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Eugen Iordache
“Am socotit întotdeauna cã este un mare privilegiu sã fiu aproape de cãrþi”
Decembrie 2006!
Iatã, al cincilea director al Bibliotecii
„V.A.Urechia” (în cei 116 ani de existenþã)
a ajuns la vârsta „retragerii” din activitate!
Eugen Iordache a venit în anul 1968
cu gândul sã fie alãturi de carte ºi a rãmas
aproape patru decenii servind credincios
acestui „Depozit de Culturã”.
Este o pildã pentru cei ce
slujesc sau vor veni sã slujeascã
aceastã Instituþie de importanþã
naþionalã, Biblioteca Publicã
„V.A.Urechia”.
Nedelcu Oprea#
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Nãscut: 18.12.1941 la Mãrãºeºti, judeþul Vrancea;
Studii gimnaziale ºi liceale: ªcoala din Mãrãºeºti, jud. Vrancea
Studii superioare: Universitatea „Al.I. Cuza” Iaºi, Facultatea de
Filologie, 1959-1964;
Specialitatea obþinutã: licenþiat în „Limba ºi literatura românã”;
Cursuri de specializare: curs organizat de Uniunea Europeanã la
Centrul regional de informare din Danemarca (1994);
Activitate socio-profesionalã:
! Biblioteca Judeþeanã „V.A. Urechia” Galaþi - bibliotecar în cadrul Biroului Informare bibliograficã, Biroului Catalogare, ºef
Serviciu (1968-1992); în cadrul Biroului de informare bibliograficã a contribuit la realizarea Anuarelor bibliografice ale judeþului Galaþi ºi la Bibliografia monograficã a localitãþilor judeþului Galaþi.
! director adjunct al Bibliotecii Judeþene „V.A. Urechia” Galaþi
(1992-1997);
! director al Bibliotecii Judeþene „V.A. Urechia” Galaþi (din
1997-2007);
Afiliere:
! membru al Asociaþiei Naþionale a Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor Publice din România (1990);
! membru al Biroului Executiv al
ANBPR (2001- 2005);
! Preºedintele Comisiei Profesionale
din cadrul ANBPR (din 2005);
Performanþe:
! Premiul Internaþional pentru Calitatea Managementului. Categoria Aur.
Acordat Bibliotecii „V.A. Urechia“ de
cãtre Business Initiative Directions, Madrid, Spania, în anul 2003.
! Premiul de excelenþa acordat Bibliotecii
„V.A. Urechia“ de cãtre Consiliul Judeþean
Galaþi, în anul 2004.
Premii:
! Premiul „Profesiunea mea profesia” în cadrul Galelor Pro TV Galaþi (martie 2005);
! Premiul „Traian Brad” pentru management
performant, din partea ANBPR (2003);
! Premiul de excelenþã pentru merite deosebite în întreaga activitate, din partea Fililalei Galaþi a ANBPR
(2006);
Domeniu de activitate: biblioteconomie
Autor de carte:
! Catalogul colectiv al publicaþiilor medicale : 1950-1970. Galaþi :
Biblioteca “V.A. Urechia”, 1970. 185 f.
! Cooperativa meºteºugãreascã parte componentã a economiei
noastre naþionale : (Bibliografie selectivã). Galaþi : Biblioteca
“V.A.Urechia”. Serviciul de Informare bibliograficã, 1969. 16 f.
! Despre autorul colectiv la Biblioteca “V.A. Urechia” Galaþi :
[Extras]. Galaþi : Biblioteca “V.A. Urechia”, 1974, p. 375-382
A redactat studii ºi lucrãri de specialiate, care au fost prezentate
în conferinþe ºi tipãrite în revistele de specialitate.
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Simpozionul “Biblioteca virtualã”
Vaslui 16 - 17 noiembrie 2006
Simpozionul a fost deschis de doamna Elena Poamã, care a anunþat
câºtigarea unui proiect important de digitizare la biblioteca pe care
o conduce (se vor digitiza clasici din bibliografia ºcolarã). Domnul
director al CIMEC, Dan Matei, a avut o comunicare despre modul
în care interferenþa câmpului cultural cu cel politic influenþeazã
proiectul european de bibliotecã digitalã, atât în ceea ce priveºte
ritmul de constituire, cât ºi deciziile privind soluþiile tehnice
adoptate.
Domnul Dan Matei a subliniat inconvenientele unei biblioteci cu baze de date distribuite cum e EDL, faþa de una centralizatã cum e catalogul Bibliotecii Congresului sau Google Book
Search (depinzi de viteza celui mai lent, dificultatea gestionãrii
exemplarelor multiple din reþea, îmbunãtaþirea descrierilor dintr-o
bazã de date nu se regãseºte pentru descrierile similare din celelalte
baze).
Doamna Lidia Kulikovski, director al Bibliotecii
Municipale “B.P. Haºdeu” din Chiºinãu, a prezentat programele de
digitizare de la biblioteca pe care o conduce, exemplificând cu baza
de date, conþinând lucrãri editate de bibliotecã. Dacã la început
autorii au fost reticenþi faþã de o astfel de difuzare a operelor lor,
dupa ce ºi-au dat seama cã Internetul le asigurã o audienþã de
nesperat, care le întãreºte reputaþia, ei au devenit mult mai
concilianþi faþã de proiectele de digitizare.
Doamna Kulikovski este conferenþiar la catedra de Biblioteconomie ºi Asistenþã Informaþionalã ºi autor a numeroase
lucrãri, ultima fiind despre accesul persoanelor dezavantajate la
potenþialul bibliotecilor, un manual universitar pentru bibliotecari
publicat în 2006, la Chiºinãu.
Doamna Ramona Pandele, bibliotecar la Biblioteca Judeþeanã Cluj, a rãspuns curiozitaþii generale faþã de o tehnologie nouã
pentru bibliotecile româneºti, RFID, care permite automatizarea ºi
autonomizarea împrumutului de cãrþi, spre satisfacþia atât a utilizatorilor cât ºi a bibliotecarilor.
Luminiþa ªerban a prezentat un alt proiect ambiþios al
Bibliotecii Judeþene Vaslui, realizarea Catalogului judeþean partajat. Din 1999 Biblioteca Judeþeanã Vaslui foloseºte softul TINLIB,
iar bibliotecile din judeþ au fost informatizate fie cu TLIB, fie
Bibliophil, un soft implementat ºi la Biblioteca Judeþeanã Baia
Mare, produs în România.

