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AUGUST TREBONIU LAURIAN ŞI DICŢIONARUL TEZAUR
AL LIMBII ROMÂNE
dr., conf. univ. AURELIA HANGANU
BŞC „Andrei Lupan”
Articolul scoate în evidenţă contribuţia lui August Treboniu Laurian la
dezvoltarea limbii române în general şi la elaborarea dicţionarului academic al limbii
române în particular. De asemenea, articolul face o excursie rezumativă în istoria
creării Dicţionarului – tezaur al limbii române.
Cuvinte-cheie: lexicografie, dicţionar, Academia Română, August Treboniu
Laurian
This article emphasizes the contribution of August Treboniu Laurian to
development of the Romanian language in general and of the Romanian language
dictionary in particular. The article also makes an excursus in history of creation of
the Dictionary – thesaurus of the Romanian language
Keywords: lexicography, dictionary, Romanian Academy, August Treboniu
Laurian

Mai puţin „mediatizat” decât
colegii săi de „timp” şi activitate,
August Treboniu Laurian face
parte
din
generaţia
personalităţilor
care
au
considerat ca sarcină primordială
în activitatea lor culegerea şi
editarea surselor informaţionale
în special legate de istoria şi
limba românilor. Astfel, figura
lui se conturează printre chipurile
vremii ca una de factură
enciclopedică, având o aplecare
aparte pentru istorie şi filologie.
Deja în Tentamen criticum1
formulase ideea necesităţii de
editare a izvoarelor istoriei românilor căci, înainte de a reproduce fragmente
extinse din corespondenţa dintre papa Inocenţiu III cu regele Ioaniţiu,
1

Tentamen criticum in originem, derivationem et formam linguae Romanae in
utraque Dacia vigentis vulgo Valachicae. Viennae, 1840.
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Laurian precizează: «Nonnullas harum curiosarum epistolarum hic attingendi
haud inopportunum fore judicavimus locum, quum praeterea paucis
admodum notae sint, et magnum historiae propagent lumen»2.
Atât reproducerea, cât şi traducerea parţială a acestei corespondenţe va
constitui un prim aport al lui Laurian în domeniul filologiei. El a asimilat
principiile cunoaşterii limbii asemenea unei persoane educate în stil oriental,
care se distinge prin tradiţie filologică veche. În fapt, născut la 17 iulie 1810,
Augustin Trifan (August Treboniu Laurian) se va afirma ca filolog, istoric,
publicist, editor, om politic, unul dintre conducătorii Revoluţiei de la 1848
din Transilvania. S-a numărat printre membrii fondatori ai Academiei
Române (2 iunie 1867), a exercitat funcţiile de secretar general şi preşedinte
al Societăţii Academice Române şi preşedinte al Secţiunii Literare (18671876).
Ajuns pe treptele de sus ale unei cariere academice, August Treboniu
Laurian pornise din Sibiu, unde şi-a făcut studiile secundare. Au urmat
studiile de filosofie la Cluj, după care se înscrie pentru ştiinţele fizice,
matematică şi astronomie la Universitatea şi Institutul Politehnic din Viena,
apoi la Gottingen. Vorbea patru limbi „străine”: latina, germana, maghiara şi
franceza.
La sugestia lui Petrache Poenaru, în anul 1842, principele Alexandru
Ghica al Munteniei îl cheamă pe A. Treboniu Laurian la Bucureşti, pentru a-i
oferi un post de profesor. Astfel, acesta va fi profesor de filosofie şi limba
latină la Colegiul "Sfântul Sava" din Bucureşti. Mai târziu, în 1860 va reveni
la Bucureşti în calitate de profesor de istoria literaturii clasice la Universitate
şi efor al şcolilor.
Participând la revoluţia paşoptistă din Transilvania, suplimentar,
redactează manifestele revoluţionare ale românilor transilvăneni. În 1852 A.
Treboniu Laurian pleacă în Moldova, la chemarea principelui acesteia,
Grigore Ghica, devenind inspector general al Şcoalelor Naţionale. În această
calitate, a reorganizat învăţământul din Moldova, a înfiinţat şcoli, a introdus
studiul obligatoriu al limbii latine, a întocmit manuale şcolare de geografie şi
istorie, printre care şi o Istorie a românilor în trei volume [a se vedea şi 2].
Se numără printre membrii fondatori ai „Asociaţiei Transilvania pentru
cultura şi literatura poporului român”, ASTRA, ajunge director al Şcolii
Superioare de Litere. În 1864 devine profesor de literatura română şi este ales
decan al Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti. A fost primul
decan al acestei facultăţi şi a ocupat funcţia timp de optsprezece ani.

2

Noi socotim a pune aici unele dintre acele epistole curioase scrise de o parte şi de
alta mai ales pentru că sunt cunoscute preapuţinor români şi pentru că pot să aducă
Istoriei mare lumină” [vezi şi 1].
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După demnitatea de deputat în Constituantă, A. Treboniu Laurian este ales
secretar general al Societăţii Academice Române (viitoarea Academie
Română). Este membru, apoi preşedinte al ASTRA, la Sibiu, iar în 1876 este
numit director al Bibliotecii Centrale Universitare.
În activitatea sa l-a cunoscut pe Nicolae Bălcescu şi împreună cu el
iniţiază prima revistă de istorie românească – Magazin de istorie pentru
Dacia. Articolele acestei reviste promovează un punct de vedere naţionalist
privind vechimea, continuitatea şi unitatea românilor din Transilvania,
Moldova şi Muntenia.
Este fondatorul şi editorul revistei Instrucţiunea publică în care tipăreşte
inclusiv studii de literatură greacă şi latină. Este primul editor al cronicii lui
Şincai, precum şi autorul unei întregi serii de lucrări ştiinţifice şi didactice:
„Tentamen criticum in originem derivationem et formam linguae romanae in
utraque Dacia vigentis vulgo valachicae” (Venna, 1840); „Cuvânt academic”
(1845); „Brevis conspectus Historiae Romanorum in utraque Dacia de
gentium” (1846); „Manual de filosofie”, A. Delavigne (traducere, 1846);
„Manual de filosofie şi de literatura filosofică”, W. Traug, Krug (traducere în
comun cu Bălcescu, 1847); „Temişiana sau scurtă istorie a Banatului
Temişian” (1848); „Die Romänen der Österreichischen Monarchie” (Venna,
1849-1851) în trei tomuri; „Istoria Românilor”, cu un supliment: „Despre
măsuri” (Iaşi, 1853), în câteva ediţii; manuale de geografie, cosmografie,
educaţie etc. pentru diferite clase ale şcolii primare (1854-1864) printre care
şi: „Elemente de cosmografiă pentru clasili primarie” (1859), „Elemente de
istoria românilor pentru clasele primare” (1859), „Istoria românilor pentru
gimnaziu” (1861); „Geografia modernă a Daciei” (1861); „Atlante
geografic”, L. Bonnefont (1868); „Harta Daciei Moderne” (1868); „Fastii
consulari cu adaussulu fapteloru memorrabili: Supplementu la Istoria
Romaniloru” (1869); „Istoria Românilor din timpurile cele mai vechi până la
zilele noastre, precesă de geografia modernă a Daciei” (1869) şi altele [a se
vedea şi 1].
Promotor înfocat al curentului latinist, a reorganizat învăţământul din
Moldova şi a introdus latina ca limbă obligatorie de studiu. A avut o
contribuţie semnificativă la formarea terminologiei filosofice în limba
română.
Amintim că în anul 1861 Gh. Bariţiu a întemeiat „Asociaţia pentru cultura
şi literatura poporului român” la Sibiu, în scopul de a realiza prin studii
elaborarea operelor ştiinţifice. De aici s-a născut ideea constituirii şi în Ţara
Românească a unei astfel de instituţii culturale, ce s-a denumit apoi
„Academia Română”. Ion Heliade Rădulescu, considerat primul preşedinte al
Societăţii Literare Române, înfiinţată prin Decretul Locotenenţei Domneşti
nr. 582 din 1 aprilie 1866, a funcţionat în fruntea celor 21 de membri aleşi
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din toate provinciile locuite de români, de la 6 august 1867–1 august 1870, în
care interval de timp s-au elaborat actele de constituire ale înaltului for.
Cu numirea istoricului-filolog August Treboniu Laurian în demnitatea de
preşedinte (de la 13 septembrie 1870, până la 14 septembrie 1878,
deschizându-se a IV-a sesiune a Societăţii Literare Române), încep lucrările
efective odată cu alegerea Comisiunii pentru elaborarea proiectului de
Dicţionar al Limbii Române şi al Glosarului cuvintelor străine din
vocabularul matern şi a altor lucrări de gramatică şi ortografie. Primul gând a
fost înlocuirea alfabetului chirilic cu alfabetul latin. Protagoniştii susţineau că
limba română este corupţiunea limbii latine clasice, graiul roman vulgar,
vorbit neîntrerupt în partea orientală a imperiului, deci îmbunătăţirea ei ar fi
posibilă dacă cuvintele străine întrebuinţate în vorbirea curentă s-ar înlocui
prin cuvinte latine. Aşadar, noul dicţionar avea ca scop eliminarea vorbelor
de origine străină şi înlocuirea lor cu cuvinte latine, fără însă a le impune [2,
p. 38].
„Dicţionarul limbii române” în două volume cu o continuare–glosar în al
treilea volum a fost elaborat în colaborare cu Ion C. Massim, profesor la Sf.
Sava între 1871 şi 1876. Ca autori asociaţi se menţionează Georgiu Bariţiu şi
Iosif Hodoşiu. Dicţionarul încearcă, în tradiţia şcolii ardeleneşti, să purifice
limba de elementele nelatine. Autorii dicţionarului îşi descriu lucrarea astfel
(în ortografia folosită de ei înşişi): „Glossariu care coprinde vorbele d'in
limb'a romana straine prin originea sau form'a loru, cumu si celle de origine
indouiosa. Dupo insarcinarea data de Societatea academica romana”. Partea I,
două volume mari de 1864 pagini, cuprinde numai cuvinte de origine latină,
cele mai multe neintrate în limba română. Partea a II-a, este un glosar de 584
pagini, unde se află cuvintele de origine îndoielnică sau străină care, deşi
indispensabile comunicării, sunt propuse să fie eliminate. Este de fapt o
lucrare considerabil de extinsă pentru acea vreme, de proporţii apreciabile,
încorporând circa 50 000 de mii de cuvinte. Ortografia este etimologică.
De la bun început, Dicţionarul a fost dur criticat pentru latinizarea
excesivă a ortografiei româneşti şi pentru crearea unei române artificiale. I sa imputat însăşi ideea greşită că limba română, fiind de provenienţă latină,
toate cuvintele străine sau de origine îndoielnică trebuiesc eliminate din
limbă, păstrându-i-se în acest fel puritatea; astfel a rezultat un lexic artificial,
o limbă inutilizabilă în vorbirea obişnuită. Referitor la acesta, Marius Laurian
susţine: „Reformatorii graiului au făcut greşeala nesocotirii îndelungatei
evoluţii a importantului mijloc de comunicare între oameni, care au trăit în
colectivitate mult timp alături de popoarele balcanice, sub influenţa slavă,
dominaţia otomană şi fanariotă, iar peste Carpaţi, în contact cu ungurii şi
populaţia germană. Cuvintele cuprinse în vocabularul românesc, fiind
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adoptate, au evoluat odată cu formele sociale, cu greu se mai pot înlătura” [2,
p. 38].
Amintim că acest dicţionar este conceput după ce, în anul 1869, Timotei
Cipariu tipăreşte gramatica şi ortografia după programul Societăţii
Academice Române. Laurian şi Massim, prin Dicţionarul şi Glosarul lor
elaborate timp de 7 ani, caută să-şi realizeze ideile din „Tentamen criticum”.
Cu toate acestea, respectivul Dicţionar al limbii române îşi are rolul şi
locul său în cultura şi lingvistica (lexicografia) românească. Mai întâi de
toate, odată cu implicarea profesioniştilor (aşa cum erau Laurian şi Massim),
dispar „diletantismul şi amatorismul lexicografic” [3, p. 26]. Apoi,
dicţionarul acesta a rămas mai bine de un secol singurul dicţionar academic al
limbii române în întregime terminat. Studiile fundamentale ale acestor
cercetători au adus servicii reale în elaborarea gramaticii, morfologiei şi a
sintaxei limbii române or, fundamentul limbii române rămâne latin, adevăr de
necontestat. Laurian, în fapt, a trasat bazele studiului limbii. Mai mult,
respectivul Dicţionar a fost utilizat pe larg la elaborarea dicţionarelor
ulterioare ale limbii române, inclusiv la scrierea Dicţionarului tezaur /
academic contemporan.
Dicţionarul limbii române al lui Laurian şi Massim, astfel cum a fost
conceput, a fost revizuit încă din anul 1877, de o comisiune în frunte cu Al.
Odobescu pe baze fonetice mai moderne. Forul academic preconiza începerea
unui nou dicţionar de amploare, care să reflecte starea reală a lexicului limbii
române, pentru a satisface realmente necesităţile ştiinţifice, culturale şi
naţionale româneşti. De aceea sarcina revine lui Bogdan Petriceicu Hasdeu.
Sub îngrijirea lui, în anul 1887, a apărut „Etimologicum Magnum
Romaniae”, literele a şi b (în trei volume), operă care a fost continuată în
1897 de Al. Philipide, iar în 1906 de Sextil Puşcariu. Această variantă, ştiută
şi ca marele Dicţionar academic, graţie marii sale bogăţii lexicale, rezultată
dintr-o concepţie foarte largă în alegerea cuvintelor, a fost finalizată în anul
2010, după mai bine de un secol, în pofida numeroaselor vicisitudini şi
întreruperi [a se vedea şi 4, p. 5]. Astfel, elaborarea dicţionarului a cunoscut
patru etape, între 1870 şi 2010, reprezentând patru încercări, dintre care
numai prima şi ultima au fost terminate, chiar dacă toate ilustrează eforturi
mari făcute de-a lungul unei perioade extinse de timp în vederea realizării
acestui obiectiv. Este vorba despre Dicţionarul limbei române elaborat de
August Treboniu Laurian şi Ioan C. Massim, în trei volume şi cel început în
anul 1906 sub conducerea lui Sextil Puşcariu.
Astăzi, varianta tipărită a Dicţionarului Limbii Române (DLR) însumează
în total un număr de 37 de volume apărute sub egida Academiei Române,
totalizând 17 885 de pagini şi înregistrând peste 175 de mii de cuvinte şi
variante. Prima parte a acestuia, cunoscută şi sub sigla DA – Dicţionarul
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Academiei sau Dicţionarul lui Puşcariu, a fost redactată şi publicată între anii
1906 şi 1949, sub conducerea efectivă a lui Sextil Puşcariu. Ea cuprinde
literele A – L, publicate iniţial în fascicole, apoi în cinci volume.
A doua parte este subintitulată Serie nouă şi cunoscută sub sigla DLR. Ea
a fost elaborată şi tipărită între anii 1959-2010 sub conducerea redactorilor
responsabili, academicienii Iorgu Iordan, Al. Graur şi Ion Coteanu (19591991), Ion Coteanu (1992-1999) şi academicienii Marius Sala şi Gheorghe
Mihăilă (2000-2010), cuprinzând literele M – Z încorporate în 23 de volume.
Astfel alcătuit, Dicţionarul Limbii Române este un dicţionar explicativ,
istoric şi etimologic, destinat mai ales specialiştilor. El înregistrează primele
atestări ale termenilor şi este ilustrat cu numeroase exemple din literatura
beletristică sau de specialitate. Cele două părţi ale dicţionarului evidenţiază
diversitatea în unitate şi continuitatea în cadrul unei lucrări de mari proporţii
redactată de numeroase persoane care au lucrat asupra aceleiaşi structuri de
bază – o istorie a vocabularului românesc. Aşa cum subliniază şi ultimii
coordonatori ai Dicţionarului „prin însăşi existenţa, dar mai ales prin valoarea
şi importanţa lui, marele Dicţionar ne situează în rândul ţărilor de cultură şi
civilizaţie”; acesta constituie o „măreaţă catedrală a limbii române clădită la
fel de trainic, ca şi catedralele adevărate” [4, p. 10].
Referinţe bibliografice:
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ASPECTE PRIVIND CARTEA DE CULT DIN SECŢIA CARTE
RARĂ ŞI VECHE A BŞC „ANDREI LUPAN” A AŞM
dr. ADELA MANOLII, GALINA CANŢÎR, NEONILA GLAVAN
BŞC „Andrei Lupan”
În acest articol sunt descrise şase cărţi de cult din Sectorul Carte Rară şi Veche al
Bibliotecii Ştiinţifice Centrale ,,A. Lupan” a AŞM, având drept scop informarea
cititorului şi trezirea interesului faţă de aceste cărţi, pentru că ele ajută la
descoperirea înţelepciunii din veacurile apuse, fiind şi mesagerul civilizaţiei noastre.
Cuvinte-cheie: carte rară şi veche, carte de cult, copertă, cotor, foaie de titlu,
conţinut religios
The detailed reviews of six worship books from the Rare and Old Book
Department of the Central Scientific Library ,,A. Lupan” of ASM is presented. The
study of old religious books helps to re-discover the knowledge, history and wisdom
of past ages and to raise the information awareness of academic library readers.
Keywords: rare and old books, religious books, cover, spine, title page, religious
content

Cărţile de cult au apărut iniţial în formă de manuscris, iar mai apoi, sub
formă de carte tipărită. De apariţia acestor cărţi, de regulă, aveau grijă
copiştii, diecii şi călugării. Apariţia tiparului a adus noi modificări în ceea ce
ţine nemijlocit de cărţi. Acestea sunt multiplicate mult mai uşor, iar producţia
de carte devine mult mai mare. Astfel, instituţiile ecleziastice româneşti au
încercat să obţină dreptul de a tipări cărţi pentru folosul clerului, în felul
acesta au fost editate cărţi care au adus cu ele şi dulcele grai românesc care,
fiind propovăduit din amvon, a contribuit la uniformizarea limbii şi la
păstrarea pură a credinţei creştine.
Din păcate, multe dintre cărţile de cult de pe teritoriul Basarabiei au fost
confiscate de autorităţi, dispărând fără urmă, altele au fost vândute peste
hotarele ţării [1, p. 7]. În prezent totuşi astfel de cărţi pot fi întâlnite, de cele
mai dese ori, în bibliotecile bisericilor, fiind folosite de către preoţi în
oficierea serviciilor divine, altele însă sunt atestate în fondurile bibliotecilor
şi muzeelor, unde sunt păstrate cu grijă, ca un adevărat tezaur.
Aşadar, în Sectorul de Carte Rară şi Veche al Bibliotecii Ştiinţifice
Centrale ,,A. Lupan” a AŞM există volume ce îşi aşteaptă cititorii pentru a
descoperi înţelepciunea veacurilor apuse. Sectorul deţine un bogat patrimoniu
de valori bibliofile, constituit dintr-o valoroasă colecţie de carte românescă
veche, carte cu caracter religios, colecţia sec. XIX-XX, cartea străină apărută
în cele mai importante tipografii europene, manuscrise, periodice. Ne-am
propus spre analiză doar câteva din cărţile de cult care pot fi găsite în
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Sectorul de Carte Rară şi Veche a BŞC ,,A. Lupan” a AŞM, având intenţia de
a-l ajuta pe cititor să se familiarizeze în acest sens, mai ales că acestea, de
fapt, sunt mesagerul civilizaţiei noastre. Cărţile de cult, care urmează a fi
descrise, sunt prezentate în ordine cronologică.
● Apostol – carte de cult scrisă în limba română, dar cu caractere chirilice,
este tipărită la Iaşi, în anul 7624 de la zidire sau în anul 1756 de la naşterea
lui Hristos. Conţinutul cărţii este plasat pe 175 de foi, primele 2 introductive
nu sunt numerotate, celelalte 173 numerotate (numarul paginii fiind plasat în
colţul de sus, din dreapta). Textul este tipărit cu cerneală neagră şi roşie,
fiecare pagină conţine 38 de rânduri încadrate într-un chenar simplu, cu
câteva simboluri de dimensiuni mici.

Copertele sunt din lemn, acoperite cu piele de culoare brună, împodobite
cu un chenar ornamentat cu flori şi frunze, în mijlocul caruia este gravat un
element floral. Cotorul este compus din patru nivele, pe unul fiind scris titlul
cărţii, pe celelate trei fiind gravată cate o ramură. Legăturile cărţii nu s-au
păstrat.
În partea interioară a primei coperte este lăsat un comentariu, scris de
mână, cu litere latineşti: ,,Donez Muzeului Rădăuţi această sf. carte rămasă
dela părintele meu Mihai decedat în Suceava la 22 oct. 1935 în vârstă de 75
ani. Dimitrie Giosanu”.
Foaia de titlu reprezintă o arcadă cu coloane şi fisuri canelate. Xilogravura
de dimensiuni mari, impunătoare chiar (semnată de Gligorie T. şi Sandu T.)
este lucrată cu deosebită migală, simţindu-se reproducerea îngrijită. În părţile
de sus şi de jos sunt două scene biblice (sus este reprezentat judecătorul Iisus
Hristos purtând nimb; jos scena biblică numită Stretenie – întâmpinarea,
înfăţişarea lui Iisus la templu), în cele patru colţuri sunt simboluri ce-i
reprezintă pe cei patru evanghelişti (sus: Matei şi Marcu; jos: Luca şi Ioan).
Lateral sunt două coloane, fiecare reprezentand câte 4 medalioane cu sfinţi.
În mijlocul arcadei este scris titlul cărţii (Apostol), perioada şi anul în care a
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fost tipărită. Arcada este împodobită cu flori şi alte elemente vegetale, cu
chipuri de îngeri-heruvimi.
Pe verso foii de titlu sunt gravate stemele ambelor ţări, pe partea dreaptă şi
stângă fiind iniţialele domneşti: IΩ KO (Constantin) MИ (Mihail) ЧE
(Cehan) РA (Racoviţă) ВВ (Voievod) ДM (Domnul) ЦР (Ţării) MЛ
(Moldovei) ДВ, urmate de 14 stihuri asupra peceţii.
Pe pagina următoare se află o gravură semnată tot de Grigorie T. şi Sandu
T., reprezentând figura completa a lui Iisus Hristos, cu picioarele goale. În
mâna stângă ţine o carte, iar cu mâna dreaptă explică şi consolidează înţelesul
cuvintelor din acea carte. Degetele sale se aşează şi se încrucişează în formă
de „chrişma” (X.P.R) şi înseamnă binecuvântare. Poartă nimb cruciform cu
inscripţia O.Ω.N. Chipul Mântuitorului e cuprins de inscripţia explicativă:
IC.ХC. Sub gravură este o mică rugăciune către Iisus Hristos spre izbăvirea
păcatelor. Sub chenarul paginii este indicat numele tipografului – Grigorie
Stanovici.
Pe următoarea şi ultima foaie laminară este o gravură ce îl reprezintă în
întregime pe Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca, autorul Faptelor
Apostolilor, medic, considerat şi fondatorul iconografiei. Ţine Evanghelia
(elaborată cu minuţiozitate) în mâini, este aureolat, iar pe fundal se văd
copaci, arbuşti, dealuri, nori. În colţul din stanga de jos se observă şi
emblema apostolului – capul de viţel.
Prima pagină conţine un frontispiciu ce reprezintă Învierea lui Iisus
Hristos, după care încep rugăciunile din Sfânta şi Marea Duminică a
Paştilor. Această carte cuprinde texte din Faptele Apostolilor şi din scrierile
apostolice ale Noului Testament. Însuşi termenul apostol este de origine
greacă (απόστολος ,,trimis”), pătruns în limba română prin filieră slavă.
● Printre cărţile preţioase cu caracter ecleziastic ce completează colecţiile
Sectorului Carte Veche şi Rară al BŞC ,,A. Lupan” a AŞM este şi un
Liturghier, editat la Iaşi, în anul 1756, în timpul păstoririi mitropolitului
Iacob Putneanul (1750-1760), care, pentru a
potoli puţin influenţa greacă şi a da o nouă
orientare vieţii culturale din ţară, a susţinut ideea
de a tipări cărţi teologice.
Aceasta carte duhovnicească, scrisă în limba
română, dar cu caractere chirilice, are 172 de
pagini, primele două file fiind nenumerotate.
Textul lucrării, tipărit în două culori (roşu şi
negru), este încadrat într-un chenar dublu,
filigranat. Mărimea caracterelor este de două
feluri: 25 de rânduri pe pagină sunt scrise cu caractere mari, iar 34 cu
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caractere mici. În text se atestă prescurtări prin litere suprascrise, prin
suspensie sau trunchiere.
Copertele cărţii sunt din lemn, îmbrăcat cu piele cafenie, cu chenare
liniare pe margini, frumos ornamentate. În centrul primei coperte este un
medalion, pe care este reprezentată Maica Domnului cu pruncul în braţe
(coperta este străpunsă chiar în mijlocul medalionului, unde a rămas o gaură).
Cotorul, din piele şi el, are patru nervuri profilate, pe care se desluşesc nişte
floricele şi este deteriorat în partea de sus. Se văd urmele legăturilor şi
încuietorilor metalice.
Pe verso primei coperte sunt două inscripţii: una mai veche (datată cu anul
1839), scrisă cu litere chirilice, din care se înţelege că Liturgierul este al unui
preot, numele preotului, din păcate, nu poate fi citit.; din a doua inscripţie
însă aflăm numele donatorului acestei cărţi – B. Onofraş („Сатул Кобань,
районул Глодень. 11-VIII-1983. Прот. Б. Онофраш.”).
Foaia de titlu conţine o arcadă exact ca şi cea din Apostol: două scene
biblice (una sus şi alta jos), în colţuri sunt reprezentaţi cei patru evanghelişti,
prin părţi două coloane a câte patru medalioane cu sfinţi. În mijlocul arcadei
este dat titlul cărţii, numele domnitorului din acea perioada (Ioann Teodor
Voievod), numele mitropolitului care a susţinut apariţia cărţii (Iacob
Putneanul), anul ediţiei (de la Adam 7267) şi tipărită de Grigorie Tipograf.
Pe partea cealaltă a foii de titlu este reprezentată stema Moldovei, sub care
sunt scrise 10 stihuri asupra peceţii.
Prima foaie introductivă prezintă conţinutul cărţii, divizat în două părţi:
Pentru ceale cesă află întru această carte şi Ceareri debună trebuinţă la
vreme de nevoe ce sară tâmpla. Pe partea cealaltă a foii introductive este o
gravură, datată cu cifre arabe (1758), ce îl reprezintă pe Iisus Hristos cu
picioarele goale, sângerând şi purtând un nimb cruciform. În jurul nimbului
este o inscripţie în slavonă. De o parte şi de alta a Mântuitorului stau
Arhanghelii Mihail şi Gavriil cu câte un potir în mână. Deasupra gravurii
sunt scrise două stihuri cu litere chirilice (Aceasta este Pâinea care din ceriu
pogoară,/Ca ori cine va mânca din trânsa sănu moară.) şi de desubtul ei alte
două (Trupul mieu este adevărată mâncare,/Şi sângele mieu este adevărată
băutură).
Filele ilustrate cu gravuri, iniţialele florale, frontispiciile, vinietele de la
sfarşitul părţilor, chenarele şi podoabele finale – toate împreună dau cărţii o
imagine şi o valoare deosebită. Un loc aparte îl au frontispiciile în Liturghier.
De exemplu, la pagina 9 este reprezentat chipul tânăr al lui Iisus Hristos,
reprezentat pe un medalion, purtând nimb cruciform, înconjurat de flori,
frunze şi păsări. La pagina 23 a cărţii este un frontispiciu ce reprezintă scena
biblică Coborârea de pe Cruce: trupul lui Iisus, coborât de pe cruce, este
înconjurat de către Fecioara Maria, copleşită de durere, de Sf. Ioan, sfintele
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femei, Iosif din Arimateea cu slujitorii săi. La pagina 41 se atestă un cerc (în
interiorul căruia sunt câteva semne şi cuvinte în slavonă) şi un potir (cupă din
metal, în care, de obicei, se păstrează în altarul bisericii cuminecătura).
Actualmente cartea are deteriorări de natură fizică: ondulări, îndoituri,
pete de ceară, arsuri.
Foile sunt rupte pe la
colţuri,
de
unde
observăm
înlocuirea
textului original cu
reproducerea manuala.
Prima pagina, adică foaia de titlu, din păcate, parţial este ruptă.
Aşadar, în limbajul bisericesc Liturghier este numită cartea în care se
cuprinde slujba sau oficiul Sfintei Liturghii. Oficial, atât în manuscrise, cât şi
în ediţiile tipărite, această carte poartă titlul de Dumnezeieştile şi Sfintele
Liturghii ale celor între Sfinţi Părinţi ai noştri Ioan Gură de Aur, Vasile cel
Mare şi Grigorie Dialogul. De regulă, Liturghierul cuprinde şi unele părţi
care sunt în legătură mai mult sau mai puţin directă cu Sfânta Liturghie, ca
rânduiala sau canonul împărtăşirii şi rugăciunile de mulţumire după
dumnezeiasca împărtăşire, precum şi sinaxarul sau calendarul fix cu numele
sfinţilor de care trebuie să se facă amintire. Un element aproape permanent
atestat în Liturghier, sunt acele capitole speciale de reguli sau îndrumări,
intitulate Rânduială, ca cele de la începutul cărţii, în cuprinsul sau la finele
ei, cu titlul de Învăţătură şi Povăţuiri [2].
Menţionăm că în conţinutul cărţii apar acele imnuri, rugăciuni sau molitfe
care, prin natura lor, sunt proprii Molitfelnicului sau altor cărţi de ritual, dar
se citesc sau se cântă în biserică, în legătură sau chiar independent de oficiul
divin. Printre acestea sunt: tropare şi condace ce se cântă la sărbători mari;
rugăciunile pentru binecuvântarea salciei la Duminica Floriilor, a colivei, a
brânzei, ouălor, a cărnurilor la Paşti, a strugurilor şi a oricărei pârgi de fructe;
precum şi rânduiala parastasului cu rugăciunile de iertare pentru răposaţi.
● Un moment important şi cu profunde semnificaţii în istoria cărţii şi a
tiparului pe teritoriul românesc se leagă de centrul cultural transilvănean de
tradiţie – Blajul. Tipografia de la Blaj era înzestrată cu material şi
instrumente specifice, care atestau un nivel etnic înalt şi o grijă deosebită
pentru asigurarea unei activităţi tipografice importante. La această tipografie
a fost editată cartea religioasă, intitulată Octoih, în anul 1792 (7300 de la
zidire).
Cartea conţine elemente grafice şi picturale (viniete, frontispicii, letrine),
copertele şi urmele legăturilor dau cărţii un caracter preţios, are paginaţie
specifică (424 şi 196), reprezentând, în felul acesta, un monument de artă
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tipografică. Textul cărţii este imprimat cu negru şi roşu, pe hârtie groasă, pe
pagină fiind scrise câte 25 de rânduri.

Pe foaia de titlu este un chenar alb-negru, dreptunghi alungit cu flori
stilizate. În partea de jos a foii de titlu, sub chenar este un comentariu în
limba greacă, scris de mână. Pe verso apare o planşă ilustrată, reprezentândul pe Sfântul Ioan Damaschin care ţine o carte în mână, gravat de Dimitrie
Finta.
● Una dintre preţioasele mărturii despre credinţa şi statornicia înaintaşilor
noştri este şi Adunarea Cazaniilor – carte de învăţătură duhovnicească,
scrisă în limba română, cu caractere chirilice, editată în anul 1793 la
tipografia lui Ştefan Novacovici din Viena. Lucrarea conţine predici adunate
cu grijă de la sfinţii părinţi, de la cei mai vechi învăţători şi izvoditori.
Frazele complexe, conţinutul lucrării şi frumuseţea graiului formează în
ansamblu un stil viu, iar filele illustrate cu gravuri, iniţialele florale,
frontispiciile, vinietele, letrinele, podoabele finale – dau cărţii o imagine
deosebită.

