia Очистка сточных вод cuprinde
informaţii despre procesele biochimice de
curăţare a apelor din perioada contemporană.
Autorii au analizat mai detaliat bazele teoretice ale proceselor petrecute şi
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posibilele hotărâri la nivel tehnologic. Se acordă o mare atenţie modelării
matematice ca instrument de proiectare a construcţiilor contemporane de
curăţare a apelor. Această lucrare este adresată studenţilor din domeniul
ingineriei construcţiilor, chimiei, biotehnologiei, ecologiei şi specialiştilor
care se ocupă de proiectarea şi exploatarea construcţiilor de curăţare a apei
[8].
Ministerul Mediului, Ministerul Educaţiei şi
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM au
iniţiat activitatea de colectare a informaţiei
despre izvorul din sat/oraş şi de pe trasee de la
elevii şi liceenii Republicii Moldova.
Materialele primite de la copii au fost
sistematizate şi au intrat în culegerea Izvoraş
cu apă dulce. Prin publicarea acestei cărţi s-a
urmărit sensibilizarea tinerei generaţii asupra
problemelor de mediu, îndeosebi a apelor din
republică;
acumularea,
evaluarea
şi
mobilizarea cunoştinţelor elevilor în domeniu;
evidenţierea problemelor de stare ecologică a izvoarelor din localitatea
natală; propunerea măsurilor de soluţionare a lor; stimularea creativităţii,
erudiţiei în protecţia apelor; efectuarea unui schimb de opinii privind starea
izvoarelor din localităţile republicii [9].
Мониторинг малых рек и водоемов reprezintă un îndreptar practic
pentru organizaţiile ecologice neguvernamentale, învăţători şi elevi. În
prezent ştiinţa despre apele naturale – hidrochimia trece printr-o etapă nouă a
dezvoltării sale. În legătură cu poluarea activă a
mediului ambiant, inclusiv a apelor naturale, a
apărut necesitatea aplicării metodelor noi de
analiză pentru a manifesta (arăta) caracterul
poluării şi aprecierea calităţii apelor, elaborarea
metodelor de prognoză a schimbărilor posibile a
apelor naturale. O atenţie deosebită se acordă
metodei de stabilire a calităţii apei după
prezenţa şi diversitatea animalelor nevertebrate
de apă. În prezent o mare însemnătate o are
participarea fiecărui om în procesul păstrării
resurselor de apă. Multe pot face oamenii care
trăiesc în apropierea râurilor şi bazinelor, inclusiv copiii, tineretul,
pensionarii cu susţinerea conducerii de pe loc, organizaţiilor ecologice
neguvernamentale, învăţătorilor şi specialiştilor [10].

RECENZII, PREZENTĂRI DE CARTE

106

În luna martie anului 2011 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan”
către „Ziua Internaţională a Apelor” a editat la ordinea zilei indicele
bibliografic retrospectiv Problemele resurselor acvatice în Moldova. 2006–
2009 (îngrijită de către dr., conf. univ. Aurelia Hanganu) [11] care prezintă
continuarea indicelui precedent pe anii 1994–2005 [12].
Bibliografia cuprinde 19 compartimente tematice, care reflectă tot spectrul
contemporan a problemelor hidrobiologice a Republicii Moldova şi
problemele
managementului
resurselor
acvatice de la hotarele ţării.
Rubricile tematice sunt amplasate conform
schemei propusă de consultantul ştiinţific dr.
hab. Tudor Lupaşcu. În fiecare diviziune
tematică a indicelui este adunată informaţia
atât cu caracter ştiinţific, administrativ, cât şi
de aplicare. Sunt introduse articole cu caracter
popular, reflectând problemele hidrologice de
fiecare zi. Descrierile bibliografice în
interiorul fiecărei diviziuni sunt amplasate în
ordine alfabetică.
Îndrumarul bibliografic este înzestrat cu
indice auxiliar de nume. Nu este necesar de indice auxiliar de materii, pentru
că structura bibliografiei este foarte detaliată. Dar, luând în considerare
cerinţele informaţionale ale utilizatorilor bibliotecii noastre, în următoarele
publicaţii este necesar neapărat de introdus indicele geografic, care va lărgi
accesul informaţional la utilizatori către literatura temei date.
Indiferent de faptul în ce aspect va fi cercetată apa, ea va rămâne cea mai
importantă, limitată şi vulnerabilă resursă naturală disponibilă în prezent.