Conferinþa Naþionalã
a ANBPR
Galaþi 8 - 10 noiembrie 2006

P

articiparea la Conferinþa Naþionalã a Bibliotecarilor din Bibliotecile Publice din România a constituit un moment important din activitatea noastrã. Desfãºuratã în condiþii excelente ºi dupã un program care a îmbinat activitãþile specifice cu cele
de cunoaºtere a zonei, întâlnirea a fost o reuºitã.
Tema principalã a conferinþei „Managementul resurselor tehnologice în biblioteca hibridã” a fost aleasã potrivit stadiului actual de
funcþionare a bibliotecilor româneºti.
Dezbaterea pe secþiuni a aprofundat anumite aspecte ºi a oferit
posibilitatea multor
participanþi sã formuleze opinii ºi soluþii la
problemele discutate.
Am avut prilejul sã
întâlnim colegi din toatã þara, sã schimbãm impresii, sã discutãm despre activitatea din bibliotecile de unde
venim ºi problemele cu Prezidiul Conferinþei. Imagine din timpul
lucrãrilor.
care ne confruntãm.
În cadrul lucrãrilor s-au abordat teme referitoare la starea actualã
a bibliotecilor publice din România ºi la solicitãrile de modernizare a
acestora.
Am revenit în bibliotecã cu „bateriile încãrcate” ºi am împãrtãºit
colegelor temele ºi proectele care au stat în atenþia participanþilor.
Manuela Cepraga, director
Biblioteca Municipalã „ªtefan Peticã” Tecuci
Conferinþa Naþionalã a ANBPR, desfãºuratã la Galaþi în intervalul 8-10 noiembrie, a constituit pentru noi, bibliotecarii comunali, un
prilej deosebit de a participa în premierã, alãturi de oaspeþi importanþi ai vieþii profesionale din Republica Moldova, delegaþi din bibliotecile publice româneºti ºi alte asociaþii, la o dezbatere cu tema:
„Managementul resurselor tehnologice în biblioteca hibridã”.
Tema abordatã ni s-a pãrut potrivitã stadiului actual de funcþionare a bibliotecilor româneºti, având în vedere cã informatizarea bibliotecilor comunale nu mai este de mult o þintã greu de atins. Pânã ºi
programul de bibliotecã TLIB, achiziþionat de cele mai multe biblioteci comunale, a devenit accesibil. Interesantã de reþinut a fost ºi
prezentarea unui nou soft pentru biblioteci de cãtre Dan Marinescu,
director general IME-România, care ne dã speranþe în ceea ce
priveºte dezvoltarea pe termen scurt a produselor destinate nouã.
De un real interes au fost ºi cele douã proiecte prezentate de
Domnul Constantin Bostan referitoare la modificarea statutului
asociaþiei ºi respectiv Domnul Liviu-Iulian Dediu, vicepreºedintele
Asociaþiei, cu privire la elaborarea statutului bibliotecarului,
proiecte ce au generat discuþii constructive.
Lansarea monografiei Biblioteca „V.A.Urechia”, realizatã de
Domnul Oprea Nedelcu, decernarea premiilor ANBPR pe anul 2005
ºi a premiilor Filialei Galaþi pe acelaºi an, au încheiat lucrãrile
Conferinþei Naþionale.
Din tot sufletul doresc sã felicit colegii premianþi ºi tot colectivul
ce s-a implicat în organizarea acestei Conferinþe, urându-le multã
sãnãtate ºi mult succes în continuare.
Tatiana Lupoaie, bibliotecar
Biblioteca Comunalã Lieºti, Judeþul Galaþi
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Bibliotecarul de referinþe (II) ªtiri
Interviul de referinþã poate fi împãrþit în douã:
! bibliotecarul încearcã sã afle ce vrea utilizatorul, subiectul cãutãrii, scopul cãutãrii, ce va face cu informaþia solicitatã sau contextul ºi scopul cererii ºi cât de mult ºtie deja utilizatorul despre respectivul subiect, prin prisma nivelului sãu de educaþie ºi cunoºtinþe.
! bibliotecarului face legãtura între cerinþa utilizatorului ºi resursele informaþionale pe care le are la dispoziþie.
Tehnicile de chestionare ºi ascultare presupun, din partea bibliotecarului, ca în prima parte a interviului de referinþã acesta sã foloseascã întrebãri deschise, ce implicã din partea utilizatorilor explicitarea nevoii lor de informare. Aceste întrebãri încep de obicei
cu: „Cine...?”, „Ce...?”, „Când...?”, „Unde...?”, „De ce?”,
„Cum...?”
Ex.: „Ce fel de informaþii vreþi despre broaºte þestoase?”
„Spuneþi-mi mai mult despre acest subiect.”
„Ce informaþii suplimentare puteþi sã îmi daþi?”
„Care este cantitatea de informaþie de care aveþi nevoie?”
„Unde aþi auzit despre...?”
„De cât de multã informaþie aveþi nevoie?”
„În ce perioadã a trãit...?” „În ce domeniu a activat....?”
Alte metode de a încuraja utilizatorii sã vorbeascã mai mult
despre ceea ce vor sã afle sunt: datul din cap, comentarii ce îi încurajeazã sã continue (Înþeleg, Da), privirea întrebãtoare.
În a doua parte a interviului bibliotecarul trebuie sã foloseascã
întrebãri închise, pentru a clarifica cererea, întrebãri la care se rãspunde cu da sau nu, de genul:
„De ce tip de informaþie aveþi nevoie: cãrþi, articole, resurse
electronice?”
„Aveþi nevoie de informaþii recente sau informaþii
istorice?”
„Vreþi un grafic sau un tabel?”
„Vreþi o pozã cu o broascã þestoasã?”
„Aveþi nevoie de informaþii pentru a întocmi un referat?”
„Vreþi o definiþie a termenului sau articole pe aceastã
temã?”
Aceste întrebãri încep de obicei cu: aveþi, vreþi, ...
O tehnicã frecvent aplicatã este rãspunsul „în oglindã”, prin care
reformulãm întrebarea sau cererea de informare, cerând confirmarea utilizatorului pentru a ne asigura cã am înþeles cerinþa acestuia:
„Ceea ce vreþi sã ºtiþi este...?” ; „Broasca dvs. nu mãnâncã, deci
vreþi sã aflaþi cu ce sã o hrãniþi. Asta cãutaþi de fapt?”
Exemplu de interviu de referinþã:
Utilizator: Aveþi ceva despre maºinile Honda?
Bibliotecar: Ce fel de informaþie vreþi despre maºinile Honda?
(întrebare deschisã)
Utilizator: Vreau sã ºtiu cât de bine sunt cotate. Mã gândesc sã
cumpãr una, dar cineva mi-a spus cã Toyota este o marcã mai bunã
de maºinã.
Bibliotecar: Vreþi un material care sã compare cele douã
modele? (întrebare închisã)
Utilizator: Da. Ar fi grozav.
Interviul de referinþã nu decurge întotdeauna uºor. Utilizatorul
poate sã nu reuºeascã sã explice suficient de bine cererea de
informare sau sã ofere mai mult generalitãþi decât elemente specifice. Uneori pot apãrea neînþelegeri din cauza pronunþiei greºite.
Elevii, spre exemplu, nu înþeleg întotdeauna exact tema pe care o au
de fãcut. În ciuda acestor probleme este esenþial ca bibliotecarul sã
facã un efort pentru a afla cât mai mult despre nevoia de informare a
utilizatorului.
Cãutarea (gãsirea rãspunsului) = dezvoltarea unei strategii de
cãutare pentru a gãsi informaþia ºi cãutarea propriu-zisã. Odatã ce
nevoia a fost stabilitã, urmãtorul pas este acela de a gãsi rãspunsul.
Durata cãutãrii poate fi de câteva secunde sau minute în cazul unei

(Continuare la pagina 4)