Copertele sunt din lemn, îmbrăcate cu piele presată de culoare brunroşietică, decorate cu un chenar, în colţuri şi la mijloc se văd elemente
ornamentale (frunzuliţe ce iau frumos forma unei cruci). Titlul cărţii se
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desluşeşte cu greu pe cotorul compus din 5 nervuri. Pe legăturile-cureluşe din
metal ale cărţii este imprimat chipul unui înger.
Pe prima pagină se atestă un chenar, frontispiciu cu Iisus Hristos, literele
fiind de două culori: roşii şi negre. Frontispiciul îl reprezintă pe Mântuitor cu
mantie şi tunică, binecuvântând cu mâna dreapta, în timp ce cu stânga ţine
crucea cu stindardul învierii. Poartă nimb criciger (în interior cu inscripţiile
Ω. Ν., iar în exteriorul nimbului se vede inscripţia IС.ХС.), emanând raze în
toate direcţiile. Este înscris într-un medalion susţinut de vrejuri de frunze,
stilizate de acant.
Cartea conţine 270 de foi, primele 5 foi nu sunt numerotate. Introducerea,
la începutul căreia este un frontispiciu cu frunze de acant, ocupă 3 din foile
liminare. Conţinutul lucrării este divizat în 3 părţi, cu paginaţie deosebită.
Prima parte a cărţii are 94 de foi şi cuprinde învăţăturile bisericeşti care
urmează a fi citite în toate duminicile de la Anul Nou până la Pogorârea
Sfântului Duh. A doua parte (scrisă pe 84 de foi) conţine învăţături bisericeşti
citite duminica, începând cu prima până la a treizeci şi una după Pogorârea
Sfântului Duh. Partea a treia (87 de foi) conţine cazanii bisericeşti care se
citesc de la duminicile strămoşilor la toate sărbătorile domneşti şi la
sărbătorile sfinţilor. La sfârsitul fiecărei părţi sunt gravate ilustraţii de
dimensiuni mici ce reprezintă: pe Născătoarea de Dumnezeu printre nori,
ţinând pruncul în braţe şi un trandafir în mână; o frumoasă împletitură din
flori de câmp cu muguri şi frunze şi un bujor; o construcţie ce se sprijină pe
coloane, are scări, fiind înconjurată de nori.
În text se găsesc diferite însemnări, sublinieri şi notiţe. La pagina 30 a
primei părţi, de exemplu, 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
(+), care ar putea fi un semn convenţional, folosit în secolele XVIII-XIX, în
calitate de prescurtare. Semnul respectiv se numea cruce ajută.
Letrinele sunt de culoare neagră, de mărimea a trei rânduri, frumos ornate,
împletite cu rămurele şi cu alte elemente florale, încadrate într-un chenar [3].
● Deşi tipăriturile transilvănene ajungeau cu greu în Basarabia din cauza
împrejurărilor nefaste de ordin geografic şi politic, se atestă totuşi cărţi
religioase tipărite la Blaj, Sibiu, Braşov etc. [4, p. 167]. Un exemplu elocvent
în acest sens îl constituie şi culegerea numită Catavasier grecesc românesc,
lucrare editată la Sibiu, în anul 1817, la tipografia lui Ioan Bart (a fost singura
tipografie din Transilvania de atunci care edita cărţi ortodoxe). Prima copertă
a cărţii, din păcate, nu s-a păstrat, iar pe a doua copertă se indică că acest
Catavasier grecesc românesc a fost tipărit „în zilele Prea înălţatului
împăratului nostru Franţisc Întâiul”.
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Interesant este faptul că, deşi este editată la o tipografie românească,
cartea e scrisă totuşi cu caractere slavone, dar conţine rugăciuni în limbile
greacă şi română. Aşadar, pe cele 272 de pagini ale cărţii se atestă 16
catavasii greceşti (p. 2-53) şi 31 catavasii româneşti (p. 54-270). În loc de
Cuprins se dă Însemnarea celor ce se află întru acest Catavasier, adică
catavasiile greceşti şi cele româneşti.
Termenul catavasier este de origine greacă (< η κατάβαση ,,coborâre”) şi
este utilizat în română pentru a denumi cartea de ritual bisericesc ortodox,
care cuprinde catavasii. Prin extensiune catavasier a ajuns sa însemne şi
rugăciunile, cântările vecerniei, utreniei, liturghiei etc. Din punct de vedere
structural, termenul este alcatuit din
substantivul catavasie ,,prima sau cea
mai importantă stihiră a fiecăreia dintre
cele nouă cîntări ale canonului utreniei,
care face referire la perioada praznicelor
bisericeştişi care este cîntată duminicaşi
la sărbători la sfîrşitul sau în locul
fiecărei cîntări” [5, p. 310], caruia i se
adaugă sufixul –er.
În biserica greacă şi rusă aceste
cântări sunt tipărite în cartea ce poartă
denumirea mai veche de Irmologhion şi
care s-a tipărit şi în Ţara Românească sub acest titlu, mai mult pentru
bisericile din Banat şi Transilvania.
● La 29 mai 1847, la Iaşi, apare lucrarea Minunile Maicii Domnului,
editată de Ieromonahul Cleopa Tipograful şi de Nichita Monahul, care
reprezintă astăzi o adevărată valoare bibliofilă, relatând cititorului despre
minunile Maicii Domnului şi ale Icoanei Făcătoare de Minuni care se află la
Mănăstirea Neamţ. Fiind o lucrare cu caracter ecleziastic, în limba română,
dar cu caractere chirilice, conţine rugăciuni şi canoane, interesant este însă şi
faptul că aici găsim şi informaţii despre unele evenimente importante din
viaţa duhovnicească a Ţării Moldovei (cum a fost înfiinţată Mitropolia
Moldovei, în urma cărei bătălii şi la ce dată a fost sfinţită Mănăstirea Neamţ,
despre soarta Icoanei Făcătoare de Minuni, despre cadourile lui Alexandru
Voievod şi ale Doamnei sale Ana primite de la Împăratul Constantinopolului
Ioan Paleologul etc.)
Foaia de titlu este încadrată într-un chenar cu flori stilizate. Pe verso
coperţii este lipită o etichetă a Muzeului Judeţului Rădăuţi cu numărul, anul,
secţia obiectului (cărţii), fiind însoţită de textul: ,,Donaţia d-nei Eleonora
Filievici în amintirea regretatei mamei sale Haritina Mitrofanovici, născută
Malcinschi-Cupca”. Aceleaşi cuvinte sunt şi pe prima pagină a cărţii, scrise
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de însăşi donatoarea acestei tipărituri, Eleonora Filievici, la data de
28.01.1940, oraşul Storojineţ.

Între copertă şi prima pagină a cărţii este o filă adiţională care reprezintă,
de fapt, o transcriere a foii de titlu cu litere laine şi scris de mână.
De pe a doua foaie de titlu aflăm că materialul din această „carte prea
frumoasă” a fost adunat în limba greacă de Monahul Agapie Criteanul
Aghiorâtul, tălmăcită apoi în limba română, fiind tipărită la Râmnic.
Facându-se anumite corectări şi adaugând şi alte minuni ale Maicii
Domnului, a fost reeditată „în zilele bine Credinciosului Domnului nostru,
Mihail Grigoriu Sturza Voevod şi a Înalt Preasfinţitului Mitropolit al
Moldaviei Chirio Chir Meletie. Prin sârguinţa şi cheltuiala prea Cuviosului
Arhimandrit şi Stareţ al Sfintelor Monastiri Namţul şi Secul Chir Neonil”.
În lucrare se atestă scene biblice, letrine ornamentate, diverse frontispicii
– toate împreună oferind cărţii o frumuseţe deosebită. Pe una din paginile
cărţii, de exemplu, este scena biblică Adormirea Maicii Domnului – cum
Maria nu a fost supusă păcatului originar, prin a sa imaculată concepţie, tot
astfel a fost cruţată de la a fi pusă în mormânt prin ridicarea la ceruri.
Letrinele sunt de culoare neagră, reprezintă iniţiale cu elemente florale,
plasate într-un chenar de mărimea a patru rânduri, forma şi aspectul acestora
subliniind capacitatea artistic şi tehnica deosebită a meşterilor. În plus, pe
mai multe pagini pot fi văzute frontispicii cu frunze de acant în mijlocul
cărora poate fi descifrată prescurtarea prin îmbinare sau monograma
lexemului MARIA.
Aşadar, într-un compartiment aparte al cărţii sunt descrise Minunile
Maicii Domnului (minunea a şasea, de exemplu, ne prezintă informaţii despre
împăratul Leon, care s-a îmbolnăvit grav, neavând nicio scăpare, era deci pe
patul de moarte. Soţia sa, Teofana, fiind foarte îndurerată, s-a rugat cu lacrimi
în ochi la Icoana Maicii Domnului şi peste câtva timp împăratul s-a vindecat;
din minunea a paisprezecea aflăm despre fetele unei biete văduve, care au

ISTORIA CĂRŢII ŞI A PRESEI

20

rămas singure după moartea mamei lor, primind ajutor, daruri şi cununi de la
Născătoarea de Dumnezeu etc.).
La sfârşitul cărţii se atestă şi Hotărârea Sinodicească pentru adeverirea
minunilor, două istorii (istoria Icoanei Făcătoarei de Minuni şi istoria
Sfinţirii Bisericii, ce se numeşte acum Monastirea Neamţului (dupre numele
râului)), cartea încheindu-se, de fapt, cu Rugăciunea către Preacurata
Născătoare de Dumnezeu.
Această carte este relativ bine păstrată, filele nu sunt rupte (exceptie
facând doar câteva colţuri ale filelor, care sunt restaurate). Foile sunt puţin
îngălbenite, textul însă poate fi citit fără nicio dificultate. Coperta este parţial
mâncata de molii, roasă, de o culoare cafenie-roşietică spălăcită.
Aşadar, în linii generale, observăm că cărţile de cult din Secţia Carte Rară
şi Veche a BŞC ,,A. Lupan” a AŞM, analizate în prezentul articol, sunt scrise
în limba română (în greacă fiind doar Catavasierul), dar cu caractere chirilice
(Apostol, Liturghier, Minunile Maicii Domnului); se folosesc, de regulă, două
culori: negru mai mult şi roşu mai puţin; pe verso foii de titlu este, de obicei,
o stemă, sub care sunt scrise stihuri asupra peceţii.
Credem că cercetarea efectuată va trezi interesul cititorilor setoşi de
cunoaştere şi dornici de a descoperi şi a exploata achiziţiile de carte de cult
din Secţia Carte Rară şi Veche a BŞC ,,A. Lupan” a AŞM.
Referinţe bibliografice:
1. CERETEU, Igor. Cartea românească veche şi modernă în fondurile din Chişinău.
Catalog. Iaşi: TipoMoldova, 2011. 407 p.
2. Dicţionar explicativ al limbii române: DEX online. © 2004-2012 [citat 22 iun.
2012]. Disponibil: http://dexonline.ro/
3. CANŢÎR, Galina. File vechi, necunoscute. BiblioScientia. 2011, nr. 6, 92-96.
ISSN 1857-2278.
4. CERETEU, Igor. Tipărituri transilvănene în Basarabia (a doua jumătate a secolului
XVIII şi primele două decenii ale secolului XX). Tyragetia: Istorie. Muzeologie.
Ser. Nouă. 2008, 2(2), 163-174. ISSN 1857-0240.
5. Dicţionar explicativ ilustrat al Limbii Române (DEXI). Eugenia DIMA, coord.
Ch.: Arc; Gunivas, © 2007. 2280 p.

ISTORIA CĂRŢII ŞI A PRESEI

21

INFILTRAREA PUBLICAŢIILOR ROMÂNEŞTI ÎN
BASARABIA DIN DREAPTA PRUTULUI
SUB DOMINAŢIA ŢARISTĂ
dr. DINU POŞTARENCU1, MARIA POŞTARENCU2
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În articol sunt expuse informaţii, extrase din diverse surse, referitoare la
pătrunderea în Basarabia, sub dominaţia ţaristă, a publicaţiilor româneşti editate în
dreapta Prutului. Infiltrarea acestor publicaţii, ce a decurs cu unele dificultăţi din
cauza interdicţiilor impuse de regimul autocrat, reprezintă una dintre multiplele
aspecte ale contactelor care au existat, pe parcursul celor peste mai bine de o sută de
ani de stăpânire ţaristă, între românii de pe ambele maluri ale Prutului.
Cuvinte-cheie: Basarabia, publicaţii româneşti, contacte (legături)
The paper contains information referring to penetration of Romanian publications
from the Right of Prut River in Basarabia under Tsarist domination retrieved from
various sources. In spite of difficulties associated with interdictions imposed by
autocratic regime, infiltration of these publications represents one of the many
aspects of relationship that existed between Romanians from both sides of the Prut
during more than one hundred years of the Tsarist rule.
Keywords: Basarabia, Romanian publications, contacts (relations)

Trasarea frontierei de-a lungul Prutului, în conformitate cu Tratatul de
pace ruso-otoman din 1812, a marcat începutul unei drame naţionale pentru
românii din spaţiul anexat al Principatului Moldovei, izolându-i de neamul
său pe parcursul celor peste 100 de ani de dominaţie ţaristă. Totuşi, în
condiţiile acestei izolări îndelungate, s-au menţinut legăturile între românii de
pe ambele maluri ale Prutului, ele manifestându-se pe multiple planuri, dar în
măsura în care erau admise de către autorităţile imperiale ruse. Un timp, după
1812, aceste relaţii au fost mai strânse, apoi, treptat, au devenit mai slabe şi
abia în anii Primului Război Mondial au căpătat o amploare deosebită.
Şi Dumitru Micu a opinat similar: „Timp de câteva decenii după
smulgerea din spaţiul românesc, Basarabia nu a fost, totuşi, izolată de el cu
desăvârşire. Contactele basarabenilor cu conaţionalii din principate, ca şi
circulaţia de cărţi şi periodice, au continuat”1.
Punctul de vedere al lui Constantin Stere este categoric în privinţa acestor
legături, comparându-le cu cele pe care le-au avut românii bucovineni şi
transilvăneni cu Ţara. Oricât de mare, afirmă C. Stere, a fost influenţa
regimului austro-ungar asupra bucovinenilor şi transilvănenilor, Ardealul şi
Bucovina „au avut mereu contactul cu Regatul. Viaţa lor intelectuală se
1

D. Micu, Scurtă istorie a literaturii române, Bucureşti, 1994, vol. I, p. 168.
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dezvolta sub influenţa culturii generale, a ştiinţei şi literaturii naţionale, aşa
cum ele s-au închegat în Regat. Basarabia însă a fost izolată printr-un zid
impermeabil. Până la Unire n-a existat acolo o singură şcoală naţională. Până
la revoluţia din 1905 n-a putut pătrunde peste Prut o singură carte
românească, o singură pagină de jurnal românesc. Înainte de a intra în ţară
(1893), cu toate sforţările, eu n-am reuşit să i-au cunoştinţă decât de patru
tipărituri româneşti: Doinele şi Lăcrimioarele de Vasile Alecsandri (cu litere
chirilice), o conferinţă de Titu Maiorescu asupra influenţei ardelene în
literatură, un curs de istorie pentru clasele primare de A. Xenopol şi altul de
istorie literară de Pop”2. Cu o altă ocazie, C. Stere îşi amintea cu ce greutăţi a
putut „dobândi, prin contrabandă, o gramatică, ca să învăţ a citi şi a scrie
româneşte”3. Potrivit lui, „chiar contactul personal între basarabeni şi românii
din Regat a fost extrem de redus”, astfel că, până a trece Prutul, el nu a
întâlnit „decât un singur intelectual român, un subprefect din Moldova, cu
numele de Duca, venit la Chişinău în căutarea unei moşteniri imaginare”4.
Indiscutabil, prin interdicţiile impuse, guvernanţii de la Sankt Petersburg
au izolat Basarabia de restul spaţiului locuit de români, au vegheat cu
prudenţă pentru a nu admite participarea românilor basarabeni la procesul de
formare şi afirmare a naţiunii române în contextul acţiunilor de modernizare
pe plan european, menţinând în deplină ignoranţă masa dominantă a lor. Cu
toate acestea, pe alocuri, zidul ridicat de autocraţia rusă de-a lungul Prutului
s-a dovedit a fi permeabil. Drept argument servesc chiar cele cinci tipărituri
româneşti pe care Constantin Stere a avut posibilitatea să le citească până în
1893.
În continuare prezentăm o serie de informaţii referitoare la legăturile care
au fost posibile prin intermediul publicaţiilor româneşti infiltrate în Basarabia
din dreapta Prutului.
Un rol substanţial la redeşteptarea conştiinţei naţionale a românilor
basarabeni au avut-o publicaţiile româneşti editate în Regat ce pătrundeau în
Basarabia pe diferite căi. Prezentăm în continuare câteva exemple privind
difuzarea cărţilor româneşti în stânga Prutului.
Negreşit că unii basarabeni se abonau la gazeta Albina românească pe
care o edita la Iaşi Gheorghe Asachi, de vreme ce în anunţul despre abonare,
inserat în paginile gazetei, se menţiona: „Prenumeraţii din Besarabia vor
urma asemene trimiţând prin poştă franco (strahovui) pe an 4 galbeni 2 ruble
argint”5.
2

C. Stere, Singur împotriva tuturor, Ediţie îngrijită de Alina Ciobanu, Chişinău,
1997, p. 158.
3
C. Stere, Marele răsboiu şi politica României, Bucureşti, 1918, p. 298.
4
C. Stere, Singur împotriva tuturor, p. 158.
5
Albina românească, nr. 60 din 17 decembrie 1831, p. 237.
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Aducători de cărţi în Basarabia au fost ciobanii transilvăneni, care,
coborând cu oile sale din munţii Bârsei şi ai Făgăraşului, poposeau şi pe
meleagurile dintre Prut şi Nistru. Aceşti oameni purtau cu sine „cărţi de
rugăciuni pentru propria lor mângâiere în ceasuri de urât şi de singurătate şi
nicidecum mânaţi de vreun gând conştient de propagandă organizată”6.
Scotocind prin bisericile din Basarabia, notează Apostol D. Culea, „cu
bucurie găseşti mai pretutindeni vechi cărţi religioase ieşite din tiparele
Braşovului şi ale Sibiului, aduse încoace de maeştrii de cărţi din Bugeac,
cum îi numea pe mocani un dascăl de biserică sătească”7. Mocanii mergeau
cu mărfuri pe la iarmaroace şi „acolo, ca să-şi atragă muşterii, citeau felurite
poveşti hazlii din nişte cărticele aduse de acasă. Ţăranii noştri se
îngrămădeau miraţi în jurul acestor străini care grăiau ca şi ei. Se vindea
marfa ori nu se vindea, dar povestea le mergea la inimă. Câte unul cu sufletul
mai dornic arunca pe cărticică cât nu făcea şi pleca cu ea acasă. Dacă vedea
mocanul că acest articol are cătare, aducea multe cu alt prilej. Şi aşa au
învăţat mulţi basarabeni cartea şi slova românească. Badea Ion Codreanu,
deputat ţăran din părţile Sorocii, îmi arăta cu pietate întâia cărticică pe care a
învăţat să citească. Era o poveste ţigănească în versuri populare, tipărită la
Cherla. Prietenul Vlad Cazacliu îşi datoreşte salvarea sa unei călătorii cu un
cioban care mergea în Caucaz. Acesta îi cântase doine ardeleneşti, îi
povestea, scoţându-şi de sub sarică braţul încleştat ca într-o ameninţare,
despre luptele lor cu ungurii pentru şcoală şi biserică, despre datoria
rumânului să nu-şi lepede credinţa din strămoşi”8. Aşadar, conchide Apostol
D. Culea, „dacă modesta muncă culturală a câtorva a întreţinut luminiţa
românismului ca să nu fie stinsă, se cade să pomenim şi partea de contribuţie
a păstorilor de dincolo de Carpaţi pe altarul culturii naţionale în Basarabia”.
Despre aducerea în Basarabia a cărţilor româneşti de către oierii
transhumanţi scrie şi cercetătorul N. Dragomir, potrivit căruia doi dintre
aceştia, Dumitru Ghibu şi Oprea Borcea, practicând, încă din 1865, comerţul
ambulant cu diferite obiecte, inclusiv cu cărţi, au deschis şi o prăvălie în
Chişinău. Păstori ardeleni aduceau cărţi religioase, Alexandrii, Genoveve,
istorii despre Horia, Cloşca şi Crişan şi despre evenimentele din 1848,
calendare, care, îndeosebi, aveau mare trecere, gazeta Foaia poporului.
„Cărţile acestea, în cea mai mare parte, erau scrise cu litere chirilice, însă
printre ele erau şi tipărituri cu litere latine, cumpărate, mai ales, de elevii
diferitor şcoli. Locul de pe unde le adunau erau diferite. O bună parte le
aduceau din Sibiu, de la mănăstirea Neamţ, din Bucureşti, din Iaşi. În
6

Apostol D. Culea, Ciobanii ardeleni şi cultura românească în Basarabia, în „Sfatul
Ţării”, nr. 66 din 23 iunie 1918, p. 1.
7
Ibidem.
8
Ibidem.
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timpurile mai dintru-început, cărţile erau trecute prin vamă pe ascuns: le
puneau pe podul căruţei şi peste ele aşezau cealaltă marfă. După 1892, o parte
din cărţi erau aduse cu trenul. Ele treceau cenzura la Odesa”9.
Drept dovadă că tipăriturile religioase româneşti, scoase în diverse centre
culturale de la vest de Prut, au avut o largă circulaţie în Basarabia sub
stăpânirea ţaristă servesc informaţiile, acumulate de un şir de cercetători,
despre prezenţa unor asemenea tipărituri la est de Prut10.
Locuind, din 1874, în România, revoluţionarul de origine basarabeană
Nicolae Zubcu-Codreanu (1850-1878), după cum afirmă Zamfir Arbore în
lucrarea sa de memorialistică În exil, „nici pentru un moment nu uită pe
nenorociţii săi fraţi din Basarabia; cu fiecare transport de cărţi revoluţionare
în limba rusă, polonă şi ruteană, el expedia la Chişinău şi cărţi româneşti:
zecimi de exemplare de Răzvan Vodă a lui Hasdeu, operele lui Alecsandri,
Bolintineanu, Bălcescu, aritmetice, cărţi de citire pentru şcolari, geografii,
evanghelii româneşti, letopiseţele lui Mihail Kogălniceanu, cumpărate cu
banii săi, le trecea de se răspândeau în Basarabia”11.
Potrivit lui R. Marent, în stânga Prutului era răspândit, fiind adus pe
ascuns, ziarul socialist Basarabia, scos, în perioada 28 septembrie –
decembrie 1879, la Iaşi, de către Ion Nădejde, Dobrogeanu-Gherea,
Constantin Mille, doctorul Russel şi Zamfir Arbore12.
Prin scrisoarea expediată din Chişinău la 16 februarie 1890, avocatul
Constantin D. Chiriac l-a anunţat pe ilustrul savant Bogdan Petriceicu
Hasdeu că amicul său, Alexandru Cotruţă, „iară pleacă la Bucureşti” şi l-a
rugat să-i transmită prin intermediul lui revista cu articolul despre răzeşi13.
Pe data de 18 octombrie 1890, C. Chiriac i-a comunicat lui B.P. Hasdeu
că în ziua respectivă, Al. Cotruţă i-a adus Etymologicum Magnum Romaniae,
„trimes de tine”. Impresionat de această operă hasdiană, C. Chiriac l-a elogiat
9

N. Dragomir, Oierii mărgineni în Basarabia, Caucaz, Crimeea şi America de Nord,
în „Lucrările Institutului de Geografie al Universităţii din Cluj”, 1938, vol. VI. Apud
A. Furtună, Unele consideraţii privind păstoritul transhumant şi implicaţiile lui în
Basarabia, Transnistria, Crimeea, Caucaz şi Asia Mijlocie (sfârşitul sec. al XIX-lea
– începutul sec. al XX-lea), în „Tyragetia”, 1999, anuar VIII, p. 184.
10
Detalii la P. Constantinescu-Iaşi, Circulaţia vechilor cărţi bisericeşti româneşti în
Basarabia sub ruşi, Chişinău, 1929; Paul Mihail, Mărturii de spiritualitate
românească din Basarabia, Chişinău, 1993; I. Cereteu, Cartea românească veche şi
modernă în fonduri din Chişinău. Catalog, Iaşi, Tipo Moldova, 2011.
11
Z. Arbure, Opere alese, Chişinău, 1957, p. 259-260.
12
R. Marent, Ion Nădejde şi Basarabia, în „Viaţa Basarabiei”, 1939, nr. 7-8, p. 114.
Despre faptul că ziarul Basarabia era introdus în mod clandestin în Basarabia
susţine, conform unor informaţii de arhivă, Maria V. Hasnaş, Ziarul „Basarabia” –
câteva file de arhivă, în „Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei”, Chişinău, 1992,
anuarul I, p. 205-207.
13
Manuscriptum, 1992, nr. 1-4, p. 33.
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astfel: „Sânt uimit uitându-mă la monumentu[l] [pe] care l-ai făcut pentru
gloria nu a României, dar a toatei gintei române”14. În scrisoarea din 16
noiembrie 1890 îi scria că el posedă articolul lui Radu Rosetti despre răzeşi15.
În acest context se înscrie şi următorul caz. Mazilul Vasile Secară din
satul Rudi, judeţul Soroca, povesteşte că în 1897, căpitanul de mazili Vasile
Alexandru Florea, tot din acest sat, fiind însărcinat de autorităţi să efectueze
recensământul populaţiei în Rudi, l-a rugat să-i acorde o mână de ajutor. „Am
acceptat bucuros, iar el m-a invitat la el acasă, unde am dat peste o mare
bibliotecă şi l-am întrebat, nedumerit, cum de are cărţi latineşti. Căpitanul mia răspuns mândru, lămurindu-mă că nu sunt latineşti, ci româneşti. Explicaţia
aceasta m-a intrigat şi mai mult, căci, până în momentul acela, nu cunoşteam
că se poate scrie literatură românească, cu litere latine încă. Gazda intervine
din nou, probabil pentru a-mi risipi nedumerirea, şi mi-a propus să citesc şi
eu vreo carte, asigurându-mă că voi putea face foarte uşor. Întra-adevăr, nu
după mult timp, am citit în biblioteca lui pe Ion Creangă, M. Eminescu,
Vasile Alecsandri, iniţiindu-mă în istoria neamului”16.
Vasile Florea stabilise legături cu literaţii din Regat. Drept dovadă
serveşte o scrisoare, expediată din Bucureşti, la 17 august 1894, de
Alexandru Vlahuţă, prin care scriitorul îl anunţa că i-a trimis trei numere ale
revistei Viaţa, al cărei editor era17. Vrednicul căpitan de mazili din satul Rudi
a purtat corespondenţă şi cu generalul bucureştean Ştefan Stoica, care, prin
răvaşul din 10/23 faur 1911, îl încuraja: „…vă recomand să aveţi Sus inimile,
Credinţa în Dumnezeu şi Steaua noastră. Italia a fost 300 ani ruptă, umilită,
îngenuncheată, la 1861 a reînviat şi astăzi, în anul 1911, îşi celebrează
jubileul de 50 ani ai unităţii sale. Cu suflete ca al dumitale nu piere un
neam”18. Iar în încheiere i-a comunicat că îi trimite, ca semn „de iubire
frăţească, alăturatele broşuri”19. Într-o altă scrisoare, datată cu 20 martie/2
aprilie 1912, generalul i-a scris că îi trimite, cu ocazia sărbătorii de paşti, „7
cărţi poştale ilustrate, cum şi o mică schiţă a scrierii domnului Nicolae
Iorga”20. La 24 iulie 1912, Vasile Florea l-a înştiinţat pe general că a primit
scrisoarea din 14 iunie, „cu cele alăturate”, rugându-l, totodată, să mai trimită
„nişte abecedare pentru copii”, deoarece „este cerere” la ele21.
14

Ibidem.
Ibidem, p. 34.
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P. Vataman, Vasile Alexandru Florea, căpitan de mazâli din Rudi (jud. Soroca), în
„Viaţa Basarabiei”, 1938, nr. 6-7, p. 76.
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P. Vataman, Figuri sorocene, Chişinău, 1993, p. 118.
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P. Vataman, Vasile Alexandru Florea, căpitan de mazâli din Rudi (jud. Soroca), p.
79-80.
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Ibidem, p. 80.
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Ibidem.
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Informaţii despre difuzarea cărţilor româneşti în Basarabia conţine
scrisoarea preotului Andrei Madan22, expediată, la 21 august 1900, din satul
Boşcana, fratelui său, Gheorghe Madan, aflat la Bucureşti, căruia îi relata:
„Scrisorile tale le-am primit, cărţile (Albina) şi gazetele iară, numai cele
bisericeşti nu s-o primit încă, se vede că mult le dăscălesc în cenzură la
Odesa. Până acum mai nu s-au auzit să se procure cărţi cu literă latină pentru
slujba bisericească, şi eu cred că acest fapt, că ele îs tipărite cu litere latine, îi
încurcă pe dânşii, poate socot să nu fie ceva catolic în ele, iar poate le-ar fi
părând oarecum să introducă în biserică litera latină, nu ştiu bine, dar socot că
litera îi încurcă, când ar fi fost cu chirilice de mult să prime. De-o întâmplare
să mă întrebe de ce le procur, eu oi să-mi dau seamă că vreu să le compar cu
cele tipărite la noi, să văd, nu conţin ceva nou sau greşeli în scopos de ştiinţă
(naucinaia ţel). Poate le-ar fi trimis la Petersburg să le cerceteze. Pe Sârcu, un
român născut în Cojuşna sau Străşeni şi care îi profesor de literatură a
naţiunilor de pe peninsula Balcanică (bulgară, sârbă şi română) în
Universitatea din Petersburg. Prin Polihronii Sârcu îşi procura cărţi din
România călugării de la Chiţcani, fiindcă ei au nevoie să primească fel de fel
de cărţi din România, mai mult bisericeşti de muzică. Gazetele dacă poţi mai
trimite, foarte bine scrie Istrati, curat şi aşezat”23.
Într-o altă scrisoare, trimisă la 8 februarie 1902, din satul Izbeşte, preotul
Andrei Madan îi comunica fratelui despre publicaţiile româneşti primite şi
cele solicitate: „Cărţi ai tot trimis d-ajuns, să cam jeluie Petre Popovici că ai
trimis mai mult decât dorea; îs cam aşa ai noştri, cât n-au apoi doresc, iar
dacă îi năvălesc, se sperie, mai ales când îi trimit fără cererea lui, îi pare că-l
sileşti, îi faci silă. Iar totodată am înţeles că basarabenii noştri voiesc lucruri
de valoare mare şi tot mai serioasă, iar tu ai trimis ce ţi-au dat alţii, ce ai
câştigat; şi calendarele şi revistele au în sine articole scurte şi neterminate, ca
să-ţi baţi capul cu multe frământuri de ştiinţă, iar întreg nu au nimica. Revista
sau gazeta are preţ la vremea ei, când o primeşti regulat şi proaspătă, după ce
s-au învechit, are interes bibliografic şi arheologic, iar o carte mai serioasă şi
scrisă în deplin cu început şi sfârşit lasă în minte urmă mai adâncă şi
lămurită. Ii întreabă cărţi mai mult de istoria românilor, de religie, cu cuprins
serios şi preţios, cărţi de muzică bisericească şi de lume… vroesc ca să-şi
facă prin seriozitatea şi calitatea cărţilor (operelor) şieşi impuls de îndreptare,
că nu dejeaba se interesează cu limba română şi operele ei, că face cu
adevărat şi lucruri mari şi bune sunt la români, nu mai pre jos decât la ruşi,
iar când al nostru basarabean are adâncă şi sinceră convingere că lucrul pe
carele el îi face îi bun şi cu preţ, apoi cu greu îi scoţi din culcuşul lui. Cum să
22