Sarcina savanţilor constă în aprecierea acestei resurse şi prognozarea calităţii
ei pe viitor în scopul asigurării posibilităţii generaţiilor următoare de a
menţine şi îmbunătăţi calitatea vieţii sale.
Referinţe bibliografice:
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2. DUCA, Gheorghe şi Diana PORUBIN. Managementul apelor. Akademos: revistă
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неправительственных экологических организаций, учителей и школьников.
Cост. Е. И. ЗУБКОВА and И. В. ШУБЕРНЕЦКИЙ. Бендеры: Б. и., 2010. 96 с.
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145 p. Disponibil: http://www.amlib.info/src/userfiles/src/bibliografii/acvatica.pdf
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CARTE ŞI DOCUMENTE VECHI ÎN EPOCA
TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE
dr., conf. univ. AURELIA HANGANU
BŞC „Andrei Lupan”

În perioada 24–28 octombrie 2011, în
oraşul Erevan (Armenia), Institutul Naţional
de Cercetare a Manuscriselor Antice „Mesrop
Maştoţ” (Matenadaran) a găzduit seminarul
Aspectele memoriei: tehnologii ultramoderne
de păstrarea şi restaurarea moştenirii
manuscrise şi tipărite. (Лики памяти
новейшие технологии сохранения и
восстановления рукописного и печатного
наследия). Activitatea a fost organizată cu
prilejul a 500 de ani ai tiparului armenesc şi
găzduită în noul bloc al Matenadaranului.
Proiectul a fost realizat cu susţinerea
financiară a Fondului Interstatal de Cooperare
Umanitară. (МФГС – Межгосударственный
Фонд Гуманитарного Сотрудничества). Conducătorul proiectului este Ara
Hzmalean, doctor în arte, şeful secţiei de păstrare, prelucrare ştiinţifică şi
digitalizare a documentelor de arhivă ale Matenadaranului, membrul al
Consiliului Internaţional al Muzeelor, iar coordonatorul proiectului – Mariam
Esaian.
La lucrările seminarului au participat colaboratori ai muzeelor,
bibliotecilor şi arhivelor din ţările CSI, ţările Baltice, Gruzia, Austria, Italia,
Franţa, care au subliniat în unanimitate importanţa şi necesitatea organizării
unor astfel de foruri profesionale.
Seminarul, de la bun început, şi-a propus să devină un fel de curs de
perfecţionare a tinerilor specialişti,
oferind totodată posibilitatea schimbului
de experienţă şi de cunoştinţe în
domeniul metodelor şi tehnologiilor
moderne, cu atragerea unei dintre cele
mai bogate şi deosebite colecţii de
manuscrise, cea a Matenadaranului.
De
asemenea
organizatorii
seminarului au decis să creeze pentru specialiştii din diferite ţări ocazia de a
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discuta problemele comune, căi şi modalităţi de rezolvare ale acestora, să-şi
împărtăşească experienţa, seminarul deosebindu-se prin organizarea şi
desfăşurarea meselor rotunde având ca subiecte de discuţie teme aparte, lecţii
practice, activităţi culturale.
Pe parcursul a trei zile de lucru, desfăşurat concomitent în trei secţii (I
secţie – restaurare, II secţie – păstrarea fondurilor, III secţie – tehnologii
moderne), s-au făcut lecţii ce vizau cele mai importante probleme care ţin de
prezervarea şi restaurarea / restabilirea manuscriselor şi tipăriturilor
aparţinând patrimoniului cultural.

Tematica discursurilor a fost diversă acoperind practic toate subiectele şi
problemele de bază ale restaurării, ale activităţii arhivistico-muzeale şi
biblioteconomice, cum ar fi „Problemele păstrării şi studierii mătăsii
arheologice în Ukraina”, „Scheme de selectare a documentelor pentru
restaurare”, „Lucrul cu documentele digitale ca tehnologie de arhivă”,
„Abordarea istorică şi tehnologică în restaurarea manuscriselor vechi”,
„Siguranţa iluminării şi păstrării textelor, documentelor în realizarea lucrului
arhivistic”, „Tehnologiile moderne şi influenţa lor asupra dezvoltării
arhivelor”, „Experienţa de restaurare a două manuscrise armeneşti din
Biblioteca de Stat a Rusiei”, „Descrierea corectă a documentelor tipărite şi
scrise de mână”, „Experienţa arhivei ruse de stat în digitalizarea
documentelor de arhivă” etc.