Bill Gates sprijinã modernizarea
bibliotecilor româneºti
Fundaþia directorului Microsoft, Bill Gates, care este
totodatã cel mai bogat om din lume, va finanþa un proiect privind
accesul liber la computerele conectate la internet din bibliotecile
româneºti.
În România, ministrul Culturii, Adrian Iorgulescu, a confirmat vestea cã Fundaþia Gates va veni ºi în þara noastrã, relateazã
situl techwhack.com. Iorgulescu a declarat cã „au existat trei serii de
discuþii cu reprezentanþii Fundaþiei, cãrora le-a prezentat o hartã cu
reþeaua de biblioteci din þarã pentru cã aceºtia sã analizeze ºi sã
demareze proiectul cât mai curând”.
În timpul dezbaterilor, principalele subiecte discutate s-au
referit la aºteptãrile ºi necesitãþile bibliotecilor publice, rolul asociaþiilor profesionale în derularea proiectului ºi identificarea bibliotecilor eligibile pentru a primi finanþare. S-a discutat ºi despre instruirea personalului din biblioteci, dar ºi despre modalitãþile de implementare a programului.
Liviu-Iulian Dediu, directorul
adjunct al Bibliotecii „V.A. Urechia”, a
adãugat cã „prin acest proiect se va moderniza reþeaua de biblioteci româneºti,
cu echipamente tehnologice, fãrã a se
digitiza conþinutul cãrþilor”.
Fundaþia „Bill si Melinda Gates” intenþioneazã sã includã România
într-un program de informatizare a bibliotecilor publice din întreaga lume. Pânã în
prezent, proiecte similare au fost iniþiate Bill Gates, preºedintele al
Microsoft Corporation
în Chile, Mexic, Letonia ºi Lituania.

Microsoft a lansat o bibliotecã
digitalã online
Microsoft a lansat, în Statele Unite, o bibliotecã digitalã
online, Live Search Books, care va concura cu proiectul controversat
al portalului Google de a face disponibilã online întreaga literaturã
universalã, transmite AFP. Este un serviciu-test care va cuprinde zeci
de mii de cãrþi din domeniul public ºi juridic, printre care ºi cãrþile
puse la dispoziþie de British Library ºi de universitãþile din Toronto ºi
California.
În august, Google a anunþat cã a încheiat un acord cu Universitatea din California pentru a face disponibil online conþinutul
bibliotecilor acestei instituþii, care
constituie unul dintre fondurile de
carte cele mai importante din lume. În cazul cãrþilor protejate de
drepturi de autor, utilizatorul poate gãsi informaþii care se limiteazã
doar la autor, titlul cãrþii cãutate ºi
câteva idei ale acesteia, precum ºi
informaþii despre locurile de unde
poate procura sau împrumuta
volumul.
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Oxford Journals la BVAU
Anul 2007 aduce o premierã în achiziþia tipurilor de documente
în cadrul Bibliotecii „V.A. Urechia”, pentru prima datã fiind realizat, în biblioteca noastrã, un abonament la baze de date electronice
ºi anume la renumita bazã de date de reviste online Oxford Journals.
Prin intermediul acestui abonament, pe parcursul anului calendaristic 2007 vom avea ºi vom oferi acces la colecþii de periodice de
referinþã din subdomeniul Humanities and Social Science (ªtiinþe
umaniste ºi sociale).
Oxford Journals este parte a celei mai mari edituri universitare
din lume, scopul urmãrit fiind de a oferi articole de calitate cãtre o
audienþã cât mai largã, portofoliul acesteia însumând peste 180 de
titluri de periodice.
Baza de date oferã posibilitatea cãutãrii de articole dupã cuvinte
cheie din titlu, abstract ºi textul articolului, dupã autor, putându-se
selecta periodicele în care se doreºte a se realiza cãutarea respectiv
domeniul de cãutare ºi putându-se, de asemenea, stabili perioada în
care sã fie realizatã aceastã cãutare.
În cadrul domeniului „Humanities” gãsim seriale din diverse
arii ale ºtiinþelor umaniste, cum ar fi: istoria literaturii americane,
lingvisticã, filosofia ºtiinþelor, muzicã, istorie, lexicografie, istoria
ºtiinþelor, teologie, artã, film ºi nu în ultimul rând istoria cãrþii. De
interes pentru bibliotecari este periodicul „Library” (Biblioteca),
periodic al Societãþii Bibliografice ce oferã informaþii despre istoria
cãrþii (manuscrise ºi tipãrite) ºi despre rolului cãrþilor în istorie.
Domeniul „Social Science” oferã acces la seriale de criminologie, economie, politicã, istoria afacerilor, finanþe, sociologie etc.
În concluzie, articole de înalt nivel ºtiinþific ºi de actualitate sunt
oferite cititorilor noºtri în format tipãrit sau online, pe tot parcursul
anului 2007, în secþiile Referinþe electronice/Internet ºi Filiala 1.