Andrei Madan, născut în 1869, fiul dascălului Vasile Madan din satul Truşeni,
judeţul Chişinău, a absolvit Seminarul Teologic din Chişinău în 1889.
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Calendarul Basarabiei pe anul 1923, Chişinău, 1923, p. 205-206.
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se intereseze el cu mărunţişurile, când el nu ştie bine cine-i el, ce au fost, ce
poate şi ce se crede că poate să fie. Şi dacă trimiţi şi vei mai trimite cărţi la
preoţi, apoi trimite-le ceia ce socoteşti că îi de valoare mare şi serios. Cărţile
carele le ai de dor trimite-le mie şi eu cu încetu le oi desface, oi da la
întâmplare câte oleacă cole-cole. Cărţi de istoria română bisericească şi
civilă, de pildă: scrisorile lui C. Erbiceanu, Episcopul Melhisedec, amândouă
tomurile lui Antim Ivireanul, Letopiseţele României a lui Kogălniceanu,
istoria pe larg de Bălcescu, Tocilescu, Ureche şi dacă vei putea şi alţi scriitori
streini, în sfârşit care istorii a României sunt mai pline şi temeinic, fără
părtinire şi pe larg scrise, să fie tot cărţi preţioase, de or ţinea cam scump de
plată, nu te îndoi. Ţ-oi trimite costul, de trimis nu te teme, ţi le voi trimite.
Poţi să mai adaogi Anecdotele populare a lui Speranţă, operele lui Creangă,
Eminescu, Anton Pan şi Alecsandri – toate să fie nouă, întregi şi bine
tipărite”24.
Potrivit afirmaţiei lui Vasile Harea25, preotul Vasile Madan de la biserica
din satul Truşeni, judeţul Chişinău, „oriunde se ducea dăruia câte o cărticică
românească”, în special preoţilor26.
În serile de sâmbătă şi duminică, în satul Răzeni, ne spune Elena Alistar,
se făceau şezători literare cu proiecţii, la care, încă de pe la 1900, se citeau în
română istorioare din revista Albina27.
Fiind în corespondenţă cu generalul Ştefan Stoica de la Bucureşti,
învăţătorul Vasile Moraru de la şcoala din satul Trinca, judeţul Hotin, i-a
mulţumit, la 25 iulie 1912, „pentru feiletonu” pe care i l-a trimis28. Iar în
epistola din 15/27 faur 1913, acest învăţător i-a scris generalului: „Foarte
mare bucurie am pentru sărbătoarea Unirii a României şi a Moldovei. De
sărbătoarea naţională a Domniei-Voastră, scumpi români, am bucurie că
măcar prin scrisoare şi prin gând pot să mă bucur odată cu scumpii şi doriţii
inimei mele”29. Totodată, el i-a mai comunicat că s-a abonat la ziarul Unirea
din Iaşi30. Într-un alt răvaş, datat cu 6/19 iulie 1913, V. Moraru l-a informat
pe general că învăţătorul Ştefan Tuţescu i-a trimis monografia satului
Catanele din judeţul Dolj şi Ghiluşul, menţionând în continuare: „Pe la Sf.
Petru şi Pavel (29/12 iunie) am fost în ospeţie la un sat Bădragii Vechi pe
24

Ibidem, p. 206-207.
V. Harea (1895-1987) şi-a făcut studiile la Seminarul Teologic din Chişinău (19091917) şi la Facultatea de Litere şi Istorie a Universităţii din Iaşi (1918-1924). A fost
membru al Sfatului Ţării.
26
V. Harea, Preoţimea moldovenească şi cauza naţională, în „Sfatul Ţării”, nr. 72,
14 iulie 1918, p. 1.
27
E. Alistar, Satul Rezăni, în „Moldova de la Nistru”, nr. 13-14, aprilie 1920, p. 91.
28
Legături între fraţii basarabeni şi cei din Vechiul Regat înainte de Unire, p. 41.
29
Ibidem, p. 47.
30
Ibidem, p. 48.
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malul Prutului şi cu jele mă uitam în cela mal. Cât de bine a să fie dincolo?
Nici nu pot prepune! Mi-am adus aminte de cuvintele: Plânge Nistru, geme
Prutu din Deşteaptă-te române şi mi s-a arătat şi mie pe ochi lacrimi şi mi-a
venit aşa să plâng şi mie, că când să eu toată Basarabia în spate şi să mă duc
cu ea la Dvs. peste Prut, adică să nu mai aud de cuvintele ruseşti, cu cari
învăţăm noi copiii moldovenilor basarabeni”31.
Dintr-un proces-verbal din 29 mai 1904, întocmit în urma controlului
efectuat la Postul Vamal Ungheni, aflăm despre următorul caz. În timpul
supunerii pasagerilor, sosiţi cu trenul din România, controlului vamal, doi
dintre aceştia, Ion (Ivan, conform actului citat) Costin32, student la Secţia de
Ştiinţe ale Naturii a Universităţii din Odesa, şi Nicolae Ţaricov, student la
Facultatea de Drept a aceleiaşi universităţi, au declarat că nu posedă lucruri
nepermise. Însă jandarmul dispunea de informaţia că în vama României,
aceşti studenţi i-au transmis conductorului un pachet cu ziare sau cărţi, dar
acesta a refuzat să-l ia. După ce au fost întrebaţi dacă nu au ziare sau cărţi,
Ion Costin a scos dintr-un buzunar lateral al hainei două cărţi fără scoarţe,
„editate la Bucureşti în limba română”, apoi, fiind întrebat a doua oară, el a
scos de sub cămaşă o broşură, întitulată Miron Costin, cu două stampe33.
Având în vedere că aceşti doi studenţi, care au călătorit peste hotare în baza
legitimaţiilor eliberate de către Direcţia Gubernială de Jandarmi a Basarabiei,
au avut intenţia să treacă pe ascuns două cărţi şi o broşură în limba română,
angajaţii Vămii Ungheni au confiscat tipăriturile şi le-au trimis spre
examinare Comitetului de Cenzură din Odesa34. Prin adresa din 12 iunie
1904, instituţia respectivă a înştiinţat Vama Ungheni că, examinând cărţile, le
restituie spre a fi transmise la destinaţie35.
Într-o corespondenţă din satul Ciorăşti, judeţul Chişinău, publicată în
ziarul Drug din 1907, se menţionează: „De un timp încoace, în casa ţăranului
Vasile Onică se adună seara ţărani, mai ales tineri şi, îndrumaţi de preotul
satului G. Scodigor, învaţă limba moldovenească şi cântul după manuale
româneşti”36.
Călătorind în dreapta Prutului, învăţătorul Constantin Popescu aducea
cărţi prin contrabandă37. În paginile revistei Şcoala Basarabiei din ianuarie
31

Ibidem, p. 50.
Considerăm că nu este vorba de Ion Costin (1887-1940), director general al
Directoratului Afacerilor Interne al Basarabiei (1918), primar al oraşului Chişinău
(1934-1938), deoarece el, în 1904, era elev la Liceul nr. 1 de Băieţi din Chişinău, pe
care l-a absolvit în 1906.
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ANRM, F. 1251, inv. 1, d. 219, f. 2.
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Ibidem, f. 3.
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Ibidem, f. 6.
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1919 se spune că el e „un vechi contrabandist de cărţi de peste Prut”38. Pe
timpul stăpânirii cenzurii ţariste, citim într-o notă a redacţiei acestei reviste
didactice, C. Popescu a fost „singurul învăţător basarabean, care a publicat
multe scrieri pentru popor în limba moldovenească, dar cu litere ruseşti”39.
Printre cei care au propagat cartea românească în Basarabia s-a numărat şi
bucovineanul Ion Zelea-Codreanu, profesor la Huşi. El vine pentru prima
dată în Basarabia în toamna anului 1911, împreună cu avocatul Ghiţă
Teodoru din Huşi, rugat de acesta să-i fie peţitor. Aceşti doi călători trec
frontiera, în bază de permis, pe la pichetul de grăniceri din Leova şi poposesc
în casa preotului Dimitrie Huştiuc din Baimaclia, care avea fete de măritat. Ei
nu erau primii: cu vreun an mai înainte, familia preotului mai fusese vizitată
de către tineri din România. A doua zi după sosirea în casa preotului,
povestitorul acestor crâmpeie, I. Zelea-Codreanu, a „scos la iveală vreo trei
cărţi, pe care îndrăznisem să le iau cu mine pe ascuns: poeziile lui Alecsandri,
ale lui Eminescu şi ale lui Coşbuc. Ne-am aşternut pe adevărate şezători
literare, cu cetiri, cu explicaţii, cu lămuriri din istoria literaturii române” 40.
Peste două zile, fiind sărbătoarea Sf. Dumitru, el a vizitat satul Lărguţa, unde
a petrecut în casa preotului Dimitrie Zaharia41, care l-a surprins prin faptul
„că vorbeşte curgător şi sigur limba literară din Regat”: stăpânul casei făcuse,
mai întâi, şase clase de liceu la Bârlad, apoi şi-a continuat studiile la
Seminarul Teologic din Chişinău, devenind preot42.
Ion Zelea-Codreanu revine în Basarabia la sfârşitul lunii decembrie 1912,
pentru a se întâlni, la Bălţi, cu Ioan Pelivan, care activa în acest oraş ca
judecător. Cunoscându-se, aceşti doi militanţi pentru cauza românismului au
elaborat un plan de acţiune pentru deşteptarea sau întărirea conştiinţei
naţionale a românilor din Basarabia şi, pe cât posibil, din toată Rusia. În linii
generale, planul consta în următoarele: „Între noi doi va urma prin poştă o
corespondenţă regulată de la văr la văr. Conţinutul scrisorilor trebuia să fie
bine îmbrobodit şi inofensiv. În aceste scrisori Ion Pelivan îmi va comunica
treptat adrese din Basarabia şi Rusia, la care eu voi trimite pachete cu cărţi
româneşti, după gradul de cultură al fiecăruia. La început, pentru orice
eventualitate, voi trimite şi câte un abecedar pentru deprinderea literelor
româneşti. Voi ruga prin scrisori să mi se răspundă de primire şi ce anume s-a
38
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primit. Să ştim anume dacă cenzura rusească dă drumul cărţilor sau opreşte
unele dintre ele. Aici sunt dator să amintesc că la cenzura din Chişinău, pe
unde au trecut toate pachetele mele, era moldoveanul Madan, despre care
ştiam că studiase pe la Bucureşti, dar despre care auzisem prin Regat că
devenise un renegat în slujba muscalilor. Eu nu l-am cunoscut niciodată, dar
trebuie să mărturisesc aici că era un bun român: Nici o singură carte din cele
trimise de mine n-a fost oprită, deşi în unele Rusia era direct atacată pentru
răpirea Basarabiei”43. Înapoindu-se acasă, la Huşi, I. Zelea-Codreanu a
început să acţioneze în vederea realizării acestui plan, amintindu-şi, peste ani,
despre această activitate: „În primul rând, trebuiau bani. Şi încă mulţi. Am
făcut apel la profesorii Găvănescul, A.C. Cuza, Corneliu Sumuleanu şi la P.S.
Nicodim, la Liga Culturală din Iaşi, la Comitetul Central al Ligii Culturale,
condus de profesorul Nicolae Iorga, care pe vremea aceea era în punctul
culminant al activităţii sale. Apoi am lansat liste de subscripţie, am aranjat
conferinţe, serate, baluri. Şi pentru toate acestea, ca şi pentru descărcarea
mea, am întemeiat anume pentru Basarabia o secţie a Ligii Culturale la Huşi.
Toate acestea cu grabă mare! Întreaga mea activitate am îndreptat-o în
direcţia asta. Parcă îmi spunea ceva că nu avem mult timp până la anume
întâmplări mari, care trebuiau să vie. În scurt timp au început să-mi sosească
adrese de intelectuali moldoveni, de la vărul meu. Adrese din Basarabia şi
din diferite părţi ale Rusiei. Imediat alcătuiam pachete de cărţi învelite în
pânză. Soţia mea, ajutată de câteva prietene, împreună cu librarul Marin
Dumitriu – prin care procuram o mare parte din cărţi şi cu a cărui adresă de
expeditor trimiteam pachetele – munceau nopţi întregi la facerea pachetelor.
Adresele se scriau româneşte şi ruseşte. În ruseşte le scria verişoara mea de
la Baimaclia, care devenise doamna Teodoru şi se aşezase definitiv la Huşi.
Unele cărţi, ca de pildă: Istoria Românilor, Operele lui Creangă, Operele lui
Vasile Alecsandri, Anecdotele lui Teodor Speranţă, Haiducul şi Pandurul, de
Bucura Dumbravă şi altele le-am isprăvit în scurtă vreme. Prin cărţi poştale
osebite îi rugăm pe adresanţi să-mi răspundă de primire. Aproape toţi mi-au
răspuns, toţi îmi mulţumeau, unii întrebau de au de plătit ceva, iar mulţi se
mirau că de unde le ştiu adresa. Bineînţeles, acest de unde se păstra ca o mare
taină. Cu un preot, Iulian Friptu, am avut chiar o corespondenţă mai
îndelungată, deoarece din scrisorile Sfinţiei Sale se înălţa ca o mireasmă
binefăcătoare o caldă şi o îndrăzneaţă iubire de neam” 44. Ulterior, când la
Chişinău a început să apară gazeta Cuvânt moldovenesc, I. Zelea-Codreanu a
trimis pachete cu cărţi redacţiei acestei gazete, „ca să fie împărţite ca dar
abonaţilor”45.
43
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Ştefan Ciobanu, unul dintre destinatarii pachetelor cu cărţi expediate de I.
Zelea-Codreanu, îşi amintea, în 1921, că, activând ca profesor de limbă rusă
la Liceul din Jitomir (oraş situat la vest de Kiev), după încheierea, în 1912, a
Universităţii din Kiev, poşta rusă i-a adus două cărţi româneşti: Pribegi în
ţară răpită de D.C. Moruzi şi Basarabia noastră de Nicolae Iorga. „Cum au
trecut aceste cărţi Prutul, cum au fost expediate mie şi altor prieteni (cum am
aflat mai pe urmă) de către dl. I. Pelivan”, Şt. Ciobanu aşa şi n-a ştiut46.
Pe când îşi făcea studiile la Seminarul Teologic din Chişinău, menţiona
Vasile Harea în 1918, unii colegi de ai săi, fii de preoţi, spuneau că părinţii
lor primeau revista Albina47.
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MOLDOVAN CONTRIBUTION TO INIS
JANNA NIKOLAEVA
BŞC „Andrei Lupan”
Articolul prezintă analiza cantitativă a datelor înregistrate în Sistemul
Internaţional de Informaţii Nucleare (INIS) de către Centrul Naţional INIS din
Moldova cu scopul evaluării contribuţiei moldave la fluxul publicaţiilor în domeniul
ştiinţei şi tehnologiilor nucleare. Numărul total de intrări în Colecţia INIS din partea
Republicii Moldova este de 978, dintre care 887 unităţi sunt introduse de către
Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” ca Centru Naţional INIS din anul
2009.
Cuvinte-cheie: Sistemul Internaţional de Informaţii Nucleare, cooperare
internaţională, Moldova, ştiinţa şi tehnologia nucleară, baza de date, ieşirea
publicaţiilor
This paper presents the quantitative analysis of the contributions made by the
Moldovan scientists as reflected in International Nuclear Information System (INIS)
Collection. The activity of the Central Scientific Library “Andrei Lupan” is shown as
the Moldova INIS Center. Total number of records input to INIS database by
Moldova was 978 items, 887 of which is an input of the Central Scientific Library
„A. Lupan”.
Keywords: International Nuclear Information System, international cooperation,
Moldova, nuclear science and technology, database, publication output

Founded in 1970 and included at present 127 countries and 24
international organizations as members, the International Nuclear
Information System (INIS) has become a recognized leader in organization
and distribution of information on the peaceful applications of nuclear
science and technology. This includes topics in physics, chemistry, biology,
engineering, environmental science, medicine. INIS Database is available
online since 3 April 2009 and contains over 3.3 million bibliographic records
from 1970 to the present, about 310.000 (10 %) of which are full-text
documents. INIS Collection is updated weekly. On the 1st September 2011
INIS moved to Google-based search and retired old INIS online database.
The old INIS Online Database was replaced by the new INIS Collection
Search (ICS) web application [1].
The scope of study is to make the quantitative assessment of status of
nuclear science and technology research in Moldova. The publication data on
nuclear science and technology has been retrieved by using INIS Collection
online http://www.iaea.org/inis/ and annual INIS Secretariat Activity
Reports.
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INIS became an effective mechanism for Moldova integration into the
international nuclear information community. The input of scientific
publications issued in the Republic of Moldova has been fulfilled since 1997
by INIS Liaison Officers from Moldova. In 2008 the Central Scientific
Library „A. Lupan” of the Academy of Sciences of Moldova became the
INIS National Center of Moldova and in 2009 carried out its first input in
INIS database. Input of Moldovan scientists’ publications edited in other
countries is carried out by the INIS National Centers of corresponding
countries. Moldovan nuclear scientists have published 1719 scientific works
during 1990-2011: 978 (57%) publications in Moldovan channels of
communication and preferred to issue 741 (43%) publications outside the
Republic of Moldova (Tab. 1). It is shown in the table that more than half of
the works of Moldovan scientists have been introduced by Moldova INIS
Center. Many publications of Moldovan scientists were input by INIS
National Centers of the Russian Federation, the United States, the
Netherlands, Romania, the United Kingdom, Germany, Ukraine. Two
reasons explain this consistency: fruitful international cooperation of
Moldovan scientists in bilateral and multilateral projects with scientists from
the Russian Federation, Germany, Romania, the USA, Ukraine and in
common publications in famous scientific journals of publishing houses:
Elsevier (the Netherlands), IOP Publishing (the United Kingdom), American
Institute of Physics, Pleiades Publishing, APS (the United States), Springer
(Germany). About 70 percent of publications were published in English, 15
percent – in Russian and 13 percent in Romanian language.
Table 1
Moldovan contribution to Nuclear Science and Technology
as per country of publication, 1990-2011
Rank

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
13

Country/Organization of
Input

Year of
publication

Total
Input

Moldova
Russian Federation
USA
Netherlands
Romania
United Kingdom
Germany
Ukraine
IAEA
France
Belarus
Hungary
Poland
Austria

1997-2011
1990-2011
1992-2011
1991-2011
1992-2007
1993-2011
1992-2011
1991-2010
1991-2010
1993-2004
2004-2006
1994-2007
1995-2010
2007-2009

978
169
121
93
88
75
65
58
23
9
7
6
6
5

Percentage

56,89
9,84
7,10
5,41
5,12
4,36
3,78
3,37
1,34
0,52
0,41
0,35
0,35
0,30
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14
15
15
15
15
15
16
16
16

Azerbaijan
Brazil
India
Italy
Mexico
Bulgaria
Czech Republic
Japan
Turkey

2010
2009
1990
1998, 2007
2000, 2002
2000
1999
2005
2006

Total

3
2
2
2
2
1
1
1
1
1719

34

0,17
0,12
0,12
0,12
0,12
0,06
0,06
0,06
0,06
100%

More than 50 percent of Moldovan scientists' publications are journal
articles. The most preferred journals are Moldavian Journal of the Physical
Sciences, Crystallography Reports, Buletinul Academiei de Ştiinte a
Moldovei. Stiinţe Medicale, Journal of Physics: Condensed Matter, Physica
B: Condensed Matter, Studia Universitas. Ştiinte Reale şi ale Naturii, Fizika
Tverdogo Tela, Koordinatsionnaya Khimiya, Thin Solid Films. Conference
papers make up one third of publications; reports – 5 %, half of which are
introduced by IAEA. Books and patents each makes up 3 % (Fig. 1). All the
patents had been input before 2004 by Moldova INIS Center.
Reports
5%
Conference
papers
34%

Journal
articles
56%

Patents
3%
Books
3%

Fig. 1 Moldovan contribution to Nuclear Science and Technology
by Type of Documents
The Republic of Moldova does not have atomic power engineering that is
why the specific of the Moldovan scientists’ publications, reflected in INIS
Collection, is directly linked to the program topics and scientific research in
fields of natural and medical sciences.
The strategic directions in the field of natural/medical sciences and
innovations in Moldova for the period 2011-2014 are:
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capitalization of human, natural and information resources for a
sustainable development;

 biomedicine, pharmaceutics, health maintenance and strengthening;


agricultural biotechnology, soil fertility and food security;

 nanotechnologies, industrial engineering, new products and
materials;



efficiency and assurance of the energetic complex security [2].

Publications of Moldovan scientists in physics and material science
dominate in INIS Collection. Figure 2 shows that 75% of scientific works of
Moldovan researchers included in INIS Collection refer to physics and
material science, 11 % – to life science.

Engineering &
Instrumentatio
n
2%

Nuclear Power
& Safety
2%

Chemistry
4%
Others
6%
0%

Atomic,
Molecular &
Condensed
Matter Physics
34%

Life & Sciences
11%

Nuclear Physics
5%

Nuclear
Materials
36%

Fig. 2 Input of Moldovan Scientists’ Publications by Subject Area
A great number of scientific programs and projects in these fields cause a
multitude of publications. In 2010 INIS subject categories were
supplemented with a new subject – S77 Nanoscience and Nanotechnology
because of increasing number of scientific publications on nanoscience [3].
One hundred thirty works on nanoscience and nanotechnology were
introduced by Moldova INIS Liaison Officer in 2010-2011. A lot of
Moldovan research projects in condensed matter physics, crystallography,
electrochemistry deal with physical and chemical properties of compounds of
nuclear interest. INIS marks out 71 element of nuclear interest and all fission
products [4].
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As for Life Science the following subject priorities of INIS for the
Moldovan scientists’ publications were distinguished:



environmental radioactivity monitoring;

 radiotherapy and radiological methods in diagnosis;
 radiation protection in nuclear medicine;
 medical and biological consequences of Chernobyl nuclear accident;
 nuclear techniques in plant growth and cultivation;


effects of external and internal irradiation on biological objects.

Research productivity of Moldovan institutes in nuclear science and
technology during 1990-2011 distributed as following: Institute of Applied
Physics – 704 publications (45%), Moldova State University – 267 (17%),
Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies „D. Gitsu” – 187
(12 %), Moldova Technical University – 143 (9,2%), Institute of Chemistry –
87 (5,6%), State Medical and Pharmaceutical University „Nicolae
Testemitanu” – 44 (2,8%), Institute of Oncology – 22 (1,4%), Institute of
Genetics – 18 (1,2%) and other institutes and organizations – 5,85% of
publications.
Total number of records input to INIS database by the Republic of
Moldova during 1997-2011 was 978 items (Tab 2). During the period 20092011 the Central Scientific Library „A. Lupan” have prepared and sent 887
bibliographic records of which 367 PDF files of non-conventional literature
(NCL). For the period 1997-2004, the number of bibliographic records input
was 91 items. During the period 2005-2008 the national input from the
Republic of Moldova was not carried out. To fill this gap the Central
Scientific Library „A. Lupan” provides retrospective data entry.
Table 2
Moldova INIS Center Production Statistics, 1997-2011
Year of
input
1997-2004
2005-2008
2011
2010
2009
Total

Total
91
630
74
183
978

Monographs

Conference Journal
papers
articles
21
8
No National Input
3
370
257
1
29
44
88
95
4
508
396

Patents
62

62
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Input from Moldova comprises 52 % of conference papers and 41% of
journal articles (Fig. 3). It should be noted that bibliographic records for
patents over the past seven years were not included in INIS Collection. Patent
input for the period 2005-2011 will be implemented in 2012.
Patents
6%

Conference
papers
52%

Books
1%

Journal
articles
41%

Fig. 3 Moldova INIS Center Input by Type of Documents, 1997-2011
More than 150 journals in the field of natural and medical sciences were
reviewed by INIS Liaison Officers from Moldova for input of 396
bibliographic records of journal articles (Tab. 3). Unfortunately, not all the
journals of nuclear interest were introduced. It is necessary to process such
journals as Ehlektronnaya Obrabotka Materialov, Chemistry Journal of
Moldova, Fizică şi Tehnică: procese, modele, experimente etc.
Table 3
Moldova INIS Center Input of Journal Articles in 2009-2011
Year of Input
Journal title
2011
Moldavian Journal of the Physical
Sciences (2002-2010)

2010

221

Buletinul Academiei de Ştiinte a
Moldovei. Stiinţe Medicale
(2006-2009)

95
32

Studia Universitas. Ştiinte Reale
şi ale Naturii (2007-2009)

20

Sănătate Publica, Economie şi
Management în Medicină (20072011)

12

2009

Total
316
32

20
3

15
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Curierul Medical (2005-2009)
Mediul Ambiant (2009-2011)

2

Akademos (2011)

2

38

7

7

2

4
2

The non-conventional literature (NCL) from Moldova is presented by 508
papers of the following conference: ICNBME-2011: International
Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering (50 articles);
ICMCS-2011: 7. international conference on microelectronics and computer
science (70 art.); International conference dedicated to the 50th anniversary
from the foundation of the Institute of Chemistry, 2009 (51 art.); CMP 2009:
conference of Moldavian physicists, (51 art.); the fourth (2008) and the fifth
(2010) International conferences on materials science and condensed matter
physics (236 art.); National conference on current problems of radiation
hygiene, radiation protection and radiobiology, 2009 (29 art.); Republican
conference of oncology on actualities in cancer diagnostics and treatment,
1997 (9 art.).
As shown in Table 4, the information retrieval of Moldovan scientists in
INIS database has been considerably increased due to the activity of the
Central Scientific Library „Andrei Lupan” as a National INIS Center [5-7].
Moldovan potential users of the INIS Collection include all research
institutes, organizations and governmental offices that have activities related
to the peaceful applications of nuclear science and technology: National
Agency for Regulation of Nuclear and Radiological Activities, Ministry of
Environment of the Republic of Moldova, State Environmental Inspectorate,
institutes of the Natural and Life Sciences Department of the Academy of
Sciences, National Center of Materials Study and Testing, laboratories
conducting researches in nuclear medicine etc.
Table 4
INIS Collection Search Statistics for Moldova
Year
Visits
Pageviews
2009
143
1078
2010
184
1383
2011
195
1997
During 2009-2011 the activity of Moldova INIS Center on current and
retrospective data input in INIS Collection has immensely grown up which
influenced the quantitative growth of bibliographical records of Moldovan
scientists’ publications in nuclear science and technology and on user
activity.

HOMO QUAERENS: CERCETĂTOR – INFORMAŢIE – BIBLIOTECĂ

39

References:
1. International Nuclear Information System [online]. IAEA © 1998-2010 [viewed
24 June 2012]. Available from: http://www.iaea.org/inis/
2. Lista programelor/proiectelor din sfera ştiinţei şi inovări finanţate de la bugetul de
stat pe anul 2011. Monitorul Oficial al Republici Moldova. 2011, 18(ed. spec.),
34-178.
3. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. Subject categories and scope
descriptions. Vienna, 2010. (ETDE/INIS Joint Reference Ser. no. 2 (Rev. 1)).
4. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. Subject categories and scope
descriptions. Vienna, 2002. (ETDE/INIS Joint Reference Ser. no. 2).
5. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. INIS SECRETARIAT. Inis
Progress and Activity Report 2009 [online]. Vienna, 2010 [viewed 24 June 2012].
Available from: http://www.iaea.org/inis/INIS-about-us/activities/2009-ActivityReport.pdf
6. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. INIS SECRETARIAT. Inis
Progress and Activity Report 2010 [online]. Vienna, 2011 [viewed 24 June 2012].
Available from: http://www.iaea.org/inis/INIS-about-us/activities/2010-ActivityReport.pdf
7. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. INIS SECRETARIAT. Inis
Progress and Activity Report 2011 [online]. Vienna, 2012 [viewed 24 June 2012].
Available from: http://www.iaea.org/inis/INIS-about-us/activities/2011-ActivityReport.pdf

HOMO QUAERENS: CERCETĂTOR – INFORMAŢIE – BIBLIOTECĂ

40

ASPECTE DE ANALIZĂ BIBLIOMETRICĂ
A REVISTEI „MEDIUL AMBIANT”
LIDIA ZASAVIŢCHI
BŞC „Andrei Lupan”
Scopul lucrării a fost obţinerea datelor bibliometrice prin efectuarea unui studiu
de explorare a articolelor publicate în 2002–2011. Pentru fiecare articol au fost
menţionate: tipul articolului, numărul de autori, instituţii afiliate, genul, limba şi anul
de publicare a referinţelor. Au fost scoşi în evidenţă cei mai productivi autori şi
instituţii, cele mai citate reviste străine. Indicatorii bibliometrici – perioada de citare
„half-life” şi indicele lui Price – au fost identificaţi pe baza referinţelor citate în a.
2010. Corespondenţa între citările din text şi referinţele bibliografice a fost relevantă
stilului de citare al Consiliului Editorilor în Ştiinţe (CSE).
Cuvinte cheie: evaluarea revistei, indicatorii bibliometrici, ştiinţele mediului
ambiant, indicele lui Price, stil de citare
The purpose of the paper is to characterise the journal Mediul Ambiant by
carrying out an exploratory study of the articles published during 2002–2011. For
each article was mentioned: article type, number of authors and affiliate institutions,
kind of references, language and year of publications. The most cited foreign journals
and top authors and institutions were revealed. The citation half-life period and the
Price’s index were identified for references cited in 2010. Correspondence between
the text citations and references is relevant of the Council of Science Editors (CSE)
Style.
Keywords: journal evaluation, bibliometric indicators, environmental sciences,
Price’s index, citation style