Fără îndoială, seminarul a fost rodnic pentru relevarea aspectelor ce ţin de
diferite colecţii tipărite şi scrise de mână, care se păstrează în diferite colţuri
ale lumii.
Pe parcursul desfăşurării seminarului au fost formulate mai clar
problemele şi evidenţiate soluţiile pentru rezolvarea lor, au fost discutate
teme profesionale comune cât şi particulare, a fost studiată şi suprapusă
experienţa practică a specialiştilor în utilizarea noilor sisteme de păstrare şi
restaurare.
Pe lângă lecţiile şi seminarele practice foarte interesate, participanţii a
vizitat depozitele ultramoderne ale Matenadaranului, au „savurat” o expoziţie
extraordinară de carte antică şi manuscrise, au vizitat legendarul Ejmiatsin,
biserică armenească veche care datează din sec. I î.e.n.
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Ca finalitate, se prevede tipărirea
unei culegeri de articole ştiinţifice pe
temele prezentate în cadrul seminarului.
Acestea vor fi însoţite de cele mai
semnificative ilustraţii, cu evidenţierea
etapelor procesului de restaurare.
Culegerea respectivă va fi unică în
spaţiul ex-sovetic, or pentru prima dată
va fi ilustrată situaţia în domeniul conservării, digitalizării şi restaurării
patrimoniului scris.
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TÂRGUL INTERNAŢIONAL DE CARTE
ŞTIINŢIFICĂ ŞI DIDACTICĂ
CRISTINA DOLINSCHI
BŞC „Andrei Lupan”

O carte ştiinţifică este unică prin valoare şi
profunzimea sa. În mediul academic
conştientizarea unicităţii cărţii presupune şi
promovarea ei, evidenţiind valenţele ştiinţificoeducogene ale publicaţiilor. Astfel, în perioada
10–13 octombrie 2011, Academia de Ştiinţe a
Moldovei şi Biblioteca Ştiinţifică Centrală
„Andrei Lupan” au organizat în premieră
Târgul Internaţional de Carte Ştiinţifică şi
Didactică, consacrat aniversării de 575 ani ai
oraşului Chişinău şi 65 ani de activitate ai
Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Mihai Şleahtiţchi, ministru al educaţiei, a
menţionat la inaugurare că târgul este un bun prilej pentru bibliotecile şcolare
ca acestea să-şi completeze colecţiile cu elemente cognitive de ultimă oră.
„Avem mari probleme la acest capitol, dar le vom rezolva cât mai repede”, a
mai spus ministrul.
Mariana Şlapac, vicepreşedinte al AŞM, a subliniat faptul că în era
internetului cărţile rămân a fi în umbră. Cu toate acestea, ele totuşi
întruchipează principalul prieten al studenţilor, masteranzilor şi
doctoranzilor.
În cadrul târgului au participat edituri din Moldova, biblioteci universitare
şi institutele AŞM, prezentând cele mai valoroase titluri din ultimii ani.
Invitatul de onoare al târgului a fost
Editura Academiei Române, a căror
publicaţii de excepţie au fost cele mai
solicitate.
Pe parcursul desfăşurării târgului au
avut loc un şir de manifestări ştiinţificoculturale: simpozionul „Personalităţi
care au ilustrat viaţa culturală a
Chişinăului”, lansări de carte ale institutelor AŞM, printre care menţionăm:
cartea apărută la Springer Fundamentals of superconducting nanoelectronics
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de A. Sidorenko, publicaţiile Natural α-pinenes, carvones, 2-and 3-carenes
as source of enantio-pure compounds de F. Macaev, Zăcămintele
hidrominerale
ale
Republicii
Moldova de C. Moraru etc.
Un eveniment mult aşteptat a fost
lansarea cărţilor soţilor Andrei şi
Valentina
Eşanu
Moştenirea
culturală a Cantemireştilor şi
Politica şi cultura în sud-estul
Europei sec. XV-XX, precum şi a
revistei de cultură din România
Curtea de la Argeş.
În scopul optimizării şi promovării ştiinţei biblioteconomice s-a desfăşurat
Colocviul Internaţional „Biblioteca ştiinţifică în societatea informaţională –
realizări şi perspective”, în cadrul căruia au participat specialişti în domeniu
din diverse biblioteci ştiinţifice, printre care Biblioteca Academiei Române,
Academia de Ştiinţe din Rusia, DIB ULIM, Biblioteca Republicană
Tehnologico-Ştiinţifică, Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Administrare
Publică de pe lângă Preşedintele RM, Biblioteca UPS „Ion Creangă”,
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, etc.