Camelia Toporaº #

Publicaþii de specialitate în BVAU
Colecþiile Bibliotecii ”V.A. Urechia” s-au îmbogãþit în cursul
anului 2006 cu un numãr total de 5.540 titluri. Dintre acestea: titluri
cãrþi 4.287, titluri documente multimedia 1.071, titluri periodice
182.
Un interes deosebit s-a acordat achiziþionãrii documentelor de
specialitate, biblioteconomie, aceastea fiind într-un numãr de peste
60 titluri, atât în limba românã cât ºi în limba englezã.

informaþii cunoscute sau mai mult în cazul necesitãþii consultãrii mai
multor surse, pânã când cea mai bunã informaþie este gãsitã. Sursa
poate fi un index, o carte de referinþã, un articol, un site web etc.
Întrebarea trebuie corelatã cu modul de organizare a informaþiei
în sursele pe care le avem la dispoziþie. În primul rând, trebuie sã
aflãm ce a încercat deja utilizatorul în cãutarea sa ºi sã îl încurajãm sã
contribuie cu idei. Bazându-se pe analizã ºi cunoºtinþe, bibliotecarul
decide unde sã caute mai întâi, þinând cont ºi de alternativele pe care
le are, în caz cã prima cãutare demaratã nu dã rezultate.
Sã presupunem cã utilizatorul vrea informaþii biografice despre
un autor, pentru a realiza o recenzie de carte. Întrebarea poate fi
analizatã astfel:
! Subiectul cererii: Mihai A. Popescu
Bibliotecarul trebuie sã verifice dacã existã omonimi.
! Scopul: informaþii suplimentare despre activitatea autorului,
pentru întocmirea unei recenzii de carte.
! Nivelul de cunoºtinþe al utilizatorului: un elev de liceu care a citi
o carte scrisã de Mihai A. Popescu.
! Organizarea informaþiei biografice: bibliotecarul ºtie cã informaþiile biografice sunt grupate în funcþie de naþionalitate, ocupaþie, perioadã istoricã, dacã trãieºte sau nu, de cât de cunoscut
este autorul etc. Aceastã informaþie poate fi gãsitã în colecþia de
referinþã, în biografii accesibile la sãlile de lecturã sau împrumut
la domiciliu, în reviste, indexuri de reviste, pe Internet.
Punând toate acestea la un loc, bibliotecarul va decide:
! sã îl trimitã la colecþia de referinþe (pt. informaþii concise);
! sã îl trimitã în sala de periodice pentru a consulta un index de
revistã;
! sã consulte site-uri web de încredere (Uniunea Scriitorilor, site
personal al autorului);
Nu toate întrebãrile au soluþii uºoare. O cãutare dificilã poate
necesita o analizã mai aprofundatã, o nouã discuþie cu utilizatorul
sau consultarea unui coleg. O altã tehnicã folositã în cazul unei
cãutãri care nu dã rezultate este aceea de reanalizare a cererii,
privind-o din perspectivã inversã. De exemplu, dacã informaþia
doritã despre copacii din Moldova nu apare în cãrþi despre copaci,
încearcã subiecte despre Moldova sau cele cu tema biogeografie.
Dacã aflarea unei informaþii specifice nu dã rezultate, încearcã un
subiect mai general, cum ar fi botanica.
Altã arie de cãutare dificilã este terminologia subiectului.
Cuvintele folosite de utilizator ar putea sã nu ducã la un rezultat. De
aceea trebuie sã cãutãm sinonime, termeni alternativi, termeni de
cãutare ce relaþioneazã cu informaþia doritã, consultând dicþionare ºi
alte surse de referinþã. Trebuie verificatã pronunþia ºi posibilele erori
din cãutarea iniþialã.
Procesul de cãutare poate implica ºi un proces de instruire a
utilizatorului asupra modului în care am realizat cãutarea, pentru ca
acesta sã poatã sã realizeze cãutarea ºi singur, în altã situaþie.
Evaluarea = presupune mãsurarea satisfacþiei utilizatorului în urma satisfacerii cererii de informare
Întrebare: Asta este ceea ce cãutaþi?
Tranzacþia de referinþe nu se încheie în momentul când bibliotecarul rezolvã cererea utilizatorului. Bibliotecarul este responsabil
în a determina dacã utilizatorul a fost satisfãcut de rezolvarea cererii.
În caz contrar, bibliotecarul îl va îndruma pe acesta cãtre alte surse,
chiar dacã acestea nu se gãsesc în bibliotecã. Tehnicile de determinare a satisfacþiei utilizatorilor presupun:
! întrebãri adresate acestora pentru a afla dacã cererea lor de
informare a fost complet satisfãcutã;
! încurajarea utilizatorului sã revinã, în cazul în care acesta are
întrebãri suplimentare, fãcând urmãtoarea afirmaþie: „Dacã nu
gãsiþi ceea ce cãutaþi, vã rog sã vã întoarceþi ºi o sã încercãm
altceva.”
Camelia Toporaº #
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Unirea... ºi puterea