Introducere
Cercetările regionale au o importanţă deosebită pentru ştiinţele mediului
ambiant, deoarece ariile naturale, diferite organisme încorporate în
ecosistemele locale sunt adesea supuse explorării. Acest studiu a avut drept
scop de a continua evaluarea bibliometrică a fluxului documentar de
investigaţii ecologice în Moldova pe baza conţinutului revistei Mediul
Ambiant [1]. Articolele din revistele ştiinţifice sunt indicatorii sensibili ai
noilor idei şi pot indica o imagine completă a tendinţelor şi a accentelor în
orice domeniu [2].
Mediul Ambiant: revistă ştiinţifică, de informaţie şi cultură ecologică a
fost fondată de Ministerul Mediului şi Institutul Naţional de Ecologie în
2002. Din anul 2011, fondatorii revistei sunt: Ministerul Mediului, Institutul
de Ecologie şi Geografie al AŞM, Grădina Botanică (Institut) a AŞM,
Institutul de Zoologie al AŞM, Institutul de Protecţie a Plantelor şi
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Agricultură Ecologică al AŞM. În fruntea colegiului ştiinţific al revistei se
află academicianul Gheorghe Duca. Revista a fost acreditată de Consiliul
Naţional pentru Atestare si Acreditare (CNAA) în categoria „C”, profilurile
biologie, geografie, chimie. Mediul Ambiant se editează în format A4 color,
respectând standardele de înaltă calitate în ceea ce priveşte designul şi
tipărirea [3]. Această revistă de importanţa naţională oferă cititorilor articole
teoretice şi aplicative cu privire la dezvoltarea durabilă şi problemele cheie de
mediu, informaţiile ştiinţifice la nivel guvernamental şi instituţional.
Analizând datele cantitative din perioada 2002–2011, ne informăm despre
diversitatea internaţională a autorilor, impactul temelor, citarea corectă a altor
autori, respectarea standardelor de publicare.
Date şi metode
În perioada de referinţă (2002–2011), au fost publicate 60 de fascicule cu
periodicitatea 6 ori într-un an (în 2002 au fost publicate 5 numere, iar în 2005
– 6 numere şi fascicula tematică specială „Apa – izvorul vieţii”).
Cuprinsul revistei a fost alcătuit în perioada de referinţă din următoarele
rubrici: Cercetări ştiinţifice, Informaţii ştiinţifice, Schimbarea climei,
Calendar de mediu, Evenimente, Noutăţi editoriale, Omagieri, Viaţa
ministerului etc.
Efectuarea studiului retrospectiv a fost desfăşurată prin aplicarea
metodelor bibliometrice cantitative: au fost luate în considerare toate tipurile
de articole şi toate limbile; colectivul de autori, insituţiile afiliate şi ţările;
distribuţia şi structura detaliată a referinţelor bibliografice.
Publicaţiile au fost clasificate şi repartizate în rubrici tematice conform
conţinutului: probleme teoretice şi socio-economice 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 hazardurile naturale;
diversitatea, ecologia şi protecţia plantelor şi a animalelor; ariile naturale
protejate; influenţa antropogenă asupra sănătăţii omului; managementul
deşeurilor.
Referinţele bibliografice enumerate în fiecare articol au fost sistematizate
conform genului de publicaţie (cărţi, articole din reviste şi culegeri,
materialele prezentate la manifestările ştiinţifice naţionale şi internaţionale,
patente, legi, raporturi, autoreferate ale tezelor, resurse electronice), limbii şi
anului de publicare.
Structura şi perioada referinţelor reflectă diferenţele dintre domeniile
ştiinţifice. Pentru determinarea accentelor disciplinare ale revistei au fost
calculate indicatorii bibliometrici: perioada de citare „half-life” şi indicele lui
Price. Sistemul de prezentare a citatelor în textul articolelor şi în lista
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referinţelor complete a fost analizat şi comparat cu cele mai cunoscute stiluri
internaţionale de citare.
Rezultate şi discuţii
În perioada 2002–2011, în 59 de fascicule au fost publicate 747 de
articole. Cercetările şi informaţiile ştiinţifice (inclusiv rubrica specială
Schimbarea climei) au constituit 84 % (628 art.). Cel mai mare număr de
studii ştiinţifice a fost publicat în a. 2007 (76 art.). Materialele prezentate de
către Ministerul Mediului despre realizările în domeniul protecţiei mediului,
implementarea convenţiilor internaţionale au intrat în rubrica Informaţii
oficiale (54 tit. – 7 %). Noutăţi editoriale, Aniversări/Omagieri au fost
prezentate în revista cu 39 de articole (5,5 %), informaţiile despre diferite
evenimente ecologice – 26 de articole (Tabelul 1).
Tabelul 1
Structura articolelor revistei Mediul Ambiant (2002–2011)
Anul
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Total
%

N/T P/T
5
208
6
240
6
240
6
276
6
288
6
288
6
288
6
288
6
288
6
288
59 2692

A/T
66
89
87
72
80
78
78
68
62
67
747
100

I/O
7
10
11
5
1
8
1
1
10
54
7

C/Ş
26
32
27
40
42
52
49
49
42
28
387
52

I/Ş
31
34
41
19
28
15
10
4
9
12
203
27

S/C A/O N/E E/C
2
5
6
2
1
5
2
2
3
3
5
2
2
9
1
1
9
2
7
4
3
7
2
1
1
3
13
38
15
24
26
5
2
3,5 3.5

N/T – Numărul fasc. revistei/În total; P/T – Pagini/În total; A/T – Articole/În total;
I/O – Informaţii oficiale; C/Ş – Cercetări ştiinţifice; I/Ş – Informaţii ştiinţifice; S/C –
Schimbarea climei; A/O – Aniversări/Omagieri; N/E – Noutăţi editoriale; E/C –
Evenimente/Calendar ecologic

Cele 747 de articole au fost semnate de către 1341 de autori, dintre care
116 autori străini (8,6 %). În mediu, numărul de autori per articol – 1,8
(pentru cercetări ştiinţifice – 2,1). Majoritatea publicaţiilor au fost scrise în
limba română – 86 % (643 art.) şi doar 8 % (61 art.) – în limba rusă, 6 % (42
art.) – în limba engleză, în limba italiană fiind publicat 1 articol. În ultimii 5
ani (2007–2011), s-a micşorat numărul articolelor cu autorii străini, în
limba engleză au fost publicate numai 2 articole (Tabelul 2).
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Tabelul 2
Repartizarea articolelor în funcţie de numărul autorilor şi limba textelor
Anul
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Total
%

Art/T
66
89
87
72
80
78
78
68
62
67
747
100

Aut/T
70
107
136
129
181
183
148
137
130
120
1341
100

Aut/M
1
1,2
1,5
1,8
2,3
2,3
1,9
2
2,1
1,8
1,8

Aut/S
10
17
26
21
18
9
7
3
1
4
116
8,6

L/Rom L/Engl L/Rus
52
14
76
9
4
82
4
1
64
5
3
65
8
7
69
9
64
14
54
2
12
54
8
64
3
643
42
61
86
6
8

Art/T – Articole/În total; Aut/T – Autori/În total; Aut/M – Autori/Medie per
articol; Aut/S – Autori străini; L/Rom –art. în limba română; L/Engl – art. în limba
engleză; L/Rus – art. în limba rusă

Prestigiul ştiinţific al revistei depinde într-o proporţie însemnată de autorii
cu competenţa recunoscută în domeniul respectiv. În lista autorilor revistei
Mediul Ambiant au fost menţionaţi: 12 academicieni şi membri
corespondenţi, 178 de doctori şi doctori habilitaţi din Republica Moldova; 27
de savanţi cu grad ştiinţific din România, 30 – din alte ţări străine. Ponderea
femeilor cu grad ştiinţific a fost 82 de cercetătoare (33 %). Tabelele 3 şi 4
prezintă Top 20 de cercetători (347 articole – 46, 5 %) şi Top 10 instituţii
(542 articole – 72,6 %) care au publicat cele mai multe articole.
Tabelul 3
Topul (20) celor mai productivi autori ai revistei Mediul Ambiant
Nr
1
2
3
4
5
6
7-9
7-9
7-9
10
11
12-13

Autori
Postolache Gheorghe
Boian Ilie
Ursu Andrei
Cuza Petru
Dediu Ion
Duca Gheorghe
Cazac Valeriu
Lazu Ştefan
Mihailescu Constantin
Sandu Maria
Scorpan Vasile
Begu Adam

Grad. şt.
dr. hab.
dr.
acad.
dr. hab.
mem. cor.
acad.
dr.
dr. hab.
dr.
dr.
dr. hab.

Nr art.
45
41
28
27
23
17
16
16
16
14
13
12

%
6
5,5
3,7
3,6
3,1
2,3
2,2
2,2
2,2
1,9
1,7
1,6
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14
15-16
15-16
17-20
17-20
17-20
17-20

Tărîţă Anatol
Gîlcă Gavril
Cozari Tudor
Teleuţă Alexandru
Chirtoacă Vasile
Covali Victoria
Marcov Igor
Munteanu Andrei
Articole (în total) – 747

dr.
dr. hab.
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.

12
11
10
10
9
9
9
9
347
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1,6
1,5
1,3
1,3
1,2
1,2
1,2
1,2
46,5 %

Datele relevă că în frunte sunt fondatorii revistei Ministerul Mediului şi
Institut de Ecologie şi Geografie (acad. Andrei Ursu, mem. cor. Ion Dediu,
dr. Maria Sandu, dr. Adam Begu, dr. Anatol Tărîţă, dr. Igor Marcov). Cea
mai mare parte a articolelor afiliate Grădinii Botanice (Institut) a fost oferită
de către dr. hab. Gheorghe Postolache, dr. Ştefan Lazu, dr. Alexandru
Teleuţă, dr. Vasile Chirtoacă, dr. Victoria Covali.
Tabelul 4
Topul (10) celor mai productive instituţii naţionale
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Instituţii
Ministerul Mediului
Institutul de Ecologie şi Geografie*
Grădina Botanică (Institut)
Serviciul Hidrometeorologic de Stat
Universitatea de Stat din Moldova
Institutul de Zoologie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor
Rezervaţia ştiinţifică „Plaiul Fagului”
Institutul de Microbiologie
Articole (în total) – 747

Nr art.
124
100
85
64
49
36
29
24
20
11
542

%
16,6
13,4
11,4
8,6
6,5
4,8
3,9
3,2
2,7
1,5
72,6

*Până la 2006 Institutul Naţional de Ecologie şi Institutul de Geografie

Nivelul calitativ al publicaţiilor depinde semnificativ de colaborarea
naţională şi internaţională a savanţilor. Din acest punct de vedere, 45 (11,5
%) din 387 de cercetări ştiinţifice publicate în revista Mediul Ambiant au fost
scrise în colaborare interinstituţională naţională, 15 articole (4 %) – în
colaborare cu 19 cercetători (14 instituţii ştiinţifice) din ţările străine. În
perioada de referinţă, 52 de autori (26 de instituţi şi universităţi) din
România, Ucraina, Rusia, SUA, Italia, Canada, Norvegia, Germania, Franţa,
Armenia au publicat în această revistă 37 de articole (9,5 %). Institutul de
Geografie al Academiei Române (dr. Sorin Geacu – 4 art.) şi Facultatea de
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Biologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi (dr. Ovidiu Toma – 5
art.) au contribuit cu câte 6 articole. Numărul total al cercetărilor ştiinţifice
scrise în colaborare a constituit 202 titluri (52 %). Articolele semnate de un
singur autor au reprezentat 48 % (185 art.), 86 de articole (22 %) au avut 2
autori, 53 (14 %) – 3 autori; 63 (16 %) – 4-8 autori (Fig. 1).
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Fig. 1 Distribuţia cercetărilor şt. în funcţie de numărul de autori per articol
Studierea revistelor ştiinţifice din Moldova a demonstrat că în domeniul
ştiinţelor naturii articolele scrise în colaborare cu 2-3 sau mai mulţi autori
reprezintă 55,5 % [4, p. 167]. Studiile anterioare a revistelor ecologice au
constatat corelarea pozitivă dintre ratele de citare şi numărul autorilor:
articolele cu patru sau mai mulţi autori au avut mai multe şanse să fie
acceptate şi citate. Valoarea fenomenului „calitate de coautor” se explică prin
faptul că articolele cu mai mulţi autori în mod legitim au un nivel superior de
credibilitate, s-ar putea reflecta multidisciplinaritatea unor astfel de articole
sau beneficiile de diviziune a muncii în colaborare, inclusiv potenţialul de a
îmbunătăţi manuscrisul [5, p. 30-31; 6, p. 27-28].
În procesul sistematizării tematice a articolelor din revistă au fost excluse
din clasificarea următoarele rubrici: Informaţii oficiale, Aniversări/Omagieri,
Noutăţi editoriale (93 art.). Cele mai frecvente subiecte au fost legate de
biodiversitatea florei şi faunei (219 art. – 33,5 %), problemele teoretice şi
socio-economice ale ecologiei şi protecţiei mediului înconjurător (101 art. –
15,5 %), schimbarea climei şi hazardurile naturale (72 art. – 11 %), ariile
naturale protejate (64 art. – 10 %), poluarea şi protecţia solurilor (55 art. – 8,5
%), calitatea şi gradul de poluare a apei – 45 art. (Fig. 2). Dintre alte
probleme tematice cum ar fi: legislaţia şi educaţia ecologică, influenţa
antropogenă asupra sănătăţii omului, gestionărea deşeurilor, poluarea şi
protecţia aerului – niciuna nu constituie mai mult de 1-2 % (7-15 art.).
Studierea conţinutului ecologic al publicaţiilor editate în Moldova în
perioada 2005–2010 şi al articolelor din Mediul Ambiant a dat posibilitatea
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de a compara datele obţinute, în care se reflectă particularităţile domeniului
respectiv (Tabelul 5).
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Fig. 2. Distribuţia articolelor în funcţie de temele ecologice
Tabelul 5
Structura tematică a documentelor editate în Moldova în perioada
2005–2010 / inclusiv în Mediul Ambiant
Anii
2005 2006 2007 2008
54
52 48 59
/12
/5
/4
/5
16
25 27 26
Dreptul ecologic
/1
/1
11
13 12 14
Educaţie ecologică
/2
Poluarea mediului: metode
31
29 33 35
de control
/5
/2
/3
/4
14
16 21 17
Poluarea şi protecţia aerului
/2
/1
/2
/2
44
54 46 57
Poluarea şi protecţia apelor
/f.spec /8
/2
/2
44
49 41 40
Poluarea şi protecţia solurilor
/5
/8
/8 /11
Schimbarea climei, hazarduri 26
24 29 19
naturale
/9
/8 /16 /10
Diversitatea, ecologia şi
124 161 138 159
protecţia plantelor şi animal. /20 /31 /26 /27
18
23 22 25
Arii naturale protejate
/6
/10 /10 /6
Influenţa antropogenă asupra 22
20 21 23
sănătăţii omului
/1
/1
/2
/1
14
16 19 21
Managementul deşeurilor
/1
/3
418 482 457 495
Total
/62 /77 /76 /68
Tematica documentelor
În total/în Mediul Ambiant
Probleme teoretice şi socioeconomice ale ecologiei

2009 2010
54 58
/5
/5
23 28
/1
16 19
36 38
/5
/3
21 18
/1
62 78
/3
47 54
/7
/5
32 29
/8
/7
155 139
/25 /29
27 34
/6
/5
26 32
/1
/2
18 20
/3
/1
517 547
/63 /59

Total
Publ.
%
325
11
/36
/9
145
5
/3
/0,7
85
3
/2
/0,5
202
7
/22
/5
107
3,5
/8
/2
341
12
/15
/4
275
9,5
/44
/11
159
5,5
/58
/14
876
30
/158
/39
149
5
/43
/11
144
5
/8
/2
108
3,5
/8
/2
2916 100
/405 100
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Datele cantitative referitoare la distribuţia publicaţiilor la nivel naţional şi
în revistă au confirmat dezechilibrul temelor prioritare. Articolele din Mediul
Ambiant, în care au fost discutate schimbările climatice (58 tit.) sau
conservarea ariilor naturale (43 tit.) au constituit 36,5 % şi respectiv 29 % din
volumul total al publicaţiilor cu acest conţinut editate în republica. În acelaşi
timp, problemele legislative şi educaţionale au fost prezentate numai în 5
articole din 36 de fascicule.
Evaluarea bibliometrică a referinţelor bibliografice reprezintă un factor
important pentru aprecierea conţinutului ştiinţific al articolelor. În perioada
de zece ani, în Mediul Ambiant au fost enumerate 4 566 de referinţe. Tabelul
6 relevă distribuţia referinţelor (în total şi medie) pentru cercetări ştiinţifice şi
separat pentru informaţii ştiinţifice (inclusiv rubrica Schimbarea climei).
Articolele ştiinţifice (387 tit.) conţin 86 % (3 935 ref.) din numărul total al
referinţelor. Media aritmetică a numărului de referinţe per studiul ştiinţific a
fost 10. În ultimii ani numărul mediu a crescut semnificativ de la 7 ref.
(2002–2004) până la 13 ref. per articol (2010–2011). Referinţele citate în
informaţiile ştiinţifice au constituit 267 de titluri (14 %), numărul mediu –
2,5.
Tabelul 6
Repartizarea referinţelor bibliografice în articolele ştiinţifice
Anii
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Total

Cercet/T
26
32
27
40
42
52
49
49
42
28
387

Ref/T
180
236
186
396
464
479
524
561
548
361
3935

Ref/M
7
7,5
7
10
11
9
10,5
11,5
13
13
10

Inform/T
31
36
43
22
35
24
19
14
17
26
267

Ref/T
3
39
15
170
145
63
100
48
48
631

Ref/M
0,9
0,7
5
6
3,5
7
3
2
2,5

Cercet/T – Cercetări ştiinţifice/În total; Ref/T – Referinţe/În total; Ref/M –
Referinţe/Medie per articol; Inform/T – Informaţii ştiinţifice/În total; Ref/T –
Referinţe/În total; Ref/M – Referinţe/Medie per articol

În conformitate cu genul de publicaţie, cărţile au fost cele mai citate (1940
tit. – 42,5 %), urmate de articolele din reviste (1186 tit. – 26 %) şi articolele
din culegeri (631 tit. – 14 %). Destul de înalt nivel de citare prezintă şi alte
surse: legi, rapoarte, brevete de invenţii, standarde, autoreferate ale tezelor de
doctor – 9,5 % (429 tit.). Materialele congreselor şi conferinţelor au constituit
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6,5 % (304 tit.), resurse electronice – 1,5 % (76 tit.) din volumul total
(Tabelul 7).
Tabelul 7
Referinţele bibliografice în funcţie de tipul publicaţiei
Anul
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Total
%

R/T
180
239
225
411
634
624
587
661
596
409
4566
100

C
61
113
89
162
252
287
258
289
260
169
1940
42,5

A/R
81
59
46
110
147
134
167
205
157
80
1186
26

A/C
10
17
20
51
122
96
90
83
85
57
631
14

M/C
8
23
15
30
45
31
34
38
50
30
304
6,5

A/D
17
22
45
54
62
67
37
43
32
50
429
9,5

R/E
3
5
10
4
6
9
1
3
12
23
76
1,5

R/T – Numărul total al referinţelor; C – Cărţi; A/R – Articole din reviste; A/C –
Articole din culegeri; M/C – Materialele conferinţelor; A/D – Alte documente
(brevete, rapoarte, legi, autoreferate tezelor); R/E – Resurse electronice.

Dintre sursele citate în Mediul Ambiant 37 % (1695 tit.) din volumul total
(4 566) au fost publicate în limba română, 35 % (1612 tit.) – în limba rusă, 24
% (1084 tit.) – în limba engleză şi 4 % (175 tit.) – în limba franceză,
germană, italiană etc. (Fig. 3). Citarea lucrărilor în alte limbi de circulaţie
internaţională (2871 tit. – 63 %) subliniază faptul că problemele ecologice nu
respectă graniţele naţionale şi, prin urmare, trebuie să fie abordate într-un
mod coordonat.
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Fig. 3. Distribuţia referinţelor bibliografice în funcţie de limba publicaţiei
Ca urmare a sistematizării referinţelor, au fost scoase în evidenţă 20 de
reviste ştiinţifice străine, cel mai des citate (Tabelul 8). Cele mai multe
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trimiteri au fost făcute la articolele din Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţele vieţii (până la a. 2005 Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ser. Ştiinţe biologice şi chimice) – 84 tit.
Tabelul 8
Topul (20) celor mai citate revistele străine în Mediul Ambiant
Nr
1
2-3
2-3
4-5
4-5
6
7
8-9
8-9
10-13
10-13
10-13
10-13
14
15-18
15-18
15-18
15-18
19-20
19-20

Reviste
Ботанический журнал
Ocrotirea Naturii şi a Mediului Înconjurător
Soil Biology & Biochemistry
Plant Physiology
Revista pădurilor
Animal Behaviour
Analele şt. Univ. „Al. I. Cuza”, Iaşi, Ser. Geografie
Science
Физиология растений
Journal of the American Society for Horticultural
Science
Plant and Soil
Почвоведение
Экология
Гигиена и санитария
American Naturalist
Applied Microbiology and Biotehnology
HortScience
Лесоведение
Journal of Experimental Botany
Physiologia Plantarum
Articole din reviste – 1186

Nr art.
15
14
14
12
12
11
10
9
9
8
8
8
8
7
6
6
6
6
5
5
179

A fost analizată, de asemenea, şi autocitarea revistei. Rata de citare a
articolelor proprii a fost 2,4 % – raportul dintre numărul referinţelor din
Mediul Ambiant (108 tit.) şi numărul total al referinţelor (4566 tit.). Nivelul
de autocitare al revistelor ecologice clasate în ISI (Institute for Scientific
Information, Thomson Reuters) constituie, în medie, 12-16 % şi scade odată
cu creşterea impactului revistei [7]. Din alt punct de vedere, autocitarea poate
fi folosită ca un indicator care relevă cum autorii estimează revista ca o sursă
de informare şi cum articolele sunt orientate spre problematica generală a
revistei [2].
Analiza cronologică a referinţelor relevă existenţa indicelui lui Price
(după numele lui Derek John de Solla Price care l-a introdus în 1970). Teoria
lui Price este un instrument de diagnosticare pentru a descrie şi a compara
diferenţele între ştiinţele „hard” şi „soft”. Cele două ştiinţe centrale „hard”
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sunt considerate a fi chimia şi fizica. Ştiinţele „soft” sunt: economia,
psihologia, sociologia etc., în general, toate ştiinţele socioumane. Biologia
organismelor (ecologia, biologia evolutivă etc.) deseori este clasificată ca
„quasi-soft” ştiinţa [8].
Derek Price a ţinut cont de caracterul recent al citărilor şi a constatat că
valoarea indicelui a variat în funcţie de disciplină sau de domeniu de ştiinţă.
Indicele lui Price (IP) este procent din întregul set de referinţe la literatura de
specialitate publicată în ultimii cinci ani înainte de citare. Fizica şi biochimia
au indicii de la 60 până la 70 la sută, ştiinţele sociale în jur de 42 la sută,
ştiinţele socioumane între 10 şi 30 la sută [9].
IP = (n1/n2)*100 – unde n1 este numărul referinţelor la publicaţiile
editate în ultimii 5 ani; n2 – numărul total al referinţelor. IP revistei Mediul
Ambiant pentru anul 2010 = 21 % (n1 – 127 ref., n2 – 596 ref.).
Frecvent acest indicator se utilizează pentru determinarea profilului
dominant în conţinutul revistei multidisciplinare. În tabelul lui Price (154 de
reviste din diferite domenii) la fel IP (21 %) are American Journal of Botany
[9]. Studiile botanice au constituit 36 % din volumul total al cercetărilor
ştiinţifice publicate în Mediul Ambiant în perioada de referinţă. Caracterul
descriptiv şi statistic (morfologic, anatomic, istoric etc.) al studiilor despre
biodiversitatea florei şi faunei se reflectă în IP „modest”, procentul de citare a
cărţilor fiind mai mare (42,5 %) în comparaţie cu articolele din reviste (26
%).
Alt indicator cunoscut este perioada de citare „half-life” (jumătate de
viaţă) sau mediana distribuţiei cronologice a referinţelor, care determină
vârsta medie a publicaţiilor citate [10, p. 136]. Mediana care împarte figura
nr. 4 în două părţi egale trece prin 1995 (anul în care au fost citate 50 % din
numărul total al referinţelor).
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Fig. 4. Repartizarea cronologică a publ.Anii
citate în Mediul Ambiant (a. 2010)

HOMO QUAERENS: CERCETĂTOR – INFORMAŢIE – BIBLIOTECĂ

51

În 2010, lucrările citate în revista au avut perioada „half-life” 15 ani.
Sursele publicate în ultimii 10 ani au constituit 36,9 % din volumul total al
citărilor. Datele indicatorilor cronologici obţinute pentru Mediul Ambiant
sunt comparabile cu indicele unor alte reviste în domeniul biologiei [2, p.
152-153].
În urma analizei cerinţelor de prezentare a articolelor pentru publicare în
Mediul Ambiant, menţionăm că, de fapt, colegiul de redacţie cere respectarea
normelor de citare a sistemului „autor–referinţă” recomandată de către
Consiliul Editorilor în Ştiinţe (Council of Science Editors – CSE) cunoscut
anterior ca Consiliul de Editori în Biologie (Council of Biology Editors –
CBE). În 2006 a fost publicată a 7-a ediţie Scientific Style and Format: The
CSE Manual for Authors, Editors and Publishers care a fost actualizată şi
extinsă [11]. Stilul CSE determină trei sisteme de asigurare a corespondenţei
între citare şi referinţa bibliografică: „autor–referinţă”, „autor–dată” şi
sistemul numeric secvenţial. Sistemul „autor–referinţă” presupune lista
referinţelor bibliografice ordonată alfabetic după numele de familie al
autorilor sau editorilor. Referinţele sunt numerotate în această ordine şi
numerele se introduc în text sub formă de exponenţi sau în paranteze patrate.
În sistemul „autor–dată” numele autorului şi anul publicării trebuie să fie
prezentate în text între paranteze rotunde. Lista cu descrierile complete se
află la sfârşitul lucrării în ordine alfabetică după numele autorului sau
editorului. Sistemul numeric secvenţial de citare presupune numerotarea
referinţelor în text prin cifre arabe sub formă de exponenţi sau în paranteze
patrate. În listă lucrările se prezinte în ordinea apariţiei în text [12].
Unele dintre particularităţile acestui stil sunt: indicarea paginilor în
descrierea completă a cărţilor; nu se pune virgulă după numele autorului;
titlul cărţii, articolului, revistei se scrie în text simplu (fără ghilimele, litere
italice); titlurile revistelor pot fi abreviate; în lista referinţelor trebuie să se
specifice 10 autori. Sistemul „autor–dată” este preferabil pentru stilul CSE.
Avantajul utilizării acestui sistem este în identificarea lucrării unui autor prin
metodă directă în text şi absenţa necesităţii de renumerotarea referinţelor în
text şi în lista, în cazul în care trimiterile au fost schimbate sau adăugate.
Studierea lucrărilor a arătat că 203 articole ştiinţifice (93,5 %) din 217
publicate în ultimii 5 ani în revista (2007–2011) au avut lista referinţelor şi
citatele în text relevante stilului CSE: în 112 articole (51,5 %) a fost utilizat
sistemul „autor–referinţă” (recomandat de către colegiul de redacţie); în 60
de articole (27,5 %) – sistemul „autor–dată”; în 31 de articole (14,5 %) –
sistemul numeric secvenţial; în 14 articole (6,5 %) citatele şi referinţele nu
corespund cerinţelor niciunui sistem (Fig. 5).
Descrierea completă a referinţelor în lista trebuie să includă toate datele
necesare: numele şi prenumele autorului (autorilor), pentru monografii: titlul
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cărţii, ediţie, locul editării, editură, anul editării, numărul de pagini; pentru
reviste: titlul articolului, titlul revistei, anul editării, numărul volumului,
numărul de pagini. Analiza plenitudinei datelor în referinţe a demonstrat că
153 de liste (70,5 %) au avut toate datele necesare pentru identificarea şi
căutarea bibliografică a surselor citate, în 64 (29,5 %) nu au fost menţionate
paginile în descrierea monografiilor şi culegerilor.
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Fig. 5. Distribuţia articolelor ştiinţifice conform utilizării sistemelor de
citare ale Consiliului Editorilor în Ştiinţe (CSE)
Modul de prezentare a referinţelor: ordinea elementelor descrierii şi
metodele de utilizare a semnelor de punctuaţie convenţionale pentru
separarea elementelor presupune respectarea cerinţelor stilului CSE.
Formatul referinţei la carte pentru sistemul „autor–referinţă” şi sistemul
numeric secvenţial (în sistemul „autor–dată” anul publicării se specifică după
autor/i):
 Autor AA, Autor BB, Autor CC, etc. Titlul cărţii: Subtitlu. Ediţie.
Locul publicării: Editură; Anul publicării. Pagini. (Titlu: numărul
seriei).
Formatul referinţei la contribuţie din carte:
 Autor AA, Autor BB, Autor CC, etc. Titlul articolului/capitolului. In:
Editor AA, Editor BB, editor/s. Titlul cărţii. Ediţie. Locul publicării:
Editură; Anul publicării. Pagini.
Conectorul „In:” trebuie să preceadă titlul de unitate gazdă: titlul cărţii,
culegerii, conferinţei.
Formatul referinţei la articol din revistă:
 Autorul AA, Autorul BB, Autorul CC, etc. Titlul articolului. Titlul
revistei. Anul publicării; Volum(număr):Pagini.
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În descrierea revistei nu se utilizează conectorul „In:” şi desemnările
volumului şi paginaţiei „vol.”, „p.”.
Versiunile electronice ale cărţilor sau articolelor se descriu la fel ca şi
sursele imprimate, cu menţiunea tipului de suport între paranteze pătrate.
Data citării se specifică între paranteze patrate [an, lună, zi]. DOI, URL-ul
sunt plasate la sfârşitul referinţei.
Listele referinţelor bibliografice prezentate în Mediul Ambiant, din punct
de vedere al utilizării semnelor de punctuaţie pentru separarea elementelor
descrierii, sunt foarte amestecate. În general, numai descrierea cărţilor
corespunde formatului necesar. Standardele şi stilurile internaţionale de citare
utilizează numai semnele de punctuaţie stabilite (punct, virgulă, punct şi
virgulă, două puncte) şi nu aplică simplă sau dublă bară oblică („/”, „//”).
În luna mai 2012, a fost aprobat prin hotărârea INSM nr. 871-ST
standardul ISO 690:2010 Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice
şi citarea resurselor de informare, care e destinat autorilor şi editorilor.
Compararea elementelor de bază ale referinţei şi ordinea în care acestea
urmează a fi prezentate în formatele ISO 690:2010 şi CSE relevă identitatea
lor. Distincţiile mici sunt numai în mod de utilizare a evidenţierilor editoriale
şi semnelor de punctuaţie. Standardul ISO 690:2010 presupune vizualizarea
numelor de familie (autorilor, editorilor, alcătuitorilor, traducătorilor etc.,
denumirilor organizaţiilor în funcţie de autor) cu litere majuscule; titlurilor de
cărţi şi reviste cu litere italice; numărului volumului revistei cu cifre aldine.
Articolele ştiinţifice din Mediul Ambiant sunt prezentate în baza de date
AGRIS – International Information System for the Agricultural Sciences and
Technology (Sistemul Internaţional de Informare în domeniul Tehnologiilor
şi Ştiinţelor Agrare) care conţine la momentul actual mai mult de 2,8 mln de
înregistrări bibliografice – http://agris.fao.org/. La crearea bazei de date
AGRIS participă centrele naţionale din peste 100 de ţări. Centrul Naţional
AGRIS–MOLDOVA – Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă este
responsabilă de colectarea documentelor, prelucrarea, introducerea lor în baza
locală AGRIS şi transmiterea înregistrărilor bibliografice în baza de date
centrală [13].
Extinderea gradului de conştientizare a mediului în Europa a fost
reflectată în creşterea fondurilor alocate de cercetări în acest domeniu. Din
anul 2012, Republica Moldova va beneficia de avantajele unei ţări asociate la
al Şaptelea Program Cadru pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică – PC7
(Seventh Framework Programme – FP7), care este instrumentul principal al
Uniunii Europene pentru finanţarea cercetărilor în Europa –
http://www.fp7.asm.md/. Priorităţile PC7 fac parte din câteva programe
specifice, dintre care sunt şi problemele mediului (inclusiv schimbări
climatice) [14]. Acest fapt va permite savanţilor din Moldova să colaboreze
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cu partenerii lor din întreaga Europă, pentru a găsi soluţii şi a rezolva
problemele stringente ale mediului.
Concluzii
Metodele bibliometrice de analiză a surselor primare de informaţii sunt
printre cele mai promiţătoare metode şi pot spori în mod substanţial numărul
oportunităţilor în cazul lucrărilor de cercetare. Sistematizarea, corelarea
datelor cantitative permit evaluarea punctelor forte şi aspectelor vulnerabile
în dezvoltarea revistei.
Cercetările şi informaţiile ştiinţifice au constituit 84 % din 747 de articole
publicate în ultimii zece ani în Mediul Ambiant. Prestigiul ştiinţific al revistei
este determinat de autorii renumiţi: 12 academicieni şi membri
corespondenţi, 235 de doctori şi doctori habilitaţi din Moldova şi din zece ţări
străine. Problemele frecvent discutate în revista au fost legate de
biodiversitatea florei şi faunei, conservarea ariilor naturale, schimbările
climatice.
Volumul total al referinţelor bibliografice enumerate în articole a
constituit 4 566, numărul mediu de referinţe per articol ştiinţific – 10.
Indicatorii bibliometrici – perioada de citare „half-life” (15 ani) şi indicele lui
Price (21 %) – au fost identificaţi pe baza referinţelelor citate în a. 2010 şi
sunt comparabile cu reglementările şi cotele de citare pentru revistele
botanice şi zoologice. Majoritatea articolelor ştiinţifice (93,5 %), publicate în
ultimii cinci ani în revista, au avut listele de referinţe bibliografice şi citatele
în text corespunzătoare sistemelor de citare ale Consiliul Editorilor în Ştiinţe
(CSE).
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BIOBIBLIOGRAFIA – MIJLOC DE PROMOVARE ŞI PUNERE
ÎN VALOARE A PERSONALITĂŢILOR DE ŞTIINŢĂ
TATIANA DOIBANI
BŞC „Andrei Lupan”
Articolul prezintă biobibliografiile consacrate personalităţilor marcante ale
Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor realizate în BŞC „Andrei Lupan”.
Cuvinte cheie: biobibliografie, promovarea ştiinţei, genetica, fiziologia plantelor
The article presents the biobibliographies dedicated to prominent personalities of
the Institute of Genetics and Plant Physiology, which has been elaborated at the
Central Scientific Library „Andrei Lupan”.
Keywords: biobibliography, promoting science, genetics, plant physiology
Omul adevărat, cu tot ce realizează
se realizează şi pe el.
Igor P. Jechiu