În ajunul aniversării de 575 ani a Chişinăului, agenda culturală a fost
diversificată şi prin vernisarea expoziţiei „Chişinăul în pictură”, avându-i ca
autori pe membrii Asociaţiei Internaţionale a Pictorilor Profesionişti în cadrul
UNESCO. Andrei Viziru a prezentat expoziţia „Chişinăul în imagini”,
delectind ochii vizitatorilor cu imagini ale locurilori pitoreşti, tradiţiilor şi
datinilor capitalei noastre.
La finele evenimentului au fost decernate premii: pentru cea mai bună
carte de popularizare a ştiinţei – Dediu I. Enciclopedie de Ecologie (Institutul
de Ecologie şi Geografie); Sidorenko A. Fundamentals of superconducting
nanoelectronics
(Institutul
de
Inginerie
Electronică
şi
Nanotehnologii „D. Ghiţu”) şi
publicaţia Ascensiune în descensiune
a limbii române în Basarabia, de V.
Bahnaru (Institutul de Filologie).
La nominalizarea cea mai bună
ţinută artistică şi poligrafică a cărţii
ştiinţifice au fost premiate următoarele publicaţii: Arhitectura vernaculară în
piatră, autori – Bâzgu Eugen, Ursu Mihai (Muzeul Naţional de Etnografie şi
Istorie Naturală) şi Dicţionarul Limbii Române (Editura Academiei Romăne).

DIVERTIS
Cele mai populare cărţi ale anului au fost
numite
Cominternul
şi
originile
moldovenismului, de Cojocaru Gheorghe
(Civitas) şi Identitate şi alternative. Vol. 9, de
Cimpoi M. (Institutul de Filologie).
De asemenea, s-au oferit şi diplome de
menţiune participanţilor la târg.
În acest sens, Târgul Internaţional de Carte
Ştiinţifică şi Didactică, Ediţia I a constituit un
mediu propice pentru dezvoltarea şi
promovarea realizărilor comunităţii ştiinţifice.
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STAMPELE – VALORI ARTISTICE DEOSEBITE
ANGELA TIMUŞ, CRISTINA DOLINSCHI
BŞC „Andrei Lupan”

Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a
Moldovei a organizat vernisarea primei colecţii de stampe fondată de către
Valeriu Herţa, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova,
secţia grafică. Evenimentul a avut loc la data de 16 iunie curent.
Colecţia cuprinde 22 de lucrări distinse prin stampe şi ex-librisuri.
Menţionăm câteva opere de artă reprezentative ale donaţiei de stampe:
Centaur, Printre flori, Eminescu, V...Alexandr, In memoriam Corneliu Baba.
De asemenea, sunt prezente nume importante ale graficii, precum M. Preda,
Pavel Coroi, Vasile Pârvan, Mihai Bantoş, M. Mumford, Dante Fargaresi.
Colecţia este deosebit de interesantă prin varietatea informaţiilor, valoarea
artistică şi istorică.
Stampele care poartă semnătura lui Béla Gy. Szabó
exprimă cu claritate complexitatea şi valoarea
operei Divina Commedie de Dante Alighieri.
Biblioteca propune iubitorilor de artă, bibliofilie şi
istorie lucrarea Dante Alighieri. Divina Commedia.
XX stampe in legno-xilogravuri. Cluj: Dacia, 1976.
Volumul cuprinde stampe care ilustrează călătoria
imaginară a poetului. Valoarea deosebită constă în
numele autorului Béla Gy. Szabó, maestru emerit al
artei, unul dintre cei mai însemnaţi reprezentanţi ai artei
grafice contemporane din România.
Béla Gy. Szabó a reprodus în lucrarea sa acel
simbolism specific care-l transpune pe cititor într-o
lume imaginară, plină de mister. Lucrarea conţine 20 de
stampe în alb-negru, cu dimensiuni 50×40 cm. Fiecare
stampă cuprinde câte un fragment din cânturile
capodoperei. La început autorul vine cu o explicaţie a importanţei Divinei
Comedii asupra devenirii sale artistice:
Confesiunea artistului: „Am colindat, spre Dante, sfios şi umilit ani
douăzeci, tripticul zeesc de labirinte şi am devenit, prin asta, eu însumi
fericit.”