C

u toþii ne aºteptãm sã cãpãtãm înþelepciune cu trecerea timpului ºi, conform zicalei, cuvântul breslei
sã capete putere dacã-l rostim la unison. Lucrul
acesta s-a pornit în România, odatã cu dezmembrarea unei
asociaþii mari ºi frumoase de care vorbea, cu nãduf, Dl
Nedelcu Oprea, în primul numãr al acestui Buletin, apãrut
cu doar un an de zile în urmã. “Sã încercãm, cãci... nu ne
costã nimic [...]” spunea în încheierea pledoariei sale pentru unitate Domnul Director Oprea.
Cum se va vedea în paginile ce urmeazã, e posibil
ca o cale de abordare neinspiratã sã ne coste atingerea scopului principal, fãrã de care, puterea rãmâne un vis frumos.
Pãcat cã studiem istoria pentru a o uita. Cum altfel putem
accepta faptul cã afirmaþia lui Al. Tzigara-Samurcaº, din
1924, este atât de adevãratã ºi azi:Ideea unei asociaþiuni a
bibliotecarilor a rãsãrit din convingerea cã bibliotecile de
la noi sunt organizate într-un mod extrem de variat, cã nu
existã nici o unitate în organizarea lor, ºi cã acest fapt este
în paguba culturii generale.
Probabil cã, înainte de a vorbi, ar trebui sã învãþãm
sã ascultãm. Rãbdarea de a-l înþelege pe cel de lângã tine
este cheia care deschide ºi cele mai neînþelese porþi. Soluþia rezolvãrii problemelor, care stau în calea realizãrii unei
asociaþii unice ºi puternice, constã în a ne aduna lucrurile
care ne unesc ºi a înþelege ºi accepta lucrurile care ne deosebesc. Iar pentru a putea aplica aceastã soluþie, reprezentanþii noºtri trebuie sã gãseascã rãgazul de a se aºeza la o
masã rotundã ºi de a discuta anume aceste lucruri.
Mai mult, succesul reunirii se va datora inspiraþiei
noastre de a trimite la acea masã, pe cei care cred în unirea
noastrã.
Pentru informarea Dvs. obiectivã tipãrim în acest
numãr, atât corespondenþa dintre preºedinþii ABIR ºi
ANBPR, rãspunsul conducerii Bibliotecii noastre ºi propunerea de Statut al ABR, înaintatã de Dl Mircea Regnealã.
Liviu-Iulian Dediu #

Acte normative

care reglementeazã activitatea de protecþie a
informaþiilor clasificate în România
! Legea nr. 182/12.04.2002 privind protecþia informaþiilor cla!
!
!
!
!
!

sificate;
H.G. nr. 585/13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naþionale de protecþie a informaþiilor clasificate în România;
H.G. nr. 353/15.04.2002 pentru aprobarea Normelor privind
protecþia informaþiilor clasificate ale Organizaþiei Tratatului
Atlanticului de Nord în România;
H.G. 781/25.07/2002 privind protecþia informaþiilor secrete de
serviciu;
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 153/07.11.2002 privind
organizarea ºi funcþionarea Oficiului Registrului Naþional al
Informaþiilor Secrete de Stat;
H.G. nr. 354/15.04.2002 privind înfiinþarea, organizarea ºi
funcþionarea Agenþiei de Acrediatere de Securitate, Agenþiei de
Securitate pentru Informaticã ºi Comunicaþii ºi Agenþiei pentru
Distribuirea Materialului Criptografic;
H.G. nr. 1349/13.12.2002 privind colectarea, transportul, distribuirea ºi protecþia, pe teritoriul României, a corespondenþei
clasificate.
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ªtiri
"Moromeþii" pe DVD
Producþia lui Stere Gulea a fost lansatã pe acest suport electronic cu
ocazia împlinirii a 20 de ani de la realizare. Pelicula iniþialã, care
începuse sã se degradeze, a fost recondiþionatã în Germania ºi apoi
înregistratã digital. Stere Gulea a spus cã, într-un fel, este o a doua
provocare pentru el, sã vadã ce interes mai stârneºte astãzi filmul
"Moromeþii" . Filmul a fost turnat dupã un roman clasic care „a avut”
perioada lui de glorie, a precizat Stere Gulea. „Moromeþii” pe DVD
are subtitluri atât în englezã cât ºi în francezã. Stere Gulea se gândeºte sã-i facã acum ºi site pe Internet, pentru ca DVD-ul sã poatã fi
comandat mai uºor ºi din strãinãtate. La sfârºitul filmului, este adãugat un documentar realizat în aceastã varã în satul Talpa, unde s-au
desfãºurat filmãrile cu 20 de ani în urmã. Casa lui Ilie Moromete,
deºi în paraginã, mai este ºi astãzi „în picioare”. La fel ºi bãtrânii
satului, care au fãcut figuraþie în film, pe când erau cu 20 de ani mai
tineri ºi se þineau … mai drepþi.

MCC în pragul integrãrii
Ministerul Culturii intrã în Uniunea Europeanã cu douã probleme legislative mari: în domeniul drepturilor de autor ºi în privinþa cinematografiei. Toate celelalte legi din domeniul culturii au fost adaptate la standardele europene. Ministrul Adrian Iorgulescu a spus cã
problema cea mai mare, sesizatã de Uniunea Europeanã ºi în ultimul
raport de þarã, este legatã de drepturile de autor ºi drepturile conexe.
Ministrul a adãugat cã a explicat Comisiei Europene cã nu poate sã
amendeze legislaþia în acest moment, dar va face modificãrile necesare în prima parte a anului viitor, prin intermediul unei ordonanþe de
urgenþã.