Cel mai mare impact asupra comunităţii în vederea cercetării imaginii
unei instituţii îl execută bibliotecarul şi bibliograful. Nivelul de
profesionalism, capacitatea de a comunica cu utilizatorii în procesul prestării
serviciilor, reliefează imaginea celui care reprezintă biblioteca. Imaginea unei
biblioteci se crează prin strategii bine gândite, competenţe, muncă
sistematică, răbdare şi îndeplinirea obligaţiunilor cât mai conştiincios.
Mentalitatea bibliotecarilor s-a schimbat mult odată cu valorificarea noilor
tehnologii de informare şi comunicare.
Personalul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan” a Academiei de
Ştiinţe a Moldovei este un personal instruit, calificat şi deschis spre
comunicare. Colaboratorii sunt implicaţi activ în alcătuirea lucrărilor
bibliografice – una din principalele activităţi ale bibliotecii în condiţiile
moderne de reformare a ştiinţei. Alcătuirea bibliografiilor unei instituţii are
drept scop prezentarea activităţilor şi promovarea valorilor documentare şi a
personalităţilor. Astfel de lucrări au o mare importanţă pentru istoria ştiinţei.
Investigaţiile ştiinţifice fundamentale ale Institutului de Genetică şi
Fiziologie a Plantelor sunt prezentate în monografii, manuale, broşuri,
materialele conferinţelor şi simpozioanelor, rapoarte ştiinţifice, articole din
reviste şi culegeri, brevete de invenţii etc. Biobibliografia unei personalităţi
generalizează viaţa şi domeniul profesional sub diferite aspecte, precum:
redactor, conducător, consultant, participant la expoziţii internaţionale etc. Ea
cuprinde biografia, titlurile scrierilor lui şi ceea ce ţine de viaţa şi activitatea
sa. „Importanţa elaborării biobibliografiilor ale căror protagonişti sunt
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savanţi, oameni de cultură şi alte personalităţi de importanţă naţională şi
internaţională rezidă şi în cumularea a două funcţii importante: memorială,
aceste lucrări reprezentând o cronică a vieţii ştiinţifice, culturale, politice,
economice etc.; informativă, prin reflectarea diferitor şcoli ştiinţifice etc. [1].
Referindu-mă la acest compartiment, trebuie să menţionez numele
merituoşilor cercetători, doctori habilitaţi şi academicieni din incinta
Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor:
Academicianul Boris Matienco – o personalitate remarcabilă în domeniul
biologiei moderne, creatorul unei şcoli
ştiinţifice distincte în biologia celulară,
doctor habilitat, profesor universitar,
laureat al premiului de Stat al Republicii
Moldova, autor a peste 487 de lucrări
ştiinţifice, inclusiv 22 de monografii şi
manuale universitare. Biobibliografia
cuprinde un tabel cronologic cu datele
cele mai importante din activitatea
savantului, o sinteză asupra operei lui, o
serie de omagii şi aprecieri, material fotografic, precum şi o bibliografie
completă a publicaţiilor [2-3].
Academicianul Anatol Jacota – savant notoriu în domeniul geneticii şi
fiziologiei plantelor, doctor habilitat, profesor universitar, laureat al titlului
onorific de „Om emerit”, fondatorul unei şcoli ştiinţifice originale în
domeniul geneticii rezistenţei plantelor. Autor a peste 400 de lucrări
ştiinţifice, inclusiv 6 monografii în
colaborare, un dicţionar explicativ.
Lucrarea cuprinde repere din biografia
academicianului, activitatea ştiinţifică, o
serie de omagii şi aprecieri, lista
publicaţiilor
ştiinţifice,
sumarul
brevetelor de invenţii, lista distincţiilor
obţinute în cadrul saloanele naţionale şi
internaţionale de inventică [4-5].
Biobibliografia
Academicianul
Simion Toma – cavaler al cunoaşterii şi dăruirii reflectă un bilanţ al
activităţii ştiinţifice, didactice şi manageriale ale academicianului –
fondatorului şcolii ştiinţifice în domeniul microelementelor ca vectori ai
proceselor biologice din Republica Moldova. Rezultatele cercetărilor sunt
reflectate în 932 de lucrări. În bibliografie sunt incluse spicuiri şi consemnări
omagiale ale colegilor de studii şi de serviciu, ale unor discipoli, precum şi
secvenţe din viaţa personală a savantului şi a familiei lui, ajuns la vârsta de
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75 de ani şi rotunjind o jumătate de secol de muncă creatoare. La fel în
lucrare sunt incluse: bibliografia publicaţiilor ştiinţifice, sumarul brevetelor
de invenţii, lista distincţiilor decernate la saloanele naţionale şi internaţionale
de inventică, lista discipolilor savantului –
deţinători de grade şi titluri ştiinţifice [6-7].
Lucrarea Activitatea creatoare a
cercetătorului ştiinţific principal, doctor în
ştiinţe chimice Stepan Şveţ prezintă
portretul savantului cunoscut în domeniul
ştiinţelor chimice. Pentru contribuţia sa
semnificativă la dezvoltarea ştiinţei
naţionale în domeniul chimiei bioorganice,
chimiei compuşilor naturali şi fiziologic
activi, i-a fost decernat Premiul de Stat al
Republicii Moldova în domeniul ştiinţei şi tehnicii. La expoziţiile
internaţionale de invenţii a obţinut diplome de onoare, certificate de gradul I
şi II, premiile întâi şi mai mult de 90 medalii de aur, argint şi bronz. Este
autorul şi coautorul a peste 226 de publicaţii ştiinţifice, 60 de brevete de
invenţii şi 3 patente ale Federaţiei Ruse [8].
Bibliografiile sunt ordonate după principiul cronologic, iar descrierile în
cadrul fiecărui an sunt aranjate în ordine alfabetică. La sfârşitul bibliografiei
sunt daţi indicii de nume. Descrierile bibliografice sunt alcătuite cu
respectarea standardelor în vigoare. Sunt incluse toate tipurile de publicaţii:
monografii, manuale, culegeri, articole din reviste şi culegeri, conferinţe,
congrese, brevete de invenţii, brevete la soiuri de plante, participări la
expoziţii, comunicări la simpozioane etc. Aceste lucrări sunt accesibile atât
tipărite, cât şi în format electronic pe site-ul BŞC „Andrei Lupan” a AŞM –
http://bsclupan.asm.md. Prin modul prezentării în Internet, prin toate
serviciile care se fac la distanţă, biblioteca a devenit mai vizibilă şi
demonstrează tot mai multă utilitate pentru societatea actuală şi viitoare.
În prezent se lucrează la elaborarea altor bibliografii ce vor imortaliza
activitatea ştiinţifică a cercetătorilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei:
Biobibliografia doctorului habilitat în biologie, profesor cercetător,
colaborator ştiinţific principal al Grădinii Botanice (Institut) a AŞM – Ştefan
Topală. În acest context ne vom strădui şi în continuare să lărgim aria de
cercetare, elaborând biobibliografii şi ale altor savanţilor din domeniul
respectiv.
Menţionăm că lucrările bibliografice se regăsesc în colecţiile bibliotecilor
din ţară şi străinătate, pe Internet, devenind un bun prilej de cunoaştere şi de
apropiere între popoare şi biblioteci.
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TÂRGUL INTERNAŢIONAL DE CARTE ŞTIINŢIFICĂ ŞI
DICACTICĂ – PROMOTOR AL CĂRŢII ŞTIINŢIFICE
SVETLANA TÎLTU
BŞC „Andrei Lupan”
În articolul de faţă au fost analizate activităţile din cadrul Târgului Internaţional
de Carte Ştiinţifică şi Didactică. Acest eveniment cultural, organizat de Biblioteca
Ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe, permite editorilor, distribuitorilor de carte
promovarea şi comercializarea producţiei lor, stabilirea formelor de cooperare
reciproc avantajoase.
Cuvinte cheie: târgul de carte, biblioteca, activitate editorială, marketing
The First Scientific and Didactic Book Fair activities are shown in this paper.
This cultural event, organized by the Scientific Library of the Academy of Sciences,
enables publishers, booksellers, book distributors to promote and market their
production, establish mutually beneficial forms of business and cultural cooperation.
Keywords: book fair, library, publishing, marketing
O carte nu este nici lege, nici sentinţă; ea poate fi un triumf.
Unele cărţi sunt făcute pentru a fi „gustate”, altele, pentru a fi „înghiţite”
şi un mic număr pentru a fi „mestecate şi degerate.”
Fr. Bacon

Semnale, date, reţele, viteză… noi obiceiuri, noi reflexe, tehnologii care,
deşi sunt invizibile în funcţionarea lor, domină societatea contemporană, iar
schimbările îşi croiesc propriul drum printr-un sistem aparent ştiut de toată
lumea. Omul se mişcă mai mult şi mai repede decât oricând, iar cartea –
încercând să ţină pasul cu mobilitatea – pare că se adapteză, luând noi forme,
sau locuri, ea nu se mai află pe noptieră, ci în geantă. Cărţile par a fi atât de
„bătrâne” şi, în acelaşi timp, atât de „tinere”. În acest context, cartea
ştiinţifică apare ca o sursă ce trebuie mestecată şi degerată.
Biblioteca este locul neutru unde se întâlnesc toate componentele unei
societăţi bine dezvoltate. Astăzi biblioteca devine locul de „rendez-vous”
între autor şi cititor, prin intremediul unor modalităţi variate de promovare a
resurselor infodocumentare. În acelaşi timp BŞC „Andrei Lupan” a AŞM
inregistrează o dinamică pozitivă la abonarea revistelor ştiinţifice – numărul
abonamentelor este în creştere de la 139 în 2006 până la 281 în anul 2010 [1].
Una dintre problemele cu care se confruntă astăzi societatea
informaţională este difuzarea cărţii. Nu întâmplător spunem „probleme”.
Până mai ieri la noi totul era nespus de simplu. Cartea tipărită era expediată
la Asociaţia Republicană de comerţ cu carte „Moldknigotorg”, iar de aici,
prin intermediul Bazei republicane de comerţ cu carte, era distribuită în
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reţelele asociaţiilor raionale. Reţeaua librăriilor a crescut de la 129 în anul
1966 – la 409 în anul 1973 dacă analizăm în detalii o librărie deservea în
medie 9,3 mii persoane: la oraşe – 24 mii, iar în localităţile săteşti – 7,7 mii.
De la asociaţiile raionale cartea ajungea în librării – magazine specializate din
oraşe, care depăşeau cifra totală de 30 şi în „Luminiţele” de la sate, care la
1985 ajunsese la cca 750 [2, p. 101]. Cărţile, având preţ nominal modest, erau
accesibile cititorilor de diverse categorii. Chiar dacă astăzi numarul de carţi,
broşuri, ziare şi reviste a crescut, promovarea acestora este blocată. Conform
Anuarului Statistic al RM avem urătoarele date (vezi tabelul) [3, p. 213].
Tabelul. Editarea cărţilor şi broşurilor, revistelor şi ziarelor
Cărţi şi broşuri
Reviste şi publicaţii periodice
Ziare

2003
2231
143
203

2007
2760
267
219

2010
2366
245
207

Reieşind din datele acestui tabel, numărul de tipărituri a crescut, iar în
anul 2007 se atestă cel mai mare număr de publicaţii.
Astăzi însă situaţia s-a schimbat, iar demersul de promovare a cărţii
constituie una dintre cele mai interesante provocări. Metodele de promovare a
cărţii depind de fiecare bibliotecă în parte, de bugetul pe care aceasta îl alocă,
precum şi de strategiile de promovare a fiecăreia. Vânzările pe piaţa de carte
au crescut datorită shimbării mentalităţilor cu privire la promovare. Încep să
apară campanii antrenate în marketingul de carte [4, p. 78]. Bibliotecile devin
factor de influienţă în procesul promovării cărţii, deschid larg uşile, fiind
însetate de public, cititor, autori, pentru a demonstra că în cadrul unei
biblioteci „..morţii trăiesc, munţii vorbesc”.
Televiziunea, pliantele, cataloagele, panourile amplasate în locuri publice,
publicitatea în instituţiile de învăţământ, banerele, flayerele, comunicatele
cotidienelor şi revistelor, cronicile şi recenziile, reportajele de la lansările de
carte, iniţierea unor concursuri având ca premii cărţi, afişele, vânzările online, redactarea de newsletter (buletin informaţional) – în tot acest arsenal de
PR, ca o formă de promovare, apare TÂRGUL DE CARTE – unul din
principalele mijloace de promovare. Târgurile reprezintă o piaţă, de regulă
de dimensiuni mai mici, care se organizează la intervale de timp mai lungi
decât pieţele sau expoziţiile tradiţionale [5, p. 2023]. Literatura de specialitate
specifică că ele sunt de două feluri:
 Târgul de carte pentru public – are ca scop prezentarea producţiei
editoriale recente în faţa publicului, vânzarea de carte şi sondarea opiniei
publice vis-a-vis de programul editorial. Spre exemplu, în România editurile
participă la BOOKAREST (Târgul Internaţional de Carte organizat de
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ARTEXPO), GAUDEAMUS (Târgul de Carte cu profil educaţional şi pentru
tineret, organizat de ROMEXPO), LIBREX (Târg de carte organizat de
Primăria Iaşi);
 Târgul de carte pentru specialişti (Târgul Internaţional de la
Frankfurt, locul în care sunt negociate cele mai multe contracte de traduceri);
Bologna BotFair (târg dedicat cărţii pentru copii şi tineret).
Referindu-ne la Republica Moldova, până mai ieri erau două: Salonul
Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret organizat la MOLDEXPO şi
Salonul Internaţional de Carte la Biblioteca Naţională.
Preocuparea pentru intensificarea cercetării ştiinţifice în spaţiul
infodocumentar şi construcţia naţională a societăţii informaţionale
reprezintă un scop major la nivel global [6]. Pentru menţinerea şi realizarea
acestui deziderat, precum şi a popularităţii serviciilor, convingerea
beneficiarilor, informarea potenţialilor utilizatori, Biblioteca Ştiinţifică
Centrală „Andrei Lupan” a AŞM întocmeşte, în vara anului 2011, un plan de
activitate, în care se propune
organizarea Târgului Internaţional
de Carte ştiinţifică şi didactică.
Astfel, luni, 10 octombrie a avut
loc
inaugurarea
Târgului
Internaţional de Carte Ştiinţifică şi
Didactică, ediţia I, consacrat
aniversării a 575 de ani a oraşului
Chişinău şi 65 de ani de activitate
a Academiei de Ştiinţe a
Moldovei, constituind un mediu propice pentru dezvoltarea şi promovarea
realizărilor comunităţii ştiinţifice.
Pentru realizarea obiectivelor propuse în cadrul Târgului Internaţional de
Carte Ştiinţifică şi Didactică, Academia de Ştiinţe a Moldovei şi
administraţia BŞC „Andrei Lupan” a AŞM şi-au antrenat toate pârghiile
pentru a obţine succesul bine meritat.
Primii paşi spre organizarea acestui eveniment a fost de a stabili tematica,
partenerii, elaborarea programului de manifestări ştiinţifico-culturale.
Aşadar, în cadrul Târgului Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică
organizatorii au optat pentru:
 Promovarea literaturii ştiinţifice;
 Stimularea şi încurajarea cercetătorilor, scriitorilor, editorilor,
traducătorilor;
 Lansările şi vânzările de carte;
 Expunerea noilor cercetări;
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 Aspectul ştiinţifico-teoretic reprezentat prin simpozioane şi multe alte
manifestări care vin să dezbată anumite probleme legate de carte şi
bibliotecă.
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, ale
cărei publicaţii de excepţie au fost cele
mai solicitate.
Pe parcursul desfăşurării Târgului au
avut loc un şir de manifestări ştiinţificoculturale, precum lansări de carte ale institutelor AŞM, printre care
menţionăm: cartea apărută la Springer „Fundamentals of superconducting
nanoelectronics” de A. Sidorenko, „Natural α-pinenes, carvones, 2-and 3carenes 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”.
Cu ocazia aniversării a 575 de ani a Chişinăului, Biblioteca Ştiinţifică
Centrală „Andrei Lupan” a AŞM a organizat simpozionul „Personalităţi care
au ilustrat viaţa culturală a Chişinăului”, la care au luat cuvântul: acad.
Andrei Eşanu, Valentina Eşanu, dr. în istorie Maria Danilov, dr. hab. în
filologie Andrei Ţurcanu ş.a. La finele simpozionului vizitatorii au avut
prilejul de a se bucura de o expoziţie cu genericul: „Chişinăul în pictură”,
autori: membrii Asociaţiei Internaţionale a Pictorilor Profesionişti în cadrul
UNESCO. Andrei Viziru a prezentat expoziţia „Chişinăul în imagini”,
evidenţiind locurile pitoreşti, tradiţiile şi datinile capitalei noastre.
O modalitate specifică de promovare a cărţii în acest context a fost
prezentarea la stand. Aceasta s-a dovedit a fi un punct forte al manifestărilor,
datorită faptului că prezentările erau de scurtă durată, având caracter coerent.
Astfel, ziua de marţi, 11 octombrie, a fost dedicată editurilor naţionale şi
Bibliotecilor Instituţiilor de învăţământ superior printre care:
Editura Ştiinţa; Educational Centre Oxford University Press; Editura
Tehnica-Info; Editura Civitas; Editura Litera; Editura Pontos;
Biblioteca
Republicană
Tehnologico-Ştiinţifică;
Biblioteca
Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”; Biblioteca Universităţii de
Stat de Educaţie Fizică şi Sport; Biblioteca Universităţii Libere Internaţionale
din Moldova; Biblioteca Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi;
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Biblioteca Academiei de Administrare Publică de pe lângă Preşedinţia RM;
Biblioteca Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”;
Biblioteca Universităţii Slavone.
La 12 octombrie s-au organizat cele mai importante evenimente:
a) Lansarea revistei de cultură „Curtea de la Argeş”. Analizând apariţiile
editoriale, gasim un şir de titluri la acest subiect: „Curtea de la Argeş” în
vizită la Chişinău; „Curtea de la Argeş” – ambasador cultural în Republica
Moldova; Lansarea revistei „Curtea
de la Argeş; în cotidianul „Timpul”
articolul Revista „Curtea de la
Argeş” revine la Târgul Internaţional
de Carte Ştiinţifică şi Didactică, unde
autorul acestuia, Nicolae Roibu,
menţioneză: „Surpriza care explică
lansarea revistei la Chişinău este că
fiecare din cele 10 numere deja
apărute conţine articole semnate de autori din RM. De la bun început s-a
stabilit o legătură strânsă Chişinău – „Curtea de Argeş”; Tatiana Rotaru scrie
în „Literatura şi Arta”: „În colegiul redacţional figurează, desigur, importanţi
oameni de cultură, scriitori, cercetători – membri ai Clubului iubitorilor de
cultură din Curtea de Argeş, dar se editează şi cu sprijinul unor matematicieni
care au ceva greu de spus şi în alte domenii” [7-11].
b) Colocviul Internaţional cu tematica: Biblioteca ştiinţifică în societatea
informaţională – realizări şi perspective care a avut drept scop optimizarea şi
promovarea ştiinţei biblioteconomice, comunicările fiind prezentate de
specialişti în domeniu din diverse biblioteci ştiinţifice:
Noi roluri pentru mediul în schimbare: Consecinţele Accesului
Deschis pentru biblioteci (dr., conf. univ. Nelly Ţurcan)
Cultura informaţiei în procesul de formare a specialistului: forme,
metode, priorităţi de implicare a bibliotecii ştiinţifice (Natalia Ghimpu, şef
serviciu, DIB ULIM)
Proiectul „Bibliografia retrospectivă a cărţii româneşti – versiune
on-line” (Maria Buturugă, şef serviciu Bibliografie Naţională, Biblioteca
Academiei Române; Cornelia Lepădatu, inspector principal, Academia
Română)
Готский перевод Библии и его судьба на Варварском Западе (Dr.
Ivan Kopylov, Институт Всеобщей истории, РАН).
Instituţiile producătoare de resurse informaţionale au nevoie ca produsul
său să fie solicitat, autorul doreşte ca mesajul său să ajungă la cititor, iar
cititorul are nevoie, la rândul lui, de acest produs. Pentru a crea un lanţ al
acestor cerinţe, editurile în colaborare cu autorii şi bibliotecile au recurs la
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acest canal de difuzare, pentru că „bibliotecile din Moldova pe viitor vor avea
nevoie să aprecieze capacitatea lor de a menţine serviciile ce le pun pe piaţă,
deoarece oferirea şi extinderea lor este esenţială pentru succes” [12, p. 23].
La finele tuturor activităţilor a avut loc acordarea de premii, diplome şi
menţiuni.
Analizând sursele mass media din perioada respectivă, observăm că acest
eveniment a fost mediatizat atât în Moldova, cât şi în România. Cele mai
frecvente titluri la acest subiect au fost: „Cărţile Jurnalului la Târgul
Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică”; „Târgul internaţional de carte
ştiinţifică”; „Târgul Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică, Ediţia I”;
„Târgul Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică – 2011”; „Editura
Lumen la prima ediţie a Târgului Internaţional de Carte Ştiinţifică şi
Didactică din Chişinău”; „Varietate de titluri ştiinţifice la prima ediţie a
Târgului Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică”; „La Academia de
Ştiinţe se desfăşoară Tîrgul Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică”
[13-17].
Marketingul industriei cărţii al bibliotecilor prevede o amplă strategie de
promovare a carţii, dar şi a autorului, a editurii şi a locului unde se desfăşoară
activitatea de promovare a cărţii. Responsabilităţile principale ale membrilorcheie într-un canal de distribuţie sunt de a planifica, a organiza, a controla şi
de a dirija canalul în vederea maximizării cooperării. Asigurarea printr-un
management şi marketing eficient devine, în aceste condiţii, esenţială [18, p.
12]. Astfel, BŞC „Andrei Lupan” a AŞM a adus pe piaţă o nouă modalitate
de abordare a cărţii, manifestându-se pe viitor ca un provocator pentru
instituţiile producătoare de carte ştiinţifică.
Reieşind din cele expuse mai sus, putem estima şi identifica rolul acestui
eveniment de tagmă internaţională. Inaugurarea Târgului Internaţional de
Carte Ştiinţifică şi Didactică aduce posibilitatea instituţiilor editoare de a-şi
promova resursele infodocumentare cu profil ştiinţific. Este unicul Târg din
ţară cu caracter ştiinţific care are un spectru internaţioal, având ca partener
Academia Română. Graţie activităţilor ce au avut loc în perioada 10-13
octombrie, întreaga comunitate ştiinţifică a avut posibilitatea sa-şi expună
„valoarea spirituală” a entităţii. Societatea, publicul, vizitatorii au avut parte
de exemplare unice, lansate sau prezentate în cadrul acestui eveniment. Ca
oportunitate unică au fost tipăriturile Editurii Academiei Române care s-au
bucurat de un succes impunător, editura fiind câştigătoarea câtorva
concursuri.
Resursele infodocumentare cu tentă ştiinţifică sunt puţin promovate şi
totuşi nu cartea e de vină, nici autorul, nici editura, ci omul. Societatea
trebuie să educe deprinderi de lectură; să fie motivată şi orientată spre lectură
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prin reconversia gustului indivizilor pentru lecturi de calitate, valoare şi de
autenticitate, pentru lecturi sistematice.
În scopul redresării acestei probleme recomandăm:
 promovarea cercetărilor ştiinţifice prin expoziţii tradiţionale şi online în cadrul viitoarelor ediţii ale târgului;
 promovarea serviciilor cultural-ştiinţifice pe pagina web;
 promovarea prin intermediul platformelor de comunicare şi
socializare: Blog, Facebook, Twitter, YouTube, Flicker;
 afişarea informaţiei pe web-site-uri, bloguri ale bibliotecilor şi
bibliotecarilor;
 aplicarea mixului promoţional, cu o sferă mai largă decât
publicitatea;
 extinderea sferei de cercetări în cadrul simpozioanelor;
 difuzarea informaţiei prin intermediul mass media şi a reţelelor de
socializare;
 elaborarea unei ediţii de ziar (revistă) după organizarea târgului;
 implementarea planurilor noi de difuzare a cărţii, cum ar fi vânzările
on-line sau chiar târgul on-line;
 implementarea proiectelor noi pentru tinerii cercetători.
Aşadar, purtătoare şi creatoare de valori spirituale, cartea este oglinda
civilizaţiei unui popor. Dar ce destin îi rezervă viitorul? În ce format va
continua să existe? Va acapara cartea electronică piaţa sau cele două tipuri de
lectură vor coexista mult timp de acum înainte? De astfel, atunci când
conţinutul înseamnă valoare, ambalajul trece neobservat. Suntem de părerea
că, de fapt, cărţile vor supravieţui, indiferent de formatul lor, pentru că, aşa
cum frumos spunea Nicolae Manolescu, „Răbdarea cărţilor e infinit mai mare
decât a oamenilor!”.
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PUBLICITATE ŞI MARKETING – ASPECTE ALE
PROMOVĂRII RESURSELOR INFODOCUMENTARE
ÎN BŞC „ANDREI LUPAN” A AŞM
PELAGHEIA POPESCU
BŞC „Andrei Lupan”
Lucrarea reprezintă modalităţile de promovare a serviciilor şi produselor în cadrul
Bibliotecii academice: serviciile virtuale ale bibliotecii, materiale promoţionale,
expoziţii de carte, vizite colective, evenimente ştiinţifico-culturale, mass-media etc.
Cuvinte cheie: serviciile virtuale ale bibliotecii, materiale promoţionale,
expoziţii de carte, mass-media
This paper discusses different forms of Academic Library products and services
promotion: virtual library services, promotion materials, book exhibitions,
excursions, scientific and cultural events, mass-media etc.
Keywords: virtual library services, promotion materials, book exhibitions, massmedia

Particularităţile societăţii contemporane ne îndreptăţesc să ne simţim în
faţa unei ere în care informaţia ocupă un loc primordial, eră pe care o putem
numi „era informaţiei”. În „era informaţiei”, biblioteca nu poate rămâne ceea
ce a fost, doar ca simplu depozit de cărţi închise în forme rigide, ci trebuie să
se adapteze, să se dezvolte şi să constituie elementul de bază în societatea
informaţională. Numai în condiţiile schimbării produselor şi serviciilor de
bibliotecă acestea pot să rămână valabile şi în perioada următoare [1, p. 148].
Astfel, bibliotecile încep să simptă nevoia de a-şi justifica existenţa şi de a se
dezvolta, iar pentru acest lucru trebuie să apeleze la „marketing”. Aşadar, în
ultimul timp tot mai multe biblioteci promovează strategii eficiente de
marketing. Indiferent de strategia aleasă, scopul final rămâne a fi
satisfacerea nevoilor publicului cu maximum de eficienţă, precum şi
promovarea resurselor infodocumentare.
Activitatea promoţională oferă un ansamblu coerent de activităţi care au
ca obiective:

cunoaşterea de către utilizatori a serviciilor şi produselor de
bibliotecă;

stimularea utilizatorilor şi atragerea acestora în consumul de servicii
şi produse;

transformarea utilizatorilor potenţiali în utilizatori reali, prin
prezentarea avantajelor pe care le oferã consumul de servicii şi produse
ale bibliotecii academice;
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păstrarea contactului cu utilizatorii în vederea informării acestora
despre serviciile şi produsele oferite şi pentru cunoaşterea motivaţiilor
şi a comportamentului utilizatorilor în raport cu aceste servicii şi
produse.
Marketingul, de origine anglo-saxonă (marketa piaţă), ca disciplină îşi
face apariţia la începutul secolului XX în Statele Unite ale Americii, unde
capătă o evoluţie rapidă, determinată de schimbările economico-sociale.
În pofida faptului că există diverse şi numeroase variante de definire a
marketingului, acesta poate fi definit ca o nouă ştiinţă a vânzării cu accent pe
arta de a convinge clienţii să cumpere.
Publicitatea însă îşi are începutul încă din a doua jumătate a secolului al
XV-lea, odată cu apariţia primei forme de comunicare în masă (ziarele) şi a
primelor forme de publicitate (afişele şi ilustratele). Publicitatea poate fi
definită ca un ansablu de tehnici de comunicare în masă care au ca scop de a
informa şi în acelaşi timp de a infuienţa publicul despre calităţile anumitor
servicii.
În urma intersectării activităţii de marketing cu cea de bibliotecă a apărut
aşa numitul „marketing de bibliotecă” ce stă la baza schimbărilor şi
modernizarea serviciilor de bibliotecă. La întrebarea: „Care este rolul
marketingului şi publicităţii într-o bibliotecă?” am încercat să găsim
câteva răspunsuri:
 există o „corelaţie” vrând-nevrând, deoarece chiar analizând conceptele
şi definiţiile, constatăm că marketingul şi publicitatea sunt legate direct
de utilizatorii bibliotecii şi ameliorarea accesului la informaţii;
 „oferă idei şi strategii noi”;
 atât marketingul, cât şi publicitatea sunt „destinate perfecţionării
activităţii de bibliotecă”;
 o „necesitate”.
În continuare vom prezenta pe scurt modalităţile de promovare a
serviciilor şi produselor în cadrul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei
Lupan” a AŞM.
Scopul principal al activităţii de marketing nu-1 constituie aplicarea
diverselor servicii, ci asigurarea accesibilităţii pentru beneficiari. Pentru
realizarea acestui scop, este aplicat procesul de promovare a serviciilor de
bibliotecă. Promovarea reprezintă o forma de informare, de convingere a
beneficiarilor şi de înştiinţare despre serviciile şi produsele bibliotecii [1, p
31]. Formele şi metodele efective de promovare a imaginii bibliotecii trebuie
planificate punând la baza o analiză minuţioasă a imaginii realiste.
Schimbările în tehnologia informaţională astăzi sunt inevitabile, astfel,
promovarea şi marketingul prestaţiilor bibliotecilor trebuie permanent să fie
revizuite şi redefinite. Prezentăm câteva instrumente/metode de optimizare a
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imaginii bibliotecii academice, care sunt implementate inclusiv în cadrul
BŞC „Andrei Lupan” a AŞM.
Website-ul bibliotecii (http://bsclupan.asm.md/) deţine prioritate în
erarhia metodelor de promovare. Pagina web a bibliotecii oferă posibilitatea
utilizatorilor de a se informa, aflând astfel toate datele despre bibliotecă,
informaţia fiind stocată în diverse compartimente, fapt care contribuie la
eficacitatea şi rapiditatea căutării. Accesând compartimentul Resurse

informationale, obţinem informaţii despre colecţiile bibliotecii şi anume:
Fondul de carte rară şi veche; Fondul de referinţă; Fondul tezelor de
doctorat; Fondul de microfilme; Fondurile personale; Fonduri arhivistice;
Fondul de seriale.
O altă direcţie în cadrul acestui compartiment o constituie E – catalog
«ОРАС», unde utilizatorii pot găsi cu uşurinţă documentele dorite din
colecţiile bibliotecii. Rubrica Baze de date găzduieşte 14 baze precum: Baza
de date a revistelor ştiinţifice naţionale; SpringerLink; OARE; Indaco Lege
4.6 Professional; ЭБД РГБ etc., unele din ele fiind cu acces deschis de la
distanţă. De o importanţă majoră sunt, de asemenea, şi direcţiile Reviste
electronice; Bibliotecile lumii; Cele mai mari centre şi organizaţii
informaționale; Centrul de Informare şi Documentare UNESCO; Achiziţii
noi, unde sunt găzduite toate documentele noi primite în colecţiile bibliotecii
din anul 2010, repartizate pe ani şi luni. În compartimentul Pagina ecologică
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utilizatorii pot găsi informaţia despre evenimente şi noutăţi ecologice,
legislaţia Moldovei ce se referă la mediul ambiant.
Nu mai puţin importantă este rubrica E - Bibliotecă, care găzduieşte
variantele digitalizate ale publicaţiilor din fondul bibliotecii. Menţionăm că
biblioteca este la începuturi în ceea ce priveşte formarea colecţiilor
digitalizate, dar acestea se completează în permanenţă. În format full-text
lucrările pot fi consultate numai în sala de calculatoare.