În continuare vom realiza o incursiune în lumea stampelor care descriu
călătoria lui Dante în cele trei părţi ale lumii de după moarte, în care poetul se
întâlneşte cu diverse personaje istorice şi mitologice:
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Stampa „Frământarea lui Dante” elucidează rătăcirea lui Dante în pădurea
întunecată, fiind frământat de imposibilitatea de a merge mai departe.
Imaginile celor care sunt pedepsiţi şi îşi ispăşesc pedeapsa sunt scoase în
evidenţă prin stampele: „Zgârciţii”, „Leneşii”, „Desfrînaţii”, „Mânioşii”, etc.
Zgârciţii, de exemplu, aleargă de-a lungul cercului şi rostogolesc mari
greutăţi. Desfrânaţii se află în flăcări, întrezărindu-se mai multe capete: aici
pot fi întâlniţi îndrăgostiţii Paolo Malatesta şi Francesca da Rimini, implicaţi
într-o relaţie adulterină, fiind ucişi de soţul Francescăi după ce au fost
surprinşi împreună.

Szabó Béla a reprodus şi imaginea înţelepciunii, graţiei şi dragostei,
întruchipată în Beatrice, care îl ghidează pe Dante în locul lui Virgiliu.
Ultima stampă reflectă fericirea
lui Dante care constă în obţinerea
graţiei supreme cu ajutorul lui San
Bernardo, cel mai mare mistic care
înalţă o rugă Fecioarei. Astfel,
poetul culminează cu viziunea
divinităţii.
Lucrarea Dante Alighieri. Divina
Commedia. XX stampe in legno-xilogravuri devine prin extensie o
completare imagistică a capodoperei literaturii universale „Divina
Commedia”, reprezentând sensurile figurate ale personajelor şi alternând
realitatea cu imaginarul.
Prezentarea succintă a lucrării se datorează faptului că
anul acesta se împlinesc 690 ani de la apariţia
capodoperei universale „Divina Commedia”. Colecţia
de stampe a Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei
Lupan” a AŞM reprezintă o incursiune în timp,
deschizând un nou tărâm de cercetare pentru viitor în
domeniul graficii.
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PROFESORUL VASILE POJOGA –
UN FILOLOG MERITORIU
membru coresp., dr. hab., profesor ANATOL CIOBANU
Universitatea de Stat din Moldova

Recent s-au împlinit şapte ani de la
decesul profesorului Vasile Pojoga, dr.
hab., fost şef de catedră la Facultatea
de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării
de la Universitatea de Stat din
Moldova.
Personal l-am cunoscut foarte bine,
pentru că mi-a fost student, licenţiat,
apoi de două ori doctorand, susţinând
sub conducerea mea şi teza de doctor
ordinar (1972) şi teza de doctor
habilitat în filologie (1994). Aşadar, lam avut în preajmă pe parcursul
întregii lui perioade de activitate la
USM, începând cu anul 1962.
Unul dintre cei şapte înţelepţi ai antichităţii elene – Kilon din Sparta –
spunea De mortuis ant bene, ant nihil. „Despre morţi sau de bine, sau
nimic.”
Despre Vasile Pojoga nu se poate vorbi decât numai de bine. Condiţiile
severe din anii postbelici, l-au făcut să-şi câştige existenţa muncind în
sudoarea frunţii şi în acelaşi timp urmând o şcoală medie serală.
Aceiaşi situaţie s-a repetat şi în anii de studenţie la Facultate: studii şi
muncă fizică!
Per aspera ad astra „Prin greutăţi spre stele” (Seneca) – aceasta a fost
calea străbătută de Vasile Pojoga: student – aspirant (doctorand) – Mentor –
lector superior – conferenţiar – profesor universitar, iată treptele ierarhiei
pedagogice urcate cu brio de el.
Ca savant lingvist V. Pojoga a abordat probleme actuale şi puţin
cercetate în ştiinţa limbii. E vorba de funcţiile sintactice ale infinitivului
(primul doctorat) şi omonimia sintactică (al doilea doctorat). Rezultatele
cercetărilor au fost publicate în articole ştiinţifice, în monografii şi diferite
suporturi didactice – aproape toate (cca. 100) intrate în patrimoniul lingvistic
românesc.