"O istorie a literaturii române
de la origini pânã în prezent”
"O istorie a literaturii române de la origini pânã în prezent", lucrare
de sintezã realizatã de profesorul Ion Rotaru, a fost lansatã la sediul
Uniunii Scriitorilor. Lansarea a avut loc în absenþa autorului, care nu
a putut veni din motive de sãnãtate. Directorul Editurii Daco-Romane, Geo Stroe, a spus cã lucrarea profesorului Rotaru este "un buletin de identitate pentru naþiune". La rândul sãu, profesorul doctor
Mihail Diaconescu a spus cã sinteza lui Ion Rotaru este mai amplã
decît cea realizatã de George Cãlinescu, în primul rând prin amploarea materiei discutate. Autorul a prezentat ºi literatura veche din
secolele I -VI, a precizat Mihail Diaconescu. Pentru început volumul a fost editat în tiraj redus, urmând sã fie revizuit ºi reeditat.

Sã sprijinim Asociaþia
ºi în anul 2007,
prin orientarea a 2%
din impozitul pe venit
în contul acesteia:
Asociaþia Naþionalã a Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor Publice din România

Cont: RO33CECEB50343 RON0650133

Conducerea Filialei ANBPR Galaþi
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ªtiri
De la presã adunate
Articolul Spitale pentru cãrþi bolnave, apãrut în Sãptãmâna Financiarã, ne aduce la cunoºtinþã urmatoarele:Biblioteca Naþionalã are în colecþiile speciale: 8.000 de exemplare de carte româneascã veche, 28.000 de carte veche strãinã (141 de incunabule),
40.000 de manuscrise, 3.000 de stampe etc. Totalul general al colecþiilor fiind, aºa cum e afiºat ºi pe site-ul Bibliotecii Naþionale,
de 13 milioane exemplare.
În articole se afirmã faptul cã Biblioteca Naþionalã primeºte
anual de la bugetul de stat o sumã de peste 8.000.000 RON, din
care, pentru cheltuieli materiale, au fost prevãzuþi în anul 2006
2.564.000 RON.
Tot aici, se vorbeºte, impropriu, de "externalizarea serviciilor
de restaurare carte pentru domeniul privat", înþelegându-se prin
aceasta cã laboratoarele de restaurare, care aparþin statului, ar
putea lucra ºi comenzi din afarã pentru firme sau persoane private.
Bineînþeles cã aºa ar trebui sã fie, în acest fel laboratoarele respective s-ar putea autofinanþa ºi, eventual, ar putea sã-i aducã ºi bani
instituþiei de stat. Doar cã acest proces nu e "externalizare". Externalizarea se face atunci când o activitate, care înainte se fãcea în
intern este încredinþatã prin contract cuiva specializat din afara
instituþiei. Adica exact contrariul.
Din articolul publicat de Evenimentul zilei, Vila ºefului CAS
Gorj, sediu de bibliotecã, aflam de o tranzacþie remarcabilã:
Universitatea din Târgu Jiu, a decis sã-ºi facã biblioteca universitarã într-o vilã cumpãratã de la un particular. E probabil un nou
concept de “biblioarhitecturã”.
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Rezervãri de documente
în sistem automatizat

S

istemul informatizat integrat de bibliotecã asigurã prin
Modulul de Circulaþie, în afara gestiunii cititorilor ºi publicaþiilor împrumutate ºi o serie de servicii personalizate pentru
utilizatori cum ar fi: rezervãri, prelungirea termenului de împrumut,
stoparea împrumutului în exces, gestionarea documentelor al cãror
termen de restituire este depãºit.
Prin Opþiunea Rezervãri din Modulul Circulaþie avem posibilitatea de a creºte gradul de satisfacere a cererilor de documente ale
utilizatorilor. Procedura efectuãrii rezervãrilor de documente intrã în
atribuþiile bibliotecarilor care presteazã serviciile de împrumut la
domiciliu. Utilizatorul trebuie sã fie asistat de cãtre bibliotecari la
completarea buletinului de cerere pentru rezervare, respectând
procedura de verificare a documentului solicitat în bazele de date
automatizate ale bibliotecii.
NOU!
Rezervãrile ON-LINE se realizeazã prin e-mail folosind una din
adresele bvau@bvau.ro sau cdiaconu@bvau.ro, prin Yahoo
Messenger, ID-ul de contact fiind bvau.referinte sau prin telefon la
numãrul: 0236 411037, interior 121. Utilizatorul care solicitã o
rezervare pentru un document va completa un buletin de cerere de
rezervare care va conþine urmãtoarele elemente, sau v-a transmite
aceste date prin una din modalitãþile electronice amintite:
! date de identificare utilizator (nr. de permis, nume ºi prenume);
! titlul ºi autorul documentului solicitat;
! date de contact ale utilizatorului (nr. tel, adresã e-mail, mobil);
! data limitã pânã când utilizatorul poate sã aºtepte documentul
solicitat;
! semnãtura utilizatorului;