Un segment aparte al paginii web constituie compartimentul Servicii, care
are ca subcategorii următoarele rubrici: Deservirea informaţionalbibliografică (Organizarea şi Comunicarea Colecţiilor, Îndeplinirea
referinţelor, Regăsirea informaţiei, Acces la Internet, Cerinţe documentare,
Serviciile informaţional-documentare la cerere); Deservirea utilizatorilor prin
împrumutul documentelor; Împrumutul interbibliotecar; Furnizarea
electronică
a
documentelor;
Serviciul
Informaţional
Virtual
(Acest bloc informaţional va conţine o scurtă descriere a serviciului cu
feedback-ul şi un link la lista cu întrebări frecvente.); Sala de lectură virtuală;
Sala Internet; Servici socio-culturale; Arenda sălilor; Servicii suplimentare.
Mai mult ca atât pagina web a bibliotecii oferă utilizatorilor posibilitatea
de a urmări de la distanţă informații despre expoziții, prezentări, conferințe şi
simpozioane ce au avut loc sau vor avea în incinta BŞC „Andrei Lupan”,
accesând rubricile: Infocentru, Evenimente. De o importanţă majoră pentru
utilizatori, dar în mod special pentru cercetătorii ştiinţifici, reprezintă
rubricele Bibliografii şi Buletine tematice, unde sunt expuse importante
bibliografii şi buletine tematice cu full-text.
Considerăm interesantă şi utilă şi rubrica Personalități marcante, care
oferă informaţii despre viaţa şi activitatea oamenilor de ştiinţă, care au avut şi
au ceva de spus.
Pagina web a bibliotecii reprezintă cheia succesului în erarhia metodelor
de promovare, deoarece este cea mai eficientă metoda de a face publicitate
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bibliotecii, oferind accesul de la distanţă, astfel încât utilizatorul, în orice
moment, găseşte soluţii şi răspunsuri la întrebările care se frământă.
Expoziţiile reprezintă o altă metodă de promovare a resurselor
infrmaţionale. În cadrul bibliotecii se organizează în dependenţă de necesităţi
şi priorităţi ale anului, expoziţii de carte (tematice, aniversare, achiziţii noi
etc.), unde sunt expuse rarităţi sau achiziţii curente, noutăţi, lucrări personale,
documente cu o anumită tematică, fiind aranjate în vitrine sau pe panouri,
reflecând astfel mai bine valoarea lor.
Materiale promoţionale – au şi ele un impact
important
destinat
informării
publicului larg în
legătură cu profilul,
colecţiile, ofertele
de
servicii,
publicaţii, adrese,
facilităţi, condiţii de
înscriere în cadrul
bibliotecii.
Materialele promoţionale intră în
categoria tipăriturilor de mici dimensiuni, reprezentând o formă de publicitate
a bibliotecii.
Vizite colective. În cadrul BŞC „Andrei Lupan” a AŞM sunt organizate
vizite colective cu diverse categorii de utilizatori (studeţi, liceeni etc.) din
cadrul instituţiilor de învăţământ, precum Universitatea de Stat din Moldova,
Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”, Universitatea de Stat din
Tiraspol, Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea Academiei
de Ştiinţe a Moldovei, Colegiu de Construcţii din Chişinău etc. Vizitatorii, pe
de o parte, au deosebita ocazie de a se informa direct despre serviciile
prestate în cadrul bibliotecii, iar, pe de altă parte, aceste vizite contribuie la
sporirea utilizatorior activi.
Manifestări ştiinţifico-culturale. În incinta bibliotecii se desfăşoară
diverse manifestări ştiinţifico-culturale. De-a lungul anilor au avut loc
nenumărate simpozioane, conferinţe, seminare, lansări şi prezentări de carte,
mese rotunde, târg de carte, la care, desigur, invitaţii, pe lângă participarea
activă în cadrul evenimentelor, au posibilitatea de a se familiariza şi de a se
documenta cu serviiciile prestate de către bibliotecă. Mai mut ca atât,
bibliotecarii le pun la dispoziţie participanţilor diverse expoziţii în
dependenţă de tematica fiecărui eveniment în parte. Din categoria
manifestărilor ştiinţifico-culturale, care se organizează şi se desfăşoară în
incinta bibliotecii fac parte şi: vernisaje de pictură (ex. A. Bonta „Moldova –
patrie de dor”; N. Ciornaia (Poian) „Asimetriade”; D. Coniuc „...Veşnicia s-a
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născut la sat”, etc.), vernisaje de lucrări floristice (ex. L. Margina „Culori
aşternute în vise şi gânduri...”), expoziţii de stampe (ex. fondator V. Herţa ),
expoziţii de grafică (ex. „Arhitectul M. Şeremet între peisaj şi fiinţa umană”)
etc.

Relaţii de parteneriat – aceste relaţii ale bibliotecii pot reprezenta în cele
mai multe cazuri cheia succesului, dacă sunt bine gestionate. Activitatea
relaţiilor de parteneriat constă în stabilirea de contacte directe, complexe şi
sistematice cu divesre categorii de public, instituţii, universităţi, biblioteci
etc., în scopul comunicării sau actualizării imaginii favorabile a ofertei de
serviciu. Prin informaţii exacte, concrete, corecte se prezintă caracteristicile
ofertei de servicii şi produse, realizări deosebite, achiziţii valoroase.
Partenerii înţeleg ca oferta este din partea unor experţi în domeniu, fapt care
le trezeşte interesul. În acest sens, BŞC „Andrei Lupan” a AŞM, la capitolul
schimb de publicaţii, stabileşte relaţii de parteneriat cu circa 255 parteneri din
50 de ţări. La capitolul împrumut interbibliotecar, biblioteca noastră
colaborează cu 12 înstituţii naţionale.
Mass-media tot este un jucător în lumea publicităţii, format din canalele
de comunicare care duc mesajul de la anunţător la audienţă, iar în cazul
Internetului, poartă şi răspunsul de la audienţă înapoi la anunţător. Partenerii
fideli ai bibliotecii, la acest capitol, rămân posturile Radio şi TV naţionale,
precum şi presa locală (ex. : TV Moldova. – emisiunea ,,Mesager”, ed. rusă /
română: ora 19.00 / 21.00, sâmbătă, 23 aprilie 2011: [expoziţia de pictură,
autor I. Svernei]; Radio Moldova. – emisiunea ,,Actualităţi”: ora 7.00
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sâmbătă, 19 martie 2011: [masa rotundă ,,Solurile Moldovei” cu participarea
acad. A. Ursu]; Radio Moldova. – emisiunea ,,Magazin Socio–Cultural”: ora
14.00, marţi, 22 februarie 2011: [conferinţa ştiinţifică ,,Vasile Laşcu în
cultura basarabeană”: 150 de ani de la naştere]; Radio Moldova – emisiunea
,,Magazin Socio–Cultural”: ora 10.00, joi, 7 iulie 2011: [expoziţie de stampe,
autor V. Herţa]; Vocea Basarabiei, 21iulie 2011: [simpozion ,,Gheorghe
Bobână explorator neobosit al patrimoniului neamului românesc]; la capitolul
presa: Brăiescu, Ana. „Vasile Laşcu în cultura basarabeană”; Куприянова
Дарья. „Поговорим с цветами” etc.
Aşadar, scoatem în evidenţă şi câteva rezultate obţinute graţie
implementării metodelor de promovare:
 Construirea unei imagini pozitive a instituţiei la nivelul comunităţii
servite;
 Formarea şi susţinerea încrederii clienţilor în calitatea şi diversitatea
colecţiilor;
 Menţinerea la un nivel înalt a ţinutei manifestărilor culturale şi creşterea
profesionalismului personalului bibliotecii.
Experţii sunt de parerea că cea mai reuşită metodă de promovare este cea
care cucereşte în acelaşi timp logica şi sensibilitatea. Dacă se reuşeşte
îmbinarea concomitentă a imaginii şi a minţii în activitatea de promovare,
atunci succesul este asigurat.
În concluzie, menţionăm că marketingul reprezintă un pilon în sprijinirea
bibliotecii academice de a se adapta rapid schimbărilor. Procesul de
marketing ajută bibliotecii academice să răspundă nevoilor consumatorilor şi
totodată să profite de noile tehnologii. Prin urmare, ţinând cont de scopul
bibliotecii care este de a asigura publicul cu informaţii, marketingul este
orientat în direcţia satisfacerii misiunii de învăţământ prin asistenţa
informaţională a programelor de studii şi cercetare.
Referinţe bibliografice:
1. HAREA, Gabriela. Marketingul în biblioteca şcolară. Biblioteca. 2008, nr. 5, 148149. ISSN 1220-3386.
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EVALUAREA INSTRUIRII CONTINUE A SPECIALIŞTILOR
DIN INSTITUŢIILE INFODOCUMENTARE
ANA TOCAN
BŞC „Andrei Lupan”
Articolul prezintă analiza rezultatelor a unui chestionar din zece întrebări despre
rolul activităţilor de formare şi instruire continuă a specialiştilor în instituţiile
infodocumentare. Studiul a implicat 20 de bibliotecari de la Departamentul
Informaţional Biblioteconomic (ULIM) şi 20 de reprezentanţi de la Biblioteca
Ştiinţifică Medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu”.
Cuvinte cheie: instituţii infodocumentare, instruire continuă, sondaj
The paper presents the results of a ten question survey on the role of professional
formation and continuing education for specialists of info-documentary institutions.
The survey involved 20 librarians of the Library Information Department (ULIM)
and 20 representatives from the Scientific Medical Library of the State Medical and
Pharmaceutical University „Nicolae Testemitanu”.
Keywords: info-documentary institutions, continuing education, survey

Prestarea unor servicii de calitate în bibliotecă depinde de pregătirea
profesională a specialiştilor. „Valoarea produselor şi serviciilor furnizate de
biblioteci si de celelalte organizaţii documentare s-a bazat dintotdeauna nu
doar pe resursele tangibile, ci, de asemenea, pe cele intangibile, pe bunurile
de cunoaştere. Printr-o varietate de mecanisme de învăţare organizaţională,
structurile infodocumentare pot crea, colecta, utiliza cunoaşterea necesară în
procesele respective. Învăţarea este o condiţie esenţială şi ea trebuie stimulată
şi îmbunătăţită în mod continuu” [1, p. 72-73].
Iniţiatorul şi promotorul ideii, crezului instruirii continue a bibliotecarilor
în Republica Moldova este Asociaţia Bibliotecarilor. Ludmila Corghenci
susţine că e necesar de a se depune eforturi deosebite pentru constituirea
chiar a unui sistem de instruire continuă, acesta incluzând: instruirea la locul
de muncă (în prezent în Republica Moldova există biblioteci ce au elaborat şi
implementează politici, concepte de instruire a personalului: Biblioteca
municipală „B. P. Hasdeu”, Biblioteca Universităţii de Stat „Alecu Russo”,
Bălţi, DIB ULIM etc.); stagii de documentare şi informare; participări la
diverse reuniuni profesionale din ţară şi străinătate; implicaţii în proiecte şi
programe de specialitate, comunicarea profesională etc. [2, p. 14].
Pentru evaluarea activităţii de formare şi instruire continuă a specialiştilor
în instituţiile infodocumentare a fost realizat un studiu de caz pe baza
Departamentului Informaţional Biblioteconomic al Universităţii Libere
Internationale din Moldova (DIB ULIM) şi Bibliotecii Ştiinţifice Medicale a
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Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” (BŞM
USMF).
Formarea profesională continuă a personalului este o parte integrantă a
„Politicilor de Resurse Umane DIB”. Şcoala de Formare Continuă a
Bibliotecarilor BibIns a fost înfiinţată în anul 1997, fiind o formă eficientă de
modernizare şi actualizare a cunoştinţelor bibliotecarilor. Şcoala BibIns
funcţionează în două formate: „mapă-circuit” (tradiţională şi electronică) şi
„activitate complexă” (reuniuni de instruire: ateliere, prezentări, mese
rotunde etc.). Programul de funcţionare a Şcolii BibIns include: Cultura
managerială a personalului DIB, Cultura profesională a Bibliotecarului.
Abilităţi profesionale şi tehnice. Un alt program de instruire a tinerilor
specialişti în biblioteca ULIM este intitulat „Erisma”, având în componenţa
sa modulul „Arta discursului Public”, coordonat de Ludmila Corghenci. În
2009 a fost format în cadrul Şcolii BibIns programul „Master-Class” care
are drept scop implementarea DIB bunele experienţe ale specialiştilor în
domeniul biblioteconomiei şi informării [3].
În Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu”, pentru
susţinerea şi creşterea profesionalismului cadrelor de muncă, sunt organizate
anual diferite cursuri de perfecţionare a specialiştilor, cum ar fi:
„Amplificarea imaginii bibliotecarului prin valorificarea competenţelor
profesionale”, „Work Naţional HINARI” – curs pentru formatorilor HINARI,
destinat bibliotecarilor din reţeaua bibliotecii medicale, „Gestionarea crizei
de imagine a bibliotecarului” etc.
Pentru a afla părerea specialiştilor din Departamentului Informaţional
Biblioteconomic (ULIM) şi Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF „Nicolae
Testemiţanu”, vis-à-vis de instruirea continuă ce are loc în bibliotecile date, a
fost repartizat angajaţiilor un Chestionar, alcătuit din 10 întrebări. În această
cercetare au fost implicaţi câte 20 specialişti din bibliotecile sus-numite.
Chestionarul elaborat debutează cu întrebarea: „Credeţi că e necesară
asigurarea activităţii de perfecţionare profesională a personalului bibliotecii
dumneavoastră?. De aici am observat că majoritatea au bifat DA – 83 %
(DIB ULIM) şi 95 % (BŞM USMF), comentând că instruirea nu este doar o
tehnică, o ştiinţă, ci şi o mişcare socială, care îi ajută pe oameni să-şi formeze
ideea despre locul lor în societate, făcându-i să devină mai chibzuiţi, mai
echilibraţi şi nu în ultimul rând mai eficienţi.
Urmărind cea de-a doua întrebare a chestionarului: „Ce părere aveţi
despre introducerea unor cursuri de perfecţionare a specialiştilor din
instituţia d-voastră? Câte 75% din persoanele chestionate (DIB ULIM, BŞM
USMF) consideră că introducerea unor cursuri de instruire este necesară, în
acelaşi timp 23 % (DIB ULIM) şi 15% (BŞM USMF) consideră că e o idee
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bună, însă 10% (BŞM USMF) şi 2 % (DIB ULIM) sunt indiferenţi faţă de
ceea ce are loc în incinta bibliotecii, fără să-şi argumenteze alegerea (Fig. 1).
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Fig. 1. Opiniile bibliotecarilor despre introducerea unor cursuri de
perfecţionare a specialiştilor
Fiind întrebaţi dacă ei au fost receptivi la cursurile organizate, 75 % (BŞM
USMF) şi 77 % (DIB ULIM) au răspuns „Da”; câte 20 % au răspuns că se
putea şi mai mult; 5 % (BŞM USMF) şi 3 % (DIB ULIM) au declarat că „Nu
prea” (Tabelul 1). Lipsa de timp şi normele mari provoacă probleme, când
este vorba de programe de instruire.
Tabelul 1. Fiind organizate cursuri de instruire în biblioteca d-voastră, v-aţi
implicat activ?
Răspunsuri:
BŞM USMF
DIB ULIM
Da
75 %
77 %
Nu prea
5%
3%
Se putea şi mai mult 20 %
20 %
Întrebarea cu numărul 4 (În urma instruirii specialiştilor, s-a observat o
schimbare în incinta bibliotecii?) ţine de rezultatele muncii după instruirea
specialiştilor, la care majoritatea au bifat „Da” (90 % BŞM USMF şi 67 %
DIB ULIM), „Nu ştiu” (30 % DIB ULIM); nu s-a observat nicio schimbare,
nu au fost comentate răspunsurile – 10 % (BŞM USMF) şi 3 % (DIB ULIM).
„Sunteţi satisfăcuţi de activităţile de instruire în biblioteca d-voastră?”,
întrebarea numărul 5, a pus pe gânduri personalul bibliotecilor, dar până la
urmă au bifat sincer, că nu prea sunt satisfăcuţi – 35 % (DIB ULIM). La
BŞM USMF 50 % din cei care au răspuns la chestionar sunt de părerea că
activităţile de instruire ce au loc în incinta bibliotecii sunt de mare folos, însă
50% susţin că nu sunt prea încântaţi de programele organizate de instruire, ei
doresc mai multă practică şi nu doar teorie.
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Întrebarea cu nr. 6 îşi propune să afle dacă instruirea a adus îmbunătăţiri
bibliotecii, specialiştii menţionând că sunt îmbunătăţiri spre bine. După cum
se poate observa (Tabelul 2), tinerii specialişti consideră că instruirea a
schimbat conceptele învechite de muncă a bibliotecarilor, noile încercări au
succese – 75 % (DIB ULIM) şi 85 % (BŞM USMF), cei 15% consideră că
orele de instriure teoretice sunt o irosire de timp, bibliotecarii singuri caută să
se informeze, fără a aştepta ca cineva să le ţină lecţii.
Tabelul 2. Instruirea a adus îmbunătăţiri bibliotecii?
Răspunsuri:
BŞM USMF
DIB ULIM
Da
85 %
75 %
Nu prea
15 %
15 %
Deloc
0%
10 %
Analiza răspunsurilor la întrebarea nr. 7: „După părerea d-voastră
cursurile de instruire organizate în fiecare an sunt bine venite?” arată că
majoritatea au fost de acord. De aici reiese că totuşi instruirea este dorită de
către specialişti, că oricât ai lucra într-o instituţie, oricum nu le ştii pe toate şi
mereu simţi nevoia de a-ţi reînnoi cunoştinţele, doar că să fie bazate şi pe
practică.
La întrebarea cu numărul 8: „Cum motivează biblioteca dumneavoastră
personalul instruit?”, bibliotecarii spun că cel mai des li se oferă diplome şi
laude, premii băneşti, ceea ce este un plus pentru bibliotecă, deoarece
salariile sunt foarte mici (dar nu totul depinde doar de bani până la urmă).
După cum reiese din analiza răspunsurilor primite la întrebarea numărul 9
(„Cum credeţi cât ar fi normal ca să dureze cursurile de instruire continuă a
specialiştilor în instituţiile infodocumentare?”), 40 % (BŞM USMF) şi 10 %
(DIB ULIM) consideră că 2 luni sunt suficiente pentru a te instrui la locul de
muncă, doar 30-35 % consideră că pe tot parcursul anului ar fi de dorit să se
efectueze asemenea programe, ateliere de instruire; 30% (BŞM USMF) şi 55
% (DIB ULIM) nu sunt de acord cu durata propusă, unii chiar au comentat că
nu contează timpul de instruire, ci modul în care se desfăşoară cursurile (Fig.
2, 3).
Întrebarea cu numărul 10 („Dumneavoastră ca specialist, cu ce noi
propuneri aţi veni întru perfecţionarea activităţii de instruire continuă?”) a
fost cea mai aşteptată şi dorită de bibliotecari la care s-a venit cu propuneri
pentru optimizarea activităţii de perfecţionare a personalului şi anume:
participarea la forme de învăţământ la distanţă;
stagii de formare în străinătate;
alocarea unui buget special pentru instruire;
implicarea tinerilor mai activ în programele de instruire;
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inaugurarea Centrului de Instruire Intern.
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Fig. 2. Atitudinea specialiştilor DIB ULIM despre durata cursurilor de
instruire continuă
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30%

40%
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30%

Fig. 3. Atitudinea specialiştilor BŞM USMF despre durata cursurilor de
instruire continuă
Analizând chestionarul, am observat ca specialiştii din biblioteca
Departamentului Informaţional Biblioteconomic (DIB ULIM) sunt receptivi
la toate activităţile ce se desfăşoară în incinta acestui labirint al cunoştinţelor.
Implicarea personalului în activităţile de instruire sunt acceptate cu
entuziasm, aici există spiritul de echipă, deşi, dacă nu sunt de acord cu
procesele ce au loc aici, ei fac tot posibilul de a aduce totul la normal,
depunând mari eforturi, că doar prin muncă omul ajunge la stele.
În Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu”
lucrurile diferă puţin. Aici specialiştii ţin pasul cu schimbările ce au loc în
lumea cunoştinţelor, doar că nu se implică foarte mult în activităţile
organizate în incinta bibliotecii. Ei preferă să acumuleze cunoştinţe de sine
stătător.
Vorbind despre motivarea personalului, putem să ne mândrim, deoarece
instruirea continuă a specialiştilor nu este privită doar ca o sursă de venit.
Neajunsul cel mai mare este că specialiştii nu se implică suficient în
activităţile care au loc, sunt mai pasivi.
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Cu toate acestea, este important faptul că instruirea se realizează
permanent, pentru a ţine pasul cu schimbările din societate. Evoluţia
domeniului dictează tot mai insistent dezvoltarea competenţelor vechi, dar şi
dobândirea unor competenţe noi fără de care bibliotecarul nu mai poate face
faţă utilizatorului modern, profilul căruia se schimbă rapid [4]. Numeroase
studii efectuate în ţări europene au constatat totuşi, pe lângă existenţa unor
niveluri foarte diferite de educaţie şi de competenţă, în cazul bibliotecarilor,
şi faptul că în unele ţări dezvoltarea noilor servicii de informare a luat
amploare şi că personalul dobândeşte noi competenţe în domeniul informatic
[5]. Fiind presat de timp, fiecare va cere să fie deservit cât mai rapid şi
calitativ, de aceea vechile tehnici vor dispărea treptat, nu vor mai avea nicio
valoare. Ca să fie introduse noi metode de deservire, este necesar ca instituţia
să-şi instruiască cât mai bine personalul, oferindu-i posibilitatea de a gusta
din noile tendinţe moderne, deoarece personalul este principala resursă de
care depinde reuşita unei biblioteci.
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O BIBLIOTECARĂ DE EXCEPŢIE ŞI O DOAMNĂ
ONORABILĂ: ELENA POJOGA LA 70 DE ANI
membru coresp., dr. hab., prof. univ. ANATOL CIOBANU
Universitatea de Stat din Moldova

Pe omagiată o cunosc din anii de studenţie la Facultatea de Istorie şi
Filologie a USM (Departamentul Limbă şi Literatură Română). Tânăra m-a
impresionat prin hărnicia sa, perseverenţa, dorinţa de a cunoaşte cât mai
profund ştiinţa filologică, disciplina, spiritul organizatoric, seriozitatea şi
punctualitatea. Eu, fiind prodecan, apelam deseori la concursul Elenei în
procesul de organizare a unor acţiuni extraauditoriale.
...„Dar vremea trecea cu amăgele” (vorba lui Creangă) şi săgeata lui
Cupidon a străpuns şi inima zvâcnindă a Lenuţei pentru colegul de facultate
pe nume Vasile Pojoga, un student deosebit de talentat, robaci, simpatic,
„ruşinos ca o fată mare şi bun la suflet ca pâinea cea caldă” (I. Creangă).
Scânteia dragostei dintre cei doi s-a transformat într-o pălălaie, căci magna
res est amor sau, după Blaise Pascal „Dragostea este o raţiune a sufletului, pe
care Raţiunea nu o poate pricepe”.
...După absolvirea studiilor universitare, lui Vasile i s-a propus să rămână
la Catedră, iar meditativa Elena a îmbrăţişat profesia de bibliotecar, deoarece
pasiunea pentru lectură o urmărea încă de pe băncile şcolii, iar cartea, după
D. Cantemir, este „lumina ochilor noştri”.
...În viaţa familială doamna Elena s-a dovedit a fi o soţie-model:
gospodină neîntrecută, mamă iubitoare (dar şi severă) a celor 2 fiice gingaşe
şi frumoase ca două flori de primăvară, funcţionară extrem de responsabilă
şi cu regim strict „de la oră până la oră” şi, în sfârşit, un prieten fidel şi un
ajutor permanent al scumpului său soţ, care urca încet, dar sigur treptele
ierarhiei universitare. În asemenea situaţii tot greul familiei (casa, masa,
piaţa etc.) cădea pe umerii şubrezi ai doamnei Elena, care îi mai punea în
acţiune pe cele două fetiţe şi pe soţ.
Victor Hugo spunea că bărbatul se aseamănă cu un pistol, însă femeia este
aceea care apasă pe trăgaci şi-l pune în mişcare pe bărbat. Pare să fi avut
dreptate marele scriitor francez! Oricum, „jupâneasa ţine casa, iar bărbatul
ţine drumul”..., în cazul nostru – „cel al ştiinţei”. Două doctorate în ştiinţe
filologice; luate consecutiv cu menţiunea magna cum laude şi la care am avut
onoarea să fiu conducător şi consultant ştiinţific, cunoscând activitatea de
cercetare a lui Vasile Pojoga ab ovo usque ad mala – aceasta e puţin oare
pentru o familie bugetară, pentru o soţie angajată totalmente în treburile
familiei şi în cerinţele serviciului?!
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Bravo, Doamna Elena, bravissimo!
Ca fiică a pământului nostru strămoşesc, a românilor basarabeni, ca patriot
declarat al neamului, doamna Elena şi-a instruit fiicele în limba română (le-a
făcut nu numai să vorbească, ci şi să gândească româneşte), le-a cultivat
dragostea faţă de adevărul ştiinţific privind limba, istoria, cultura, religia
ortodoxă, folclorul, obiceiurile seculare de pe meleagurile noastre. Omagiatei
i se potriveşte perfect calificativul lui B. P. Haşdeu: „Femeia româncă este
îngerul păzitor al Românilor”. Şi, într-adevăr, în ultimii 200 de ani (cu mici
întreruperi) de ocupaţie ţaristă şi sovietică, femei ca doamna Elena au ştiut să
menţină perpetuum aprinsă în Basarabia mica flacără a românismului din
inepuizabila candelă a neamului nostru.
„Vremea trece ca apele, ca frunzele, ca păsările călătoare...” (George
Meniuc). Iat-o şi pe doamna Elena ajunsă septuagenară. E mult?! Să nu
exagerăm! Există 2 vârste: una calendaristică şi una funcţională. Contează a
doua. Anume ea convinge pe cei din jur că omagiata e în plină forţă de
muncă creatoare, lucidă ca întotdeauna, cu iniţiative, dornică de a se
împărtăşi cu experienţa acumulată pe parcursul deceniilor, sociabilă şi
respectuoasă pentru cei din anturajul său.
***
Îţi doresc, ab immo pectore, dragă doamnă Elena Pojoga, fosta mea
studentă (actualmente colegă şi prietenă fidelă), sănătate durabilă, bucurii din
parte fiicelor şi nepoţeilor, succese în muncă şi realizarea dorinţelor supreme!
Vivas! Crescas! Floreas!
Semper sitis in flore!
Avanti!
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DOAMNA ELENA POJOGA – BIBLIOTECARĂ,
BIBLIOGRAFĂ, FILOLOG DE CERTĂ VALOARE
dr. hab., prof. univ. TUDOR LUPAŞCU
Institutul de Chimie al AŞM

Sunt convins că, dacă Doamna Elena Pojoga ar întoarce roata vieţii
profesionale, din nou ar fi bătătorit aceeaşi cale pe care a parcurs-o timp de
mai mult de 50 de ani de activitate în domeniul ştiinţei, care se ocupă de
deservirea, sistematizarea cărţilor, precum şi de administrarea şi funcţionarea
unei biblioteci.
Este de datoria fiecărui cetăţean care locuieşte pe acest Pământ să-şi
onoreze activităţile profesionale la cel mai înalt nivel. Am convingerea că
Doamna Elena Pojoga şi-a onorat integral această datorie morală, spirituală,
profesionistă faţă de societate, faţă de cititori. Omul învaţă toată viaţa. Învaţă
să cunoască mai multe lucruri, mai multe subtilităţi profesionale în domeniul
său de activitate.
Doamna Elena Pojoga a îmbrăţişat profesia de bibliotecar încă din fragedă
copilărie. Având doar 17 ani, a administrat şi a asigurat buna funcţionare a
bibliotecii din satul Moscovei, r-nul Cahul, timp de 3 ani. Paralel cu
executarea funcţiei de şef de biblioteci, îşi realiza studiile la Şcoala
Republicană de Iluminare Culturală „Elena Sîrbu” (or. Soroca). A urmat apoi
studiile la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Filologie,
îmbrăţişând astfel şi profesia de filolog, şi de profesor de limbă şi literatură
română.
După absolvirea Universităţii de Stat din Moldova, a lucrat în perioada
1967-1969 în calitate de bibliograf la Biblioteca Republicană pentru Copii
„Ion Creangă”.
Din anul 1969 până în prezent, activează în cadrul Bibliotecii Ştiinţifice a
Academiei de Ştiinţe a Moldovei în calitate de Şef de Secţie. În această
perioadă, Doamna Elena Pojoga s-a manifestat ca o adevărată tutelă a
bibliotecii. A manifestat o bună activitate de creaţie în domeniul desăvârşirii
deservirii cititorului în diferite condiţii.
Astfel, în calitatea sa de Şef servicii „Împrumutul interbibliotecar” şi
„Împrumutul Internaţional”, din propria iniţiativă, au fost elaborate şi
instalate panouri informative la catedrele de împrumut ale literaturii, care
ofereau savanţilor modele de îndeplinire a cererilor şi explicaţii vizând
utilizarea acestui instrument bibliotecar. Propunerile de raţionalizare a
sistemului de aprovizionare cu materiale ştiinţifice ale savanţilor Academiei
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de Ştiinţe a Moldovei au fost publicate în materialele Conferinţelor Ştiinţifice
de profil, cât şi în reviste, în ziare republicane.
Începând cu anul 1974, dna Elena Pojoga a fost promovată în funcţie de
Şef de secţie „ Deservirea cititorilor şi păstrarea fondurilor (ştiinţe naturale şi
exacte)”. Această nouă funcţie o obligă să deservească trei catedre, să
organizeze şi să conserveze fondurile de literatură cu trei sectoare aflate în
trei blocuri diferite ale AŞM: Chimie, Biologie, Fizică şi Matematică.
Pe tot parcursul activităţii sale, Doamna Elena Pojoga s-a manifestat ca un
adevărat patriot al profesiei sale, a depus şi depune mare suflet în lucrul pe
care îl exercită, indiferent de condiţiile financiare, meteo, morale. Cele
relatate mai sus le confirm personal, dat fiind faptul ca o cunosc pe Doamna
Pojoga de mai mult de 40 de ani, activând în acelaşi bloc de Chimie, în care
personal am parcurs calea alături cu Domnia Sa de la laborant păna la
Director al Institututului de Chimie al AŞM.
Doamna Elena Pojoga este o adevărată bibliotecară, bibliografă, filolog,
patriot, luptătoare pentru adevăr ştiinţific de certă valoare.