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Ca cercetător ştiinţific se deosebea prin faptul că ştia să îmbine aspectul
pur teoretic al problemei studiate în cel aplicativ, urmând sfatul filozofului şi
matematicianului german Leibniz (1646–1716), fondatorul Academiei din
Berlin, care scria: Scientia quo mugis theorica, magis practica „Ştiinţa cu cât
este mai teoretică, cu atât este mai practică (aplicativă)”.
Profesorul V. Pojoga urma cu fidelitate şi opinia academicianului (de
origine basarabeană) Eugeniu Coşeriu că savantul–lingvist nu trebuie să
rămână în turnul său de fildeş, scriind numai pentru alţi savanţi. Lingvistul
trebuie să scrie pentru cei mulţi căci limba este a tuturor, şi nu numai a
lingviştilor.
Ca specialist în domeniu Vasile Pojoga se deosebea prin multe şi
frumoase calităţi. El era:
erudit, în sensul plenar al cuvântului;
înţelept;
exigent faţă de sine şi faţă de cei din jur;
setos de informaţii noi în ştiinţă şi, în general, în cultură;
perseverent;
inteligent;
înţelegător şi tolerant;
sociabil;
omenos;
modest peste măsură;
pios, credincios, cu frică de Dumnezeu, deseori repetând
adagiul lui Cicero: Nihil sine Deo „Nimic fără Dumnezeu”.
Felul de a fi al profesorului Pojoga l-a făcut să fie stimat, simpatizat şi
înalt apreciat de către colegii din cadrul Facultăţii şi Universităţii. Era
profesorul aşteptat şi chiar iubit de către studenţi şi masteranzi. Prelegerile şi
seminarele ţinute de răposat privind probleme de ştiinţă, comunicare (verbală
şi scrisă), redactare, stilistică, retorică şi oratorie, cultivarea limbii etc. au tras
o pârtie adâncă în modus-ul cogitandi, sentiendi, exprimandi în pregătirea
profesională şi civică a zeci şi sute de actuali ziarişti de toate nivelele.
Ca familist – a fost un adevărat model, demn de urmat. Şi-a ales de soţie
o colegă de facultate, harnică ca o albină (comme une abeille, după cum spun
francezii), ospitalieră, devotată familiei, gospodină neîntrecută, mamă şi
bunică iubitoare, atentă şi drăgăstoasă. Doamna Elena a ştiut şi ştie să ţină
mereu cald leagănul familial, păstrează cu pietate amintirea şi cultul
scumpului ei prieten de viaţă – Vasile Pojoga.
Cel-de-Sus a trimis familiei Pojoga cel mai preţios cadou – două
cosânzene: Angela – în prezent doctor în psihologie, cu studii făcute la
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Universitatea „M. Lomonosov” din Moscova, şi Otilia, cu studii doctorale în
ziaristică, făcute la Universitatea de Stat din Moldova.
B. P. Haşdeu credea că un om al Cărţii trebuie să lase, după sine, trei
lucruri:
- un copil;
- o carte;
- o casă.
Ei bine, profesorul V. Pojoga a reuşit să lase mai multe cărţi, două copile,
ambele cu studii superioare şi aşezate pe la casele lor.
Ca om al Cetăţii profesorul Vasile Pojoga a salutat Mişcarea de
Eliberare Naţională din 1989–1990, a militat pentru adevărul ştiinţific
privind limba noastră cea română, istoria neamului, tradiţiile şi obiceiurile
naţionale.
Zeci şi sute de studenţi, care au avut fericirea să audieze cursurile,
seminarele, orele practice, ţinute de profesorul V. Pojoga, au deprins normele
literale ale limbii române–standard, s-au antrenat a scrie corect, expresiv,
nuanţat stilistic, captivant.
Învăţăceii îi vor rămâne recunoscători pentru toată viaţa. Aceasta e cea
mai mare răsplată pentru scumpul nostru coleg, profesorul V. Pojoga, al cărui
suflet e departe, sus, în faţa Împăratului Ceresc.
Datoria noastră e să nu uităm contribuţia înaintaşilor, s-o preţuim şi s-o
dezvoltăm. Prin aceasta le mângâiem sufletul.
Scriitorul francez Antoine de Saint-Exupéry spunea: „Cel plecat dintre vii
este mai prezent şi mai puternic, dacă îi este cinstită amintirea!”
Să-l ţinem în memorie şi să-l apreciem la justa lui valoare pe acel care a
fost profesorul Vasile Pojoga.