ELENA POJOGA – O PAGINĂ DIN ISTORIA
BŞC „ANDREI LUPAN” A AŞM
ION ŞPAC
BŞC „Andrei Lupan”

Anii 60 ai secolului XX constituie o perioadă de adevărate modificări ai
Bibliotecii Academice. Iniţiativa aparţine Preşedintelui AŞM din acea
perioadă Grosul Iachim S. care, după mai multe consultaţii, l-a înscăunat în
postul de director al Bibliotecii Ştiintifice Centrale pe N. C. Sanalati,
formulându-i şi sarcina de bază: construcţia, organizarea şi garantarea
activităţii unei biblioteci moderne. Noul director imediat a pornit de la
întocmirea (elaborarea) proiectului de construcţie şi, concomitent, la
selectarea cadrelor. Criteriile de realizare, conform înţelegerii cu Preşedintele
AŞM, prevedea sa fie angajaţi la serviciu specialişti din cadrul institutului de
cercetări şi, nu în ultimul rând, bibliotecari-bibliografi de calitate.
Printre primii angajaţi, în vederea realizării sarcinilor semnalate anterior,
au fost E. A. Faverman – un bun specialist, cu avansată practică în domeniul
bibliografiei şi E. Pojoga – o tânără bibliotecară, care, spre uimirea unor
colegi, foarte operativ şi iscusit se implică în activitatea BŞC.
O problemă de prestigiu pentru BŞC din acea perioadă era stabilizarea şi
coordonarea procesului informativ în filialele BŞC din blocurile de biologie,
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chimie, fizico-matematic şi tehnologie din strada Academică de azi. În fond,
era vorba de organizarea a câtorva biblioteci de profil susţinătoare. Pe prim
plan, în acele ore, era Institutul de Chimie. Nu e de mirare că rezolvarea
acestor probleme reveni anume acestor două personalităţi E. Pojoga şi E.
Faverman: prima – responsabilă de organizarea fondurilor şi garantarea
deservirii cititorilor din toate cele trei blocuri, al doilea – responsabil de
serviciul bibliografic.
De la inceputurile fixate, anii 1966-1967, sau scurs zeci şi zeci de ani (45).
Colectivul BŞC a cunoscut un şir întreg de directori ai bibliotecii, manageri
ai diverselor structuri bibliotecare, Preşedinţi ai AŞM etc., iar colectivul
filialei din Institutul de Chimie a muncit toţi aceşti ani, având-o în frunte pe
Elena Pojoga! Faptul ca atare ne provoacă curiozitatea, cum s-a putut
întâmpla o asemenea toleranţă într-un colectiv atât de sensibil cum era cel al
BŞC? Răspunsul la o astfel de întrebare poate fi găsit doar în familiarizarea
cu firea umană şi posibilităţile creative ale protagonistei E. Pojoga. Or, după
cum aţi observat, ea este înzestrată cu o memorie de invidiat, cu o atitudine
sănătoasă faţă de adevăr (dreptate), cu darul dumnezeiesc de a vorbi, de a
spune tuturor tot adevărul. Anume aceste calităţi le-a demonstrat colega
noastră în întreaga sa activitate în colectivul BŞC, contactând cu subalternii,
cu colegii din BŞC, cu cititorii, cu toţi beneficiarii, dar şi cu managerii, atât
din cadrul BŞC, cât şi din afara ei. Şi totuşi calea cea mai sigură spre adevăr
şi dreptate, spre realizarea proiectelor de serviciu ale protagonistei o
constituiau şi o mai constituie şi azi luările de cuvânt la tot felul de adunări şi
manifestări.
La încheiere se cuvine să constatăm ca anume astfel a arătat şi mai arată
chipul Lenuţei Pojoga în viziunea bibliografului Ion Şpac. Şi, întrucât ne
aflăm la un moment de sărbătoare, la o dată jubiliară, îi urăm sărbătoritei
mulţi ani înainte, sănătate, că-i mai scumpă decât toate, cer senin şi buni
vecini, bună dispoziţie şi noi realizări!
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ELENA POJOGA – O BUNĂ PROFESIONISTĂ ÎN DOMENIUL
BIBLIOTECONOMIEI ŞI BIBLIOGRAFIEI
RAISA VASILACHE
BŞC „Andrei Lupan”

Dna Elena Pojoga şi-a legat
destinul cu cartea pentru întreaga sa
viaţă. Toată activitatea de muncă a
ţinut de domeniul culturii, de lucrul în
bibliotecă. Stagiul general de muncă
constituie 53 de ani, dintre care 43 –
sunt de activitate în cadrul Bibliotecii
Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan” a
AŞM. Ne-am propus să descriem
succint experienţa profesională a
distinsei noastre colege.
Îşi începe activitatea profesională
în anul 1959, îndată după absolvirea
şcolii medii, fiind angajată în funcţia
de şef al bibliotecii săteşti din satul
natal Moscovei, raionul Cahul. Concomitent, îşi face studiile (cu frecvenţă
redusă) la secţia Biblioteconomie a Şcolii Republicane de Luminare
Culturală „Elena Sârbu” din oraşul Soroca, pe care le finisează cu brio în
1962.
Îşi continuă studiile la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de
Filologie (1962-1967), după absolvirea căreia este angajată în funcţia de
bibliograf la Biblioteca Republicană pentru Copii „Ion Creangă” (în prezent,
Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”). În cadrul acestei activităţi
profesionale publică, în ziarul „Cultura”, articolul „Lăcaş al înţelepciunii”, în
care relatează despre activitatea bibliotecii menţionate [1].
În acelaşi an (1969) este angajată, prin transfer, la Biblioteca Ştiinţifică
Centrală a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, unde activează până în prezent.
În perioada 1969-1974, dna Elena Pojoga este responsabilă de serviciile
„Abonamentul interbibliotecar şi internaţional”. Atribuţiile serviciilor
respective constau în executarea cerinţelor utilizatorilor altor biblioteci din
colecţiile Bibliotecii academice şi vice versa, atât în plan republican, cât şi
internaţional. Analizând activitatea serviciilor respective, publică câteva
articole: „Abonamentul interbibliotecar [în biblioteca AŞM]”, „Книга с
далекой полки” şi „Из опыта работы по внедрению Положения о единой
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общегосударственной системы МБА в СССР в ЦНБ АН Молдавской
ССР” [2-5].
La 1 iulie 1974 este promovată în funcţia de şef al serviciului „Deservirea
cititorilor şi păstrarea fondurilor (ştiinţe naturale şi exacte), în prezent
„Organizarea şi Comunicarea Colecţiilor”. Activează în funcţia respectivă 35
de ani, până în luna iulie 2009, când este transferată în funcţia de bibliotecar
principal, responsabil de sectorul de literatură „Chimie. Geologie. Geofizică.
Geografie”, în care lucrează până în prezent. Pe parcursul activităţii participă
nemijlocit la îndeplinirea tuturor proceselor de lucru, fiind un exemplu de
urmat pentru toţi colaboratorii, în special, pentru noii angajaţi, analizează
activitatea serviciilor de bibliotecă, propune idei de îmbunătăţire a acestora.
Menţionăm că una dintre temele de cercetare profesională a E. Pojoga este
„Analiza refuzurilor în cadrul BŞC a AŞM”, rezultatele căreia au fost
solicitate pentru publicare de specialiştii din domeniu din alte biblioteci şi au
fost publicate în revista Info Agrarius [6]. Anterior a mai publicat un articol
despre lucrul cu refuzurile în Biblioteca academică [7]. A scris şi recenzii la
publicaţiile de specialitate [8].
Cunoaşte bine colecţiile bibliotecii şi tematica cercetărilor efectuate în
instituţiile din domeniile menţionate, astfel fiind de un real ajutor
colaboratorilor ştiinţifici în satisfacerea necesităţilor lor informaţionale, rapid
şi la nivel, bucurându-se de stimă binemeritată din partea lor.
Activitatea profesională, bazată pe o temeinică pregătire universitară şi o
bogată experienţă, contribuie într-o măsură apreciabilă la dezvoltarea
serviciului în care s-a format ca un excelent profesionist şi organizator,
autoare a multor publicaţii, în care-şi împărtăşeşte cu dărnicie experienţa.
Publică, reieşind din cele relatate mai sus, materiale de cultură generală şi de
biblioteconomie.
Aptitudinile faţă de munca de cercetare i-au permis să se încadreze şi în
activitatea bibliografică, devenind alcătuitoarea unor indexuri bibliografice
ştiinţifice înalt apreciate de savanţi. Spre exemplu, „Academicianul Pavel
Vlad – savant ilustru şi promotor tenace al ştiinţei” şi „Известия Академии
наук Молдавской ССР, 1958-1985”, ce continuă ediţia similară din 1958 [910]. Aceste două indexuri, prin profesionalismul de care s-a dat dovadă la
întocmire, pot servi drept model pentru viitorii alcătuitori.
Dna E. Pojoga deţine gradul I de calificare a cadrelor bibliotecare din
Republica Moldova. Menţionăm că pe parcursul activităţii manifestă
responsabilitate, cunoştinţe profunde, devotament faţă de profesie şi a tins
permanent spre dezvoltarea profesională continuă.
A făcut stagieri şi a participat la conferinţe, simpozioane şi seminare în
cadrul centrelor biblioteconomice din oraşele Bucureşti, Iaşi, Moscova,
Sankt-Petersburg, Novosibirsk, Tallin, Duşanbe etc. A participat la diverse
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întruniri ale bibliotecarilor din Republica Moldova şi la conferinţele şi
simpozioanele organizate de BŞC.
Permanent a fost încadrată în activitatea obştească a bibliotecii. A fost
preşedintele Comitetului Sindical al BŞC (1973), preşedinte al Controlului
Norodnic al BŞC (1980-1989), secretar al organizaţiei primare de partid al
BŞC (1982), membru al Consiliului Bibliotecar al BŞC (1975-1996),
membru permanent al Comisiei pentru verificarea calităţii activităţii
serviciilor bibliotecii (1975-1997) etc.
Pentru succese în muncă şi profesionalism a fost menţionată cu: Distincţia
Guvernului Republicii Moldova – medalia „Mihai Eminescu” (1999),
Distincţia Guvernului Republicii Moldova – insigna „Lucrător Fruntaş al
Culturii din RSSM” (1981), medalia „Veteran al Muncii al Republicii
Moldova” (1989), Diploma de Onoare a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi
Dezvoltatre Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2012),
Diploma de Onoare a Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2002),
Diploma de Recunoştinţă a Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei
(1997), Diploma Bibliotecii Ştiinţifice Centrale a Academiei de Ştiinţe a
Moldovei (2002, 2003, 2010), Tabla de Onoare a Academiei de Ştiinţe a
Moldovei (1997).
Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a AŞM a organizat, la 24
aprilie 2012, simpozionul cu genericul „Custode al cărţii. In honorem Elena
Pojoga la 70 de ani”, în al cărui cadru toţi vorbitorii au apreciat înalt
activitatea şi profesionalismul protagonistei. Menţionăm îndeosebi aprecierile
relatate în cuvântul de felicitare al acad., prim-vicepreşedinte al AŞM Teodor
Furdui, precum şi cele din comunicările „Cartea, omul şi biblioteca” a acad.
Haralambie Corbu şi „Literatura din domeniul chimiei ocrotită şi promovată
de Elena Pojoga” a dr. hab., directorul Institutului de Chimie al AŞM Tudor
Lupaşcu.
Noi, colegii de breaslă, cu prilejul aniversării, îi adresăm dnei Elena
Pojoga urări de bine şi sănătate, ani mulţi si fericiţi, noi realizări frumoase în
munca sa nobilă, să continue să ne bucure cu prezenţa, dar şi cu sfatul,
ajutorul de mare profesionist pe toţi acei care vor apela la măiestria şi cugetul
Dumneaei. La mulţi ani! La mai mult şi la mai mare!
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ELENA POJOGA – MENTOR AL BIBLIOTECII
LILIANA MELNIC
BŞC „Andrei Lupan”

Ajungând la o vârstă respectabilă, doresti să meditezi asupra celor făcute
şi nefăcute, a ceea ce ţi-a reuşit şi ai realizat în viaţă. În privinţa doamnei
Elena Pojoga, consider că nu există lucruri neterminate sau nerealizate. Ea
este persoana care, cu cea mai mare exactitate şi foarte minuţios, îşi
plănuieşte totul. Are scopuri bine determinate şi finalmente împlinite. Foarte
organizat şi cu cea mai mare acurateţe, sunt puse toate pe policioară. Probabil
că prin aceasta se explică şi voinţa de a fi bibliotecar. O cunosc pe dna Elena
Pojoga din toamna anului 1990, când am fost primită la serviciu în secţia
,,Relaţii cu publicul, conservare şi păstrare a fondului, ştiinţe naturale şi
exacte”, şefa căreia era pe atunci dna Pojoga. Pe parcursul celor 21 de ani de
activitate şi de colaborare profesională, am avut timpul să-i observ
profesionalismul, personalitatea şi ca responsabilitatea.
Este o doamnă devotată serviciului, cu toate că la începutul carierei a
ezitat între filologie şi biblioteconomie. Biblioteca a devenit pentru doamna
E. Pojoga a doua casă, fapt demonstrat pe parcursul celor 43 de ani de
activitate în bibliotecă.
A fost un şef de serviciu foarte exigent, dar şi corect din punc de vedere
profesional. Mereu a pledat pentu disciplină, cunoştinţe vaste în
biblioteconomie şi, cel mai important, pentru calitatea muncii efectuate.
Cineva din colectiv a asemuit-o cu un general în fustă. Probabil că aşa şi
trebuie să fii, ca să poţi conduce, să deţii controlul asupra şi, totodată, să porţi
responsabilitate pentru un fond informativ documentar voluminos.
Doamna E. Pojoga a ştiut cum să gestioneze corect această bogăţie
intelectuală. În scopul păstrării, conservării fondului documentar, a dus în
permanenţă o muncă riguroasă: organizarea permutării fondului în scopul
uşurării muncii, verificarea fondului pentru a exclude lacunele şi pierderile,
alcătuirea fişierului de serviciu pentru evidenţa corectă şi deplină.
A colaborat permanent cu colegii din alte servicii ale bibliotecii în
soluţionarea problemelor de serviciu ale sectorului, a comunicat cu şefii de
laborator, cu conducerea institutelor AŞM, ai căror colaboratori îi deservim; a
colaborat şi s-a implicat în lichidarea restanţierilor şi în organizarea
diverselor activităţi.
Aşadar, Elena Pojoga este un specialist calificat, este devotată, corectă,
are abilităţi de invenţie şi spirit de echipă, manifestă calitate de lider.
Să trăiţi, D-na Elena! La mulţi ani fericiţi!

ANIVERSĂRI

91

OMUL SFINŢEŞTE LOCUL: RODICA COSTAŞ LA 65 DE ANI
LUCIA ARNAUT
BŞC „Andrei Lupan”

Istoria relaţiei noastre cu doamna
Rodica COSTAŞ începea acum exact
30 de ani, în 1982, când proaspătă
absolventă de facultate am venit la
Biblioteca Academiei în speranţa să
găsesc un loc de muncă. De fapt nu
ajunsesem acolo din pură întâmplare,
ci îndrumată de fratele meu, care îl
avea coleg la Universitatea Tehnică pe
fratele dnei COSTAŞ. Se cunoşteau nu
doar în calitate de colegi, ci, mai
degrabă de băştinaşi, căci veneam cu
toţii de pe malul Prutului, din Nordul
Moldovei. Mi-a rămas în memorie
imaginea doamnei COSTAŞ când am
văzut-o prima dată: o veritabilă şi distinsă doamnă. Şi n-a fost doar o primă
impresie: ţinutele elegante, pantofii cu toc, coafura aranjată, manichiura
impecabilă au caracterizat-o întotdeauna. Mai târziu aveam să descopăr o
persoană desăvârşită nu doar ca imagine, ci mai presus de toate extrem de
ordonată în toate activităţile pe care le desfăşura. Aceasta, dar şi multe alte
calităţi ale dumneaei, cum ar fi dragostea faţă de muncă, respectul faţă de
valorile familiei, perseverenţa şi tenacitatea, corectitudinea le-a moştenit de la
părinţi: Lidia şi Mihail CARCEA.
Am avut fericirea să-i cunosc mama, fost pedagog, o femeie blândă, caldă,
harnică şi cuminte; mamă, bunică şi străbunică iubitoare, care a crescut cu
aceeaşi dragoste şi dăruire doi copii, trei nepoţi şi trei strănepoţi. Tatăl,
Mihail CARCEA e cunoscut drept celebru pedagog în învăţământul naţional,
talentat şi respectat de colegi de breaslă şi de discipoli. A ocupat mai multe
funcţii – învăţător, director la şcoala primară şi apoi medie din Burlăneşti,
Edineţ; inspector la Secţia Învăţământ Public din Edineţ; profesor de limba
română la Şcoala Pedagogică din Lipcani. Activitatea fidelă şi fructuoasă de
peste 40 de ani în domeniul pedagogiei i-a fost răsplătită acordându-i-se
titlurile de Eminent al Învăţământului Public şi Învăţător Emerit al
Republicii. Fire harnică şi muncitoare, fiind la pensie deja, a scris monografia
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satului de baştină Lopatnic, apoi a satului Burlăneşti şi a întocmit arborele
genealogic a 174 familii din satul natal [1].
Asemenea părintelui său, dna Rodica COSTAŞ a consacrat mai bine de 40
de ani unui singur domeniu şi unei singure instituţii: Biblioteca Ştiinţifică
Centrală a Academiei de Ştiinţe. Şi-a început cariera în 1970, imediat după
absolvirea Facultăţii de limbi străine, secţia Filologie engleză a Universităţii
de Stat din Moldova. A parcurs toate etapele inerente unei dezvoltări
profesionale: de la bibliotecar – la Şef serviciu şi bibliotecar principal.
Dincolo de munca profesională nemijlocită, a activat în Consiliul
metodologic bibliotecar republican, în Consiliul informativ-bibliotecar al
AŞM, în Biroul Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova; a fost preşedinte al
Comitetului Sindical al bibliotecii. S-a învrednicit de-a lungul anilor de
Diplome de Onoare ale Ministerului Culturii, Comitetului Sindical,
Prezidiului AŞM, Bibliotecii Academice. În 2011 munca doamnei Costaş a
fost răsplătită cu o Diplomă de Menţiune din partea Asociaţiei Bibliotecarilor
din Republica Moldova în cadrul Concursului Naţional „Cel mai bun
bibliotecar al anului 2010”.
Şi-a desfăşurat întreaga activitate în acelaşi serviciu de dezvoltare a
colecţiilor cu accentul pe schimbul internaţional de publicaţii. În 1970, când
şi-a început cariera la Biblioteca Academiei, se făceau abia primii paşi în
dezvoltarea schimbului de publicaţii cu instituţii din alte ţări, astfel încât
dumneaei, sub îndrumarea omului de cultură, istoricului literar şi
bibliografului Alexandru KIDEL, a pus bazele Schimbului internaţional de
publicaţii în cadrul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale a AŞM [2]. Mi-aş permite
aici chiar o paralelă îndrăzneaţă între activitatea de înfiinţare şi management
a unor direcţii ştiinţifice şi cea de stabilire a unor politici eficiente şi durabile
de desfăşurare a schimbului de publicaţii. Şi asta, întrucât schimb nu
înseamnă doar o simplă modalitate de dezvoltare a colecţiilor în limbi străine
a unei biblioteci. El reprezintă, în primul rând, un mod de cooperare
ştiinţifică şi culturală internaţională, o posibilitate de popularizare a
rezultatelor ştiinţifice ale cercetătorilor autohtoni peste hotarele ţării, şi, de ce
nu? – o sursă de achiziţii economică şi sigură. Biblioteca Ştiinţifică Centrală
a AŞM a traversat diverse perioade de-a lungul celor 50 de ani de existenţă:
perioade mai înfloritoare (anii 70-90), când cota parte a schimbului
internaţional constituia 40% din achiziţiile totale de publicaţii în limbi
străine, dar şi momente mai dificile, condiţionate de criza financiară pe care o
traversa in acea perioadă întreaga ţară (sfârşitul anilor 90) care a condiţionat,
la rândul ei, neîndeplinirea obligaţiilor faţă de instituţiile din alte ţări [3]. Dar
şi în această perioadă deloc simplă, s-au menţinut legături bune cu partenerii
graţie calităţilor profesionale, diplomatice, dar şi posedării excelente a limbii
engleze de către doamna Rodica COSTAŞ.
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Pe de altă parte, dumneaei face parte din acea categorie de persoane gata
oricând să înveţe, să se pună la curent cu tot ce este nou în domeniul strict de
specialitate, cât şi în alte domenii conexe. Astfel, dna Rodica COSTAŞ a
reuşit să asimileze printre primii în bibliotecă abc-ul calculatorului, Internetului, devenind în scurt timp un E-bibliotecar veritabil. Tehnologiile moderne
permit astăzi realizarea unui şir întreg de activităţi mult mai rapid şi mai
eficient: întreţinerea corespondenţei cu partenerii de schimb, transmiterea şi
primirea listelor cu oferte, selecţionarea imediată a publicaţiilor, reclamarea
celor neprimite, răspunderea la reclamaţii, posibilitatea implicării în diverse
programe de eficientizare. Unul dintre acestea (DMEP: Duplicate Materials
Exchange Program) este lansat de Biblioteca Congresului, oferind o serie
întreagă de oportunităţi inclusiv pentru biblioteca noastră [4].
Munca bibliotecarului poate fi asemuită cu cea a regizorului sau a
scenaristului, care gândesc totul în cele mai mici detalii ca în final să ofere
produsul finit telespectatorului. Cititorul bibliotecii academice răsfoieşte
reviste sau cărţi de valoare apărute la edituri prestigioase din întreaga lume,
fără să ştie că până a ajunge pe rafturile bibliotecii a fost nevoie de multă
muncă, patos profesional şi dăruire din partea bibliotecarului. În cazul nostru
este vorba de doamna Rodica COSTAŞ, care nu ar fi reuşit să menţină
schimbul cu partenerii la nivelul cuvenit, dacă nu ar fi lucrat zi de zi asupra
detaliilor: analiza sistematică a echivalenţei; întocmirea şi transmiterea
regulată a listelor cu oferte; selectarea operativă a titlurilor din listele primite
de la parteneri; expedierea regulată a comenzilor; întreţinerea continuă a
corespondenţei; implicarea totală în găsirea unui titlu de carte solicitat până
la contactarea directă a persoanelor particulare şi instituţiilor; sensibilizarea
cercetătorilor din cadrul Academiei de Ştiinţe privind atragerea şi încurajarea
donaţiilor atât pentru completarea colecţiilor, cât şi pentru expedierea în
adresa partenerilor de schimb; identificarea şi stabilirea de contacte pe toate
meridianele lumii cu Academii de Ştiinţe, institute de cercetare, biblioteci,
centre de schimb, societăţi culturale şi ştiinţifice în vederea lărgirii relaţiilor
de colaborare şi schimb internaţional. Astfel în ultimii doi ani, biblioteca
academică beneficiază de 8 parteneri noi din Polonia şi 13 din România [5].
Nu voi continua şirul elogierii calităţilor profesionale ale doamnei Rodica
COSTAŞ. Ele sunt evidente pentru cei care vor să vadă şi ştiu să aprecieze la
justa valoare contribuţia durabilă a dnei COSTAŞ la dezvoltarea colecţiilor
Bibliotecii Academice în general şi a schimbului internaţional de publicaţii în
particular. Dincolo de virtuţile profesionale, ţin să subliniez o altă dimensiune
a caracterului dumneaei – devotamentul îmbinat cu grijă şi respect faţă de
rude, familie, şi, nu în ultimul rând, faţă de soţ – domnul Ilie COSTAŞ,
profesor universitar, doctor habilitat şi Şef Catedră Cibernetică şi Informatică
Economică în carul ASEM. După mine, ei formează un cuplu aproape de
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ideal, reuşind să transmită aceleaşi valori fiului Vlad COSTAŞ care, după
studii postuniversitare peste ocean, s-a stabilit în SUA, fiind deja de ani buni
cetăţean cu drepturi depline şi care, la rându-i, creşte o frumuseţe de fată:
mândria buneilor!
Ne unesc trei decenii de amintiri comune, de eşecuri şi reuşite; împărţim
aceleaşi valori, modele şi speranţe; este omul care pune pasiune în tot ceea ce
face şi care-şi pune amprenta în spaţiul unde se află. Este omul care sfinţeşte
locul.
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IOANA COSTA, „PAPIRUS, PERGAMENT, HÎRTIE.
ÎNCEPUTURILE CĂRŢII”
dr. OCTAVIAN GORDON
Universitatea din Bucureşti

Costa, Ioana. Papirus, pergament, hîrtie.
Începuturile cărţii / Ioana Costa. – Bucureşti:
Humanitas, 2011. – 167 p., il. – Bibliogr.: p.
155-156. – ISBN 978-973-50-2945-6.
Plănuisem să scriu recenzia de faţă pentru
volumul festiv prilejuit de cea de-a 70-a
aniversare a Profesorului Vasile Ţâra, cunoscut
în mediul academic şi printre prieteni pentru
neţărmurita sa dragoste şi grijă pentru carte şi
cărţi. Această aniversare coincidea atunci cu o
excelentă apariţie editorială: o carte despre
începuturile cărţii, o carte despre istoria cărţii,
o autocarte, si licet: Ioana Costa, Papirus, pergament, hîrtie. Începuturile
cărţii, Bucureşti, Humanitas, 2011. Socotisem deci a nu fi mai prejos de
cuviinţă să mă înfăţişez la festinul aniversării Profesorului cu prezentarea
acestei cărţi, în loc de orice alt colind. Din păcate, o serie de preocupări
mărunte mi-au năpădit atunci zilele, care s-au transformat între timp în
săptămîni şi apoi în luni, ajungînd pînă la buza hăului uitării, mai cu seamă că
volumul aniversar apăruse deja (Gheorghe Chivu, Alexandru Gafton, Adina
Chirilă [coord.], Filologie şi bibliologie. Studii [în onoarea profesorului
Vasile Ţâra], Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2011). N-am lăsat să
se aştearnă însă prea mult colb peste cartea a cărei apariţie mi-a făcut atîta
plăcere şi despre care voi scrie în cele ce urmează, astfel că mi-am reluat
condeiul, cu gînd anume că revista BiblioScientia, prin specificul ei, are să fie
o gazdă editorială nu mai prejos decît destinatarul iniţial al acestei prezentări.
Volumul Profesoarei universitare Ioana Costa, filolog din vechea gardă a
clasiciştilor formaţi sub îndrumarea unor Profesori precum Dan Sluşanschi,
Francisca Băltăceanu, Iancu Fischer, Mihai Nichita sau Gabriela Creţia – la
care se adaugă, memorial, propriul ei tată, regretatul şi renumitul Profesor
Traian Costa –, atrage, întîi de toate, prin aspectul elegant şi distins, trădînd
gustul pentru frumos, chiar dacă la o scară redusă, al bibliofililor de altădată:
o copertă fină, inscripţionată sobru, avînd pe fundal un fragment de codice
grecesc din secolul al IX-lea, de culoarea pielii tăbăcite, aşa cum are să afle
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cititorul curios, chiar din paginile cărţii (vezi capitolul Materiale pe care se
scrie, paragrafele despre pergament, p. 26-28). Nu ştiu cum se face, dar
degetele îmi alunecă spre finele cărţii – ori de pe urma îmbinării aparte a
filelor tipografice, ori dintr-o involuntară căutare a cuprinsului la sfîrşitul
volumului, ori dintr-o altă, nebănuită, pricină –, unde se găsesc nu mai puţin
de 15 ilustraţii, colorate şi lucioase, ca într-un album de artă, reprezentări
fotografice (unele sînt reconstituiri pe computer) ale obiectelor a căror
poveste o vom afla depănată de-a fir a păr în carte.
Tabla de materii, aşezată, pro-fetic, la început, îl introduce pe cititor într-o
atmosferă de rigoare ce trădează un anumit caracter ştiinţific al volumului:
trei părţi principale, toate în jurul ideii de text (A. Constituirea textelor;
B. Transmiterea textelor; C. Păstrarea textelor), împărţite, la rîndul lor în
subcapitole intitulate fie pe înţelesul tuturor, ghicind astfel conţinutul
(precum Instrumente de scris, Copistul, Abaterile de la model, Universităţile
din Evul Mediu sau chiar Editio princeps1), fie într-un jargon al filologilor
(clasicişti), cu care cititorul are să se obişnuiască doar dacă va avea
curiozitatea să ajungă la capitolul cu pricina: Paleografia internă, Tradiţia
indirectă, Recensio, Emendatio etc. Poate că ar mai fi o categorie de titluri:
cele despre care cititorul ar avea impresia că ştie ce înseamnă, dar pe care le
va înţelege mai bine – sau poate chiar îi vor schimba perspectiva – abia după
ce va citi descrierile respective, precum Filologia sau Ediţii.
Astfel, despre filologie (p. 9-20) cititorul mediu – acela care nu confundă
filologia cu filozofia – va afla nu că este ştiinţa care se ocupă cu studiul
limbii2, ci că acoperă o paletă mult mai largă şi, totodată, mai precisă de
înţelesuri, de la cel etimologic, perceptibil în filozofia lui Platon („dragostea
de vorbă, de conversaţie, de argumentare” – p. 10), pînă la cel promovat de
învăţaţii Bibliotecii din Alexandria, de erudiţie (umanistă, avant la lettre).
Autoarea cărţii trece în revistă, în mod competent şi convingător, toate
sensurile relevante cu care termenii φιλολόγος şi φιλολογία au fost folosiţi,
de la primele apariţii în Antichitatea grecească, pînă în zorii modernităţii,
insistînd însă asupra valenţelor alexandrine ale celor doi termeni (p. 13-19).
Aflăm apoi, într-o savuroasă îmbinare de legende de provenienţă antică şi
componente ale descoperirilor ştiinţifice recente, o sumedenie de informaţii
practice, reunite sub titlul Paleografia externă (p. 21-35). În acest capitol sînt
prezentate materialele pe care se scrie în Antichitate şi în Evul Mediu –
papirusul, pergamentul şi hîrtia –, cu modul lor de prelucrare şi epocile în
care erau folosite cu precădere. Succesiunea acestor informaţii practice
1

Spun „chiar”, fiindcă – vai! – puţini dintre bacalaureaţii de astăzi ajung să priceapă
ce-i aceea o ediţie princeps.
2
Aşa circulă un zvon, în temeiul unei confuzii generalizate: filologie = lingvistică.
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gravitează în jurul explicaţiilor posibile pentru transmiterile eronate ale
textelor. Abandonarea papirusului în favoarea pergamentului – superior, de
altfel, din multiple puncte de vedere – a dus şi la o serie de erori în procesul
uriaş constituit de copierea masivă a vechilor texte ale papirusurilor pe noul
material inventat, potrivit legendei, la Pergam. Totuşi, de multe ori,
papirusurile descoperite recent au confirmat multe din emendările eleniştilor
moderni. În acelaşi capitol autoarea vorbeşte şi despre Instrumentele de scris
utilizate (p. 31-33), precum şi despre palimpseste (p. 34-35): pergamente
(mai rar papirusuri) pe care se scria a doua oară (foarte rar a treia oară), după
ce textul iniţial era şters prin răzuire. Pentru istoria textelor, aceste
palimpseste sînt de o importanţă aparte, întrucît, cu ajutorul unor substanţe
chimice, se poate reconstitui şi citi textul scris iniţial.
Desigur, unui capitol intitulat Paleografia externă ne aşteptăm să urmeze
unul despre Paleografia internă, prezentată între paginile 36-43. Avertizăm
pe cititorul specialist că volumul Ioanei Costa, respectiv capitolele separate,
nu se substituie unui tratat de paleografie, unuia de codicologie sau unuia de
ecdotică. Prin urmare, îl rugăm să nu se aştepte la o tratare exhaustivă sau
prea minuţioasă nici în cazul prezentării elementelor de paleografie internă.
Este vorba deci de un rezumat, menit să-l introducă pe cititor în istoria cărţii
şi a transmiterii textelor care astăzi constituie cărţi. În capitolul despre
Paleografia internă, sînt înşirate şi descrise şase tipuri de scriere în alfabet
latin (capitala – cu două subtipuri: cvadrată şi rustică –, unciala, scrierea
insulară, minuscula carolingiană, scrierea gotică şi, în sfîrşit, scrierea
umanistică), ca fiind tipurile principale de scriere latină, alături de alte cîteva
tipuri secundare, care sînt menţionate în treacăt. Aici probabil că cititorul
nespecialist ar fi simţit nevoia unor mostre fotografice aşezate în rînd cu
celelalte ilustraţii de la finalul cărţii sau, încă şi mai practic, chiar în dreptul
descrierilor cu pricina. Pentru paleografia greacă, sînt aduse în discuţie cinci
tipuri de scriere: unciala, cursiva minusculă, minuscula literară, minuscula
mixtă şi noua scriere cursivă. La pagina 41, Ioana Costa afirmă că, spre
deosebire de codicele latineşti, care sînt în jur de douăzeci de mii, „cele
greceşti sînt considerabil mai puţine”. Presupun că autoarea se referă doar la
cantitatea de codice greceşti prezente şi catalogate în marile biblioteci
occidentale, fiindcă în spaţiul fost bizantin – mai ales în spaţiile monahale din
Grecia, Cipru, Egipt – trebuie să se afle mult mai multe. Numai la Mănăstirea
Vatopedi din Sfîntul Munte au fost identificate peste două mii de manuscrise,
pentru care deja Profesorul Erich Lamberz de la Bayerische Akademie der
Wissenschaften a reuşit să publice, în 2006, prima parte a catalogului, într-o
serie ad hoc, intitulată Κατάλογοι Ἑλληνικῶν Χειρογράφων Ἁγίου Ὄρους,
sub egida Πατριαρχικὸν Ἵδρυμα Πατερικῶν Σπουδῶν: Katalog der
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griechischen Handschriften des Athosklosters Vatopedi, Band 1 (Codices 1102), Θεσσαλονίκη. Ar fi deci de presupus – fie şi doar statistic – că în partea
orientală a vechii Europe se păstrează mai mult de douăzeci de mii de codice
greceşti.
Partea a doua a cărţii (Transmiterea textelor) începe cu capitolul despre
cele două surse ale cunoştinţelor noastre despre Antichitate: literatura (în
sensul ei larg) şi artele plastice (p. 47-55). În acest capitol, Ioana Costa
continuă cu prezentarea sistematică şi contrastivă a categoriilor multiple:
inscripţii şi texte literare; tradiţia directă şi tradiţia indirectă; transmiterea
textelor greceşti şi transmiterea textelor latineşti; transmiterea prozei şi
transmiterea liricii greceşti (care „astăzi oferă imaginea unei ruine” p. 51),
insistînd mereu asupra caracterului de selecţie a operelor literare transmise
de-a lungul veacurilor pînă la noi, asupra puţinătăţii textelor care ne-au
parvenit şi asupra unei realităţi pe care putem spune că o rezumă fraza
următoare: „Ceea ce avem sub ochi nu este textul aşa cum a ieşit din mîna
autorului, ci un text pe care filologii îl reconstituie pe baza manuscriselor
medievale” (p. 49). Paginile dedicate descrierii sumare a supravieţuirii
monumentelor de artă plastică ale Antichităţii (p. 52-55) vin ca un fel de
respiro în ansamblul cărţii, autoarea făcînd o paralelă între transmiterea
textelor prin manuscrise şi transmiterea obiectelor de artă. Capitolul intitulat
Copistul (p. 56-57) pare a fi prima parte a unui diptic care se continuă cu cel
despre Abaterile de la model (p. 64-69) şi, în afară de prezentarea unui
excelent portret robot al copistului medieval şi al situaţiilor în care acesta
poate greşi, ne vorbeşte, în stil mai degrabă nuvelistic, despre munca
filologilor alexandrini, cu cele (considerate astăzi) bune şi mai puţin bune ale
lor. Merită să menţionez aici faptul că unul dintre criteriile după care filologii
alexandrini emendau textele (homerice, bunăoară), era „limbajul sau
comportamentul nepotrivit (ἀπρέπεια)” (p. 59), astfel încît anumite pasaje
homerice erau pur şi simplu cenzurate. Toate aceste descrieri ale tipurilor de
„erori” pe care le poate produce transmiterea textelor, precum şi încredinţarea
că ceea ce avem astăzi sub ochi nu este textul original, ci o încercare
filologică de a produce „un text cît mai apropiat cu putinţă original” (p. 64)
induc dacă nu o neîncredere, cel puţin o rezervă la adresa textului în sine şi
provoacă cititorul să se gîndească la o abordare mai puţin sola-scripturistică a
textelor pe care Antichitatea ni le-a transmis. Urmează o serie de mărturii
despre Tradiţia indirectă (p. 70-79), un complex de fragmente de text pe care
le constituie citatele, antologiile, traducerile (în alte limbi vechi), imitaţiile,
parodiile, lexicoanele, excerptele, parafraza şi – ca o categorie aparte – datele
stihometrice, toate acestea contribuind mai mult sau mai puţin la ceea ce avea
să devină în modernitate reconstituirea unei opere literare într-o formă cît mai
aproape de original.
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Partea a doua se încheie cu trei capitole care descriu, practic, procesul
editării critice a unui text: 1. Recensio (p. 80-88) – adunarea şi gruparea
tuturor manuscriselor existente ale unui text pe familii de manuscrise, ceea ce
presupune, desigur, şi gruparea erorilor întîlnite în codice diferite;
2. Examinatio (p. 89-97) – identificarea lecţiunilor optime, în funcţie de mai
multe tipuri de erori; şi 3. Emendatio (p. 97-102) – corectarea textului, i.e.
aducerea textului într-o formă pe care editorul o consideră cea mai apropiată
de original. Descrierile celor trei etape sînt însoţite de multiple exemple de
erori care pot apărea în lecţiuni diverse şi pe care editorul de text este dator să
le observe.
Partea finală, intitulată Păstrarea textelor, debutează cu capitolul despre
Bibliotecile antice (105-109), din care aflăm că scrierea relativ tîrzie în
spaţiul grecesc a făcut ca abia din secolul al V-lea î.Hr. să putem vorbi despre
existenţa unor biblioteci private şi despre comerţul de carte. Se presupune că
„bibliotecile” Academiei şi a Liceului au constituit un model pentru viitoarea
celebră Bibliotecă din Alexandria (p. 108), cel mai mare „depozit de carte” al
Antichităţii. Urmează o foarte utilă descriere a Nomenclaturii codicelor
(p. 110-114), cu numeroase exemple din toate cele cinci categorii enumerate,
după care aflăm despre Universităţile din Evul Mediu (p. 115-133), naşterea
şi parcursul lor istoric în Europa Occidentală, precum şi despre cele mai
importante Biblioteci (p. 134-137) moderne în care se păstrează manuscrise
celebre. Capitolul intitulat Ediţii (p. 138-143) descrie, în fapt, modalitatea de
alcătuire a unei stemme (autoarea foloseşte, nu fără o bună îndreptăţire,
sintagma „un stemma”), ca prim rezultat al trudei editoriale. Două pagini sînt
dedicate capitolului despre Editio princeps (p. 144-145), în timp ce ultimul
capitol al cărţii (p. 146-154) ne vorbeşte despre Ediţiile clasice (i.e. ediţie
dintr-un autor clasic): structura unei astfel de ediţii, pagina de titlu, conţinutul
obişnuit al prefeţelor, lista siglelor şi a semnelor folosite, diverse elemente
ale unui aparat critic etc.
Două liste bibliografice (una cu autori clasici şi alta cu autori moderni)
sînt plasate înaintea celor doi bineveniţi indici: Index nominum şi Index
rerum, urmaţi de acel fasciculum de ilustraţii despre care am amintit deja.
Spuneam mai sus că volumul Ioanei Costa nu se substituie unui tratat de
specialitate din domeniul ecdoticii sau a domeniilor conexe. Cu toate acestea,
volumul conţine mai multe pasaje care indică un anumit nivel de pregătire a
publicului destinatar. Expresiile sau frazele în limba latină, fără traducere, fac
parte din această categorie de pasaje (vezi p. 24, 28, 34, 56, 58 etc.; la p. 8485, bunăoară, se află un text în limba latină, concentrînd principiile de critică
textuală formulate de Karl Lachmann, de aproape o pagină întreagă, pe care îl
vor înţelege în detaliu doar cei cu o bună pregătire de limbă latină). De
asemenea, nu sînt mulţi cititori care să ştie cine sînt „cei zece autori ai
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canonului grecesc” (p. 50), iar unii vor intui, din context, că „CIA IV 46b”
(p. 70) se referă la un corpus de inscripţii antice. De bună seamă, cititorul
mediu oarecare, fără absolut nici o pregătire în privinţa limbii latine sau a
filologiei, în general, va parcurge cu plăcere fiecare capitol al volumului
despre Începuturile cărţii, sărind, pur şi simplu, peste anumite exemplificări
sau pasaje precum cele amintite.
Deşi înveşmîntat într-o mantie a erudiţiei şi a sobrietăţii, nu lipsesc, pe
alocuri, notele de umor şi destindere. La p. 11, nota 2, aflăm, bunăoară,
despre motivul pentru care Eratostene, autosupranumit Philologos, fusese
poreclit Beta de către colegii lui de breaslă: deşi se îndeletnicea cu multe
domenii ştiinţifice, bibliotecarul alexandrin nu excela în nici unul din ele ca
Alpha. La p. 34, în contextul descrierii metodei de reutilizare a materialului
pe care se scria (palimpsestul), autoarea scrie: „Cicero îl suspectează pe un
corespondent de-al său că îi scrie pe chartula pe care el i-a trimis-o; îi laudă
economia, dar este înfiorat că i se pierd scrisorile”. Puţin mai departe,
vorbind despre criteriile de selecţie a operelor literare în decursul copierii
manuscriselor, autoarea notează cu o amuzantă amărăciune: preţuirea de care
s-a bucurat în Antichitate tragedia lui Ovidiu, Medeea, n-a cîntărit prea mult
în procesul de selecţie; „tragedia s-a pierdut. S-a păstrat în schimb cartea de
bucate a lui Apicius, utilă în multe gospodării, nu neapărat în biblioteci”
(p. 51). În sfîrşit, fără a avea certitudinea că autoarea cărţii a avut vreo
intenţie umoristică, mi s-a părut amuzant să aflu (de la p. 54) că o sculptură a
lui Fidias în bronz, şi anume Atena Lemnia, nu numai că nu ni s-a păstrat
decît fragmentar, printr-o copie în marmură datînd de la finele Antichităţii,
dar cele două părţi care o compun se păstrează în două cetăţi diferite ale
Europei: capul la Bologna, iar corpul la Dresda. [Involuntar, mi se duce
gîndul la prima frază din Ismail şi Turnavitu a lui Urmuz: „Ismail este
compus din ochi, favoriţi şi rochie şi se găseşte astăzi cu foarte mare
greutate.”]
Revenind la aspectele sobre al unui volum marcat de erudiţie, în care
autoarea îşi trădează la tot pasul meseria de filolog, nu pot să nu remarc şi să
nu laud încăpăţînarea pozitivă a editurii Humanitas – reprezentate, la nivelul
Redacţiei, de Georgeta-Anca Ionescu – de a promova, şi în acest volum,
grafia sănătoasă a lui sînt şi a lui î din „i”.
Mai degrabă discret decît vădit, cartea despre Începuturile cărţii, scrisă de
Ioana Costa, dincolo de utilitatea informaţiilor conţinute şi de plăcerea
lecturii propriu-zise, este şi un elogiu la adresa alcătuirii unei ediţii critice,
cea care constituie o piatră de încercare, indicînd, totodată, măsura erudiţiei
filologiei clasice. Sau – aş îndrăzni să spun – a filologiei şi punct.
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NATO SCIENCE SERIES COLLECTION IN THE
CENTRAL SCIENTIFIC LIBRARY „A. LUPAN” OF ASM
VALENTINA TCACENCO, LUDMILA GHELETA
BŞC „Andrei Lupan”

There are different kinds of collections in our library, the famous ones and
not very. One of the famous collections of the books for the scientists and
researches is the NATO Science Series.
The NATO Science Series presents the results of scientific meetings
sponsored by the NATO Science Committee, which aims at the
dissemination of advanced scientific and technological knowledge, with a
view to strengthening links between scientific communities. The types of
scientific meeting generally supported are „Advanced Study Institutes” and
„Advanced Research Workshops”.
The series is published by an international board of publishers in
conjunction with the NATO Scientific Affairs Division. Publications are
grouped by subject area:
 Mathematics, Physics and Chemistry;
 Computer and Systems Science;
 Earth and Environmental Science;
 Life and Behavioural Sciences;
 Science and Technology Policy.
There are 147 titles of the NATO Science Series in the Central Scientific
Library „Andrei Lupan” of the Academy of Sciences of Moldova. The
priority has the Mathematics, Physics and Chemistry subseries. There are 76
titles of this subseries in our library: Symmetry and Heterogeneity in High
Temperature Superconductors; Superdense QCD
Matter and Compact Stars; Frontiers in Planar
Lightwave Circuit Technology; Advanced
Radiation Sources and Applications; Defects in
High-k Gate Dielectric Stacks: Nano-Electronic
Semiconductor Devices; New Kinds of Phase
Transitions: Transformations in Disordered
Substances; Electron Crystallography: Novel
Approaches for Structure Determination of
Nanosized Materials; Non-Linear Dynamics and
Fundamental Interactions etc. [1-8].
Computer software is a pervasive factor in
advancing the progress and increasing the efficiency of industry, science,
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commerce and communication. In Computer and Systems Sciences subseries
we have: Computational Commutative and Non-Commutative Algebraic
Geometry; Engineering Structures under Extreme Conditions: Multi-Physics
and Multi-Scale Computer Models in Non-Linear Analysis and Optimal
Design; Concurrent Information Processing and Computing; Differential
Geometry and Topology, Discrete and Computational Geometry; Network
Empowerment; Security and Privacy in Advanced Networking Technologies
Security and privacy in advanced networking technologies etc. [9-14].
The Earth and Environmental Science
subseries covered areas related to climate
change, disaster prevention and forecast,
transboundary water resources and transfrontier
air pollution: Advances in Air Pollution
Modeling
for
Environmental
Security;
Transboundary Water Resources: Strategies for
Regional Security and Ecological Stability;
Advances in the Geological Storage of Carbon
Dioxide: International Approaches to Reduce
Anthropogenic Greenhouse Gas Emissions; The
Comparative Roles of Suspension-Feeders in
Ecosystems; Riverbank Filtration Hydrology: Impacts on System Capacity
and Water Quality; Graundwater and Ecosystems; Modern Tools and
Methods of Water Treatment for Improving Living Standards; The Current
Role of Geological Mapping in Geosciences; Transboundary Floods:
Reducting Risks Through Flood Management; Assessment and Remediation
of Contaminated Sediments; Bioremediation of Soils Contaminated with
Aromatic Compounds etc. [15-25].
Life and Behavioural Sciences subseries
includes biology, agriculture and food sciences,
medical
and
behavioural
sciences:
Strengthening
Influenza
Pandemic
Preparedness
through
Civil-Military
Cooperation; Risk Infections and Possibilities
for Biomedical Terrorism; Perspectives in
Astrobiology; A New Model for Analyzing
Antimicrobial Peptides with Biomedical
Applications; Endoplasmic Reticulum: A
Metabolic Compartment; Structure, Dynamics
and Function of Biological Macromolecules and Assemblies; Radiation
Inactivation of Bioterrorism Agents; Free Radicals and Diseases: Gene
Expression, Cellular Metabolism and Pathophysiology etc. [26-33].
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In Science and Technology Policy subseries covers new research
technologies, scientific research training and technology transfer,
management of science: Prospects of Integration and Development of R&D
and the Innovation Potential of Black Sea
Economic Co-operation Countries; Science
Education; Supporting the Development of
R&D and the Innovation Potential of PostSocialist Countries; Building Sustainable and
Effective Military Capabilities: a Systemic
Comparison of Professional and Conscript
Forces; R&D Priorities in Innovation Policy
and Financing in Former Socialist Countries;
Science Education: Best Practices of Research
Training for Students under 21; Ecological
Agriculture and Rural Development in Central
and Eastern European Countries etc. [34-40].
It should be noted NATO Science for Peace and Security Series originally
published with the title NATO Security through Science Series. Subserie A
Chemistry and Biology deals with scientific solutions to food security,
medical countermeasures, infectious diseases or vaccines, as well as
pharmacology and toxicology, biotechnology and genetics. Volumes in the
Physics and Biophysics subserie B are covered topics such as detectors,
biosensors and biotechnology processing. Subserie C Environmental Security
deals with scientific and technological aspects
of innovative and promising projects related to
environmental chemistry, decision support
systems/risk assessment, regional environmental
problems. Human and Societal Dynamics
subserie E deals with new challenges for global
security,
human
resource
management,
education, training, mobility and exchanges of
personnel etc. [41-44].
The variety of different subjects allows our
scientists to use the information for their
research.
We have to mention that the major part of the
collection was filled up by the ex-president Mr. A. Andries, who had many
books of his own from this collection and gifted them to the library.
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REFLECŢIILE BIBLIOTECARULUI
ÎN AJUNUL SĂRBĂTORII PROFESIONALE
TAMARA MARIAN
BŞC „Andrei Lupan”

Noul context economic şi social legat de aspiraţiile Republicii Moldova cu
privire la integrarea europeană presupune obţinerea unor performanţe în toate
domeniile, inclusiv şi în activitatea bibliotecilor. Dat fiind faptul că biblioteca
reprezintă un pilon al societăţii, fiind una dintre instituţiile de bază ale
dezvoltării acesteia, ameliorarea calităţii aici este o condiţie indispensabilă
pentru dezvoltarea resurselor umane şi a compativităţii economice, deoarece
un om informat şi instruit în domeniu va crea un produs performant,
competitiv pe piaţă. Ţin să menţionez, că biblioteca crează în jurul său o
comunitate, care include în primul rând benefeciarii săi direcţi: studenţi,
profesori, savanţi, angajaţi din diferite domenii, dar şi instituţii publice şi
nonguvernamentale. Cu alte cuvinte, biblioteca devine un centru vital al
societăţii, fiind punct de intersecţie a unor coordonate destinate să transforme
societatea într-un spaţiu deschis spre cooperare şi consultare a tuturor
benefeciarilor. Pornind de la ideea că biblioteca este o instituţie activă şi
eficientă, direcţia de dezvoltare a ei şi a serviciilor pe care le prestează e
normal să fie stabilite prin consultarea tuturor partenerilor predispuşi spre
cooperare prin organizarea diferitor traininguri, mese rotunde, conferinţe,
sondaje de opinii, dar şi prin consultarea bazei materiale. În acest sens eu şi
colegii mei de lucru ne putem numi, pe drept cuvânt, furnizori de servicii
profesionale graţie eforturilor depuse de conducerea bibliotecii, care ne-a pus
la dispoziţie un sediu frumos şi modern, un fond de carte bogat şi actualizat
în concordanţă cu interesele cititorilor. Astfel, calculatorul s-a transformat
dintr-un dispozitiv mare şi scump, amplasat în centru într-un computer
funcţional pe birourile fiecărui colaborator al bibliotecii noastre.
Acum, la început de mileniu, biblioteca noastră traversează un proces de
adaptare la cerinţele actuale ale societăţii, proces marcat de fenomenul
globalizării şi de dezvoltare fără precedent a tehnologiilor informaţionale. În
condiţiile creşterii cerinţelor sociale şi individuale faţă de informare este
logică implementarea unui tip de activitate care să conducă la creşterea
ofertei de servicii, a eficienţei acestora. În acest context, ne dăm bine seama,
că calitatea deservirii benefeciarilor este, fără îndoială, una dintre cerinţele
cele mai importante în raport cu orice activitate întreprinsa şi constituie
pentru biblioteca noastră cheia succesului. Această abordare stipulează ideea,
că întreaga activitate a bibliotecii trebuie orientată spre client, fiecare din noi
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trebuie să înţeleagă necesităţile de moment şi de perspectivă şi să tindă spre
depăşirea aşteptărilor acestuia. Implicarea fiecăruia dintre noi în această
activitate presupune:
- înţelegerea tuturor nevoilor şi aşteptărilor benefeciarilor;
- asigurarea unui echilibru între modul de abordare a nevoilor clienţilor
şi ale societăţii în general;
- evaluarea satisfacţiei clienţilor pentru îmbunătăţirea continuă a
serviciilor oferite;
- armonizarea relaţiilor cu clienţii.
Pentru obţinerea unor rezultate cât mai bune în acest domeniu, este nevoie
de implicarea întregului colectiv al bibliotecii, fapt ce ar permite utilizarea
abilităţilor şi cunoştinţelor fiecăruia dintre noi în beneficiul bibliotecii. După
părerea mea, această implicare presupune :
- asumarea responsabilităţii fiecăruia pentru soluţionarea problemelor
apărute;
- punerea în valoare a competenţelor, cunoştinţelor şi experienţei
fiecăruia;
- transmiterea cunoştinţelor şi a experienţei între membrii echipei de
lucru;
- concentrarea asupra satisfacerii nevoilor clienţilor;
- dezvoltarea unui spirit creativ în definirea obiectivelor de activitate;
- obţinerea de safisfacţii personale ca urmare a muncii desfăşurate;
- dezvoltaea sentimentului de mândrie pentru biblioteca în care activăm.
Vreau să cred şi afirm cu toata certitudinea, că implicarea despre care am
vorbit anterior, va crea un climat de consens şi armonie în colectiv şi noi vom
veni cu iniţiative personale şi colective desfăşurând în continuare activitatea
cu plăcere.
În încheiere menţionez că activitatea calitativă în cadrul bibliotecii noastre
constituie o schimbare serioasă în cultura acesteia. De aceea invit toţi colegii
mei, în ajun de sărbătoarea noastră profesională, să explorăm cu încredere şi
cu mult curaj calitatea, adaptând-o la oportunităţile de dezvoltare a Bibliotecii
Academiei de Ştiinte a Moldovei, în care avem onoarea sa activăm.
Şi fiind în ajunul sarbătorii profesionale, le doresc colegilor să-şi onoreze
profesia nobilă de bibliotecar, spre a o păstra cu demnitate în rândul marilor
profesii intelectuale, să fie responsabili pentru meseria sa, să manifeste
pasiune pentru profesie şi respect pentru carte, să dea dovadă de
profesionalism înalt, sănătate, creativitate, apreciere de la cei pentru care
muncesc zi de zi.
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O CARTE CE MERITĂ CITITĂ
MARIA BALABAN
BŞC „Andrei Lupan”

Recent a apărut o carte ce trebuie săşi facă loc în biblioteca fiecăruia.
Eveniment nu foarte des, trebuie să
recunoaştem cu mare regret, căci cărţi
scriu tot mai mulţi, deşi prea puţini din
ei ar trebui s-o facă. „Pe timpul lui
Teleucă” – asa se numeşte cartea care
chiar merită atenţia cititorilor –
admiratori şi care a îmbogăţit
Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei
Lupan”.
Este un roman cu caracter
memorialistic, scrisă de poetul,
prozatorul şi dramaturgul Arhip
Cibotaru, ce ne fascinează chiar din
primele rânduri. „M-am bazat în linii mari numai pe ceea ce am văzut cu
ochii mei şi am păstrat în memorie. Doar în două sau în trei locuri am
reprodus câteva momente luate din auzite” – scrie autorul. Opera complexă,
ce îmbină armonios istorioare hazlii, dar şi triste, poezie şi proză, oglindeşte
exact viaţa scriitorului. Originalitatea cărţii vine anume din acest aliaj.
„Mai întâi i-am cunoscut numele” – astfel îşi începe firul amintirilor
regretatul Arhip Cibotaru. Fiind încă elev în centrul raional Cotiujeni, citea
periodicele „Scânteia leninistă”, „Tineretul Moldovei”, şi „Ţăranul
sovietic”, unde îşi publicau poeziile Mihail Garaz, Ion Podoleanu, Vitalie
Filip ş.a. Printre ei era şi Victor Teleucă, care urma să devină unul dintre cei
mai reprezentativi scriitori ai timpului său. Urmează apoi starea pe care a
simţit-o el însuşi când i-a fost publicată prima poezie şi primul grupaj de
versuri. Pasaje întregi sunt dedicate amintirilor despre Anatol Gugel,
susţinător inimos al poeţilor începători ai epocii, despre Vitalie Tulnic,
Andrei Strâmbeanu, dar şi despre Ion Canna, „clasic” viu îndreptat împotriva
scriitorilor care îşi începuseră activitatea literară în România antebelică. De
asemenea, Arhip Cibotaru recrează atmosfera terorii socialiste, în care îşi
începeau activitatea literară şaizeciştii est-pruteni.
Pe fundalul unui spectru larg de fapte vii şi de probleme complicate ale
timpului, Arhip Cibotaru oglindeşte prietenia sa cu Victor Teleucă – omul şi
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scriitorul. Ne pomenim antrenaţi în discuţiile lor pe cele mai variate teme.
Deosebit de semnificativă se prezintă referinţa lui Arhip Cibotaru în elogierea
scriitorilor ruşi Evtuşenco, Voznesenski, Rojdestvenski ş.a.
Pe parcursul întregii sale carţi, Arhip Cibotaru ne leagă sufleteşte de
personalitatea neordinară a lui Victor Teleucă şi ne îndeamnă să-i citim sau
să-i recitim cu dragoste volumele poetico-filozofice. Totodată, memorialistul
evocă fapte, întâmplări şi „cazuri” cu Petru Zadnipru, Vladimir Beşleagă,
Pavel Boţu, Vlad Ioviţă, Mihail Ion Ciubotaru, Mihail Gh. Cibotaru, Ion
Bolduma, Mihai Cimpoi şi cu alţi şaizecişti talentaţi, realizând până la urmă o
micropanoramă a literaturii din acea perioadă. Un capitol aparte este destinat
amintirilor plăcute din Extremul Orient, unde autorul şi prietenul său au fost
trimişi „să facă” armata. Anume acolo, pe insula Askold, Victor Teleucă şi-a
scris culegerile sale „Din patru vânturi” şi „Insula cerbilor”. Cu un nou
ciclu de versuri din acea scurtă cătănie s-a ales şi Arhip Cibotaru. De
asemenea, pagini întregi au fost dedicate perioadei când plecau la casa de
creaţie din Ialta, unde veneau scriitori din toată URSS.
Astfel, talentatul poet Arhip Cibotaru a imortalizat personalitatea
marcantă a bunului său prieten. Totodată, el a scos în evidenţă o întreagă
pleiadă de scriitori pe care-i prezintă reuşit prin prisma sa.
Acestea sunt doar câteva momente spicuite din şiragul de istorioare şi
întâmplări, momente cu mult farmec scriitoricesc. Rămân fără atenţie o
seamă de fapte, întămplări, dialoguri demne de a fi savurate. „Am încheiat
aceste pagini, achitându-mi o datorie morală, dar cum mi-au ieşit ele –
interesante sau plictisitoare, folositoare sau inutile – să judece alţii”, ne
recomandă talentatul scriitor în ultimul alineat al epilogului său.
În concluzie, dacă doriţi să vă petreceţi frumos timpul, citind despre prietenia
a doi mari oameni ai literaturii contemporane, cartea „Pe timpul lui Teleucă”
merită atenţia dumneavoastră.
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ALEXANDRA BRAGA
(20.03.1952 – 7.04.2012)
A plecat dintre noi Alexandra Braga, care ne-a fost apropiată şi dragă, o
bună prietenă, un devotat coleg. A activat decenii la rând în instituţia noastră
şi au cunoscut-o foarte mulţi colaboratori, cercetători ştiinţifici cu experienţă
şi tineri savanţi. Toţi care au trecut pragul bibliotecii şi i-au solicitat ajutorul
au apreciat sufletul ei sincer, generos, grija şi nivelul profesionist.
Alexandra Braga s-a născut în satul Sipoteni, raionul Călăraşi, în familia
lui Trifan şi a Mariei Braga. După ce a absolvit şcoala medie, îşi îndreaptă
paşii spre Universitatea de Stat din Moldova la specialitatea Biblioteconomie
şi Bibliografie. Încă din perioada universitară, printre calităţile ce le poseda
Alexandra erau responsabilitatea, punctualitatea, dragostea şi perseverenţa
faţă de studii şi faţă de profesia pe care o îmbrăţişa. Pe lângă dragostea ce o
purta pentru Slăvel, băiatul-mamei, pentru care a trăit, l-a iubit mai mult ca
orice şi care i-a dat puterea de a exista, urmând sa-i fie sprijin şi toiag la
bătrâneţe, mai rămânea loc şi pentru grijile de serviciu.
Cu siguranţă, fără a căuta special aportul unui distins bibliotecar la
dezvoltarea ştiinţei, acesta există. Contribuţia Alexandrei Braga la
prosperarea ştiinţei academice se află în sutele de lucrări, referate şi
comunicări ale cercetătorilor noştri, cărora modesta bibliotecară a ştiut să le
încurajeze căutările, punându-le la dispoziţie materialele necesare fără
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întârziere. Alexandra Braga s-a bucurat de un mare respect din partea
utilizatorilor Bibliotecii noastre şi va rămâne pentru multă vreme în memoria
lor.
Regretata noastră colegă şi-a adus contribuţia şi la completarea şi
conservarea colecţiilor. Şi aici a lăsat o urmă adâncă. După ea vor plânge
miile de volume, cărora neobosita bibliotecară le-a purtat de grijă, le-a ocrotit
şi le-a prelungit viaţa pentru binele spiritual al altor generaţii de utilizatori.
Sunt lacrimi de recunoştinţă şi iubire pentru dragostea ce le-ai purtat-o, dragă
prietenă.
O boală nemiloasă a răpit-o dintre noi la vârsta când avea încă multe vise
şi proiecte nerealizate, dar ceea ce a realizat ne dau dreptul să-i spunem cu
toată sinceritatea şi dragostea: ai trecut în lumea celor drepţi împlinită într-o
viaţă pe care ai trăit-o cu demnitate. Dumnezeu te-a iubit şi lumea te-a
admirat. Domnul să te primească în Împărăţia Sa veşnică şi să-ţi dea odihna
şi liniştea meritată.
Colectivul Bibliotecii Ştiinţifice „Andrei Lupan” a AŞM