Daniela Grecea

Jumãtate dintre copiii neºcolarizaþi din
lume sunt din Africa
Aproape jumãtate dintre copiii neºcolarizaþi din lume sunt din Africa subsaharianã. În anul 2004 erau 38 de milioane, dintre care 53 la
sutã fete, aratã raportul anual Unesco pentru educaþie. Conform raportului, Africa duce lipsã de învãþãtori, ºi mai ales de învãþãtori
calificaþi. Este nevoie acum de nu mai puþin de 1,6 milioane de
învãþãtori calificaþi, o provocare enormã pentru continentul african,
a spus, la prezentarea raportului, Michelle Neuman, consilier la
UNESCO pentru educaþie ºi protecþia copilului.

Lecturã electronicã pe telefonul mobil
Cãrþile îºi fac loc tot mai mult pe telefonul mobil. Piaþa electronicã
le permite, pentru cã ecranele sunt tot mai mari ºi cu definiþie tot
mai bunã. În Japonia, înainte de anul 2002 nu exista nici o carte
electronicã pentru telefoanele celulare. Astãzi piaþa atinge o valoare
de 31 de milioane de euro, egalã deja cu piaþa cãrþilor electronice
pentru calculatoare ºi agende personale. Specialiºtii precizeazã cã
jumãtate din volumele vândute pentru telefoane celulare sunt benzi
desenate. Se mai vînd foarte bine romanele de dragoste pentru adolescenþi, cãrþile pentru organizarea întreprinderilor comerciale ºi
“Bunele maniere pentru salariaþi”. Preþurile sunt între 70 de eurocenþi ºi 10 euro.

B/38745

Infernul
A. Dante

7742897542
dana@yahoo.com

25.01.2007

Îndatoririle bibliotecarului care efectueazã rezervãri de documente:
! va ajuta utilizatorul sã completeze corect buletinul de cerere
pentru rezervare; pentru fiecare titlu solicitat se va completa câte
o cerere;
! verificã în baza de date dacã documentul solicitat este Împrumutat, ºi pânã la ce datã, sau dacã este la raft;
! verificã dacã documentul solicitat este înregistrat pentru recondiþionare situaþie în care are menþiunea „în aºteptare” ºi se va face
rezervare în condiþiile în care devine disponibil în timp util;
! verificã dacã documentul solicitat face parte din „bibliografie
ºcolarã” sau de „concurs” ºi va face rezervare (documentele au o
circulaþie rapidã) în conformitate cu politica de sezon;
! în cazul în care mai sunt ºi alte rezervãri pentru documentul solicitat anunþã utilizatorul cã se va prelungi timpul de soluþionare a
rezervãrii;
! va anunþa utilizatorul cã documentele sunt reþinute pentru rezervare timp de 5 (cinci) zile de la data înºtiinþãrii pentru monografii, respectiv 3 (trei) zile pentru documentele Multimedia.
Cum se înregistreazã o cerere de rezervare în calculator:
În Modulul Circulaþie - Meniul Rezervãri - Opþiunea Rezervãri
dupa titlu-cãrþi respectiv Opþiunea Rezervãri dupã titlu-materiale
AV, se intrã cu tasta „Home” pe titlul respectiv, la Numãr cititor se

(Continuã la pagina 7)
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(Continuare de la pagina 6)
completeazã nr. de permis al cititorului, care solicitã rezervare,
precum ºi câmpul Data pânã la care se face rezervarea, apoi se
salveazã înregistrarea tastând „Escape”.
Îndatoririle bibliotecarilor responsabili cu administrarea rezervãrilor de documente:
! anuleazã rezervarea din calculator (numai documentul care a
sosit, pentru cazul în care utilizatorul a facut ºi alte rezervari);
pentru anularea rezervãrii din calculator bibliotecarul va intra
în Modulul Circulaþie, opþiunea Rezervãri - Plasare/Anulare
Rezervãri - Anulare Rezervãri dupã Nume cititor se tasteazã
„Home”; în câmpul Anulaþi aceastã Rezervare se va tasta „D”;
se salveazã înregistrarea apãsând „Escape”;
! în Meniul Întreþinere, la numãrul de inventar al documentului
rezervat, se intrã cu „Home” ºi în câmpul Note de excepþie se
va specifica: “Rezervare sositã zi/luna/an expirã zi/luna/an,
nr. de permis”;
! în câmpul Note de excepþie, din înregistrare cititor, se va nota
„Are de ridicat document rezervat”;
! din buletinele de cerere pentru rezervare va scoate buletinul
utilizatorului cãruia i-a sosit rezervarea ºi cu datele de contact
de aici, se va face o notiþã pe care o va anexa documentului
rezervat. Notiþa anexã va cuprinde data sosirii rezervãrii, data
expirãrii rezervãrii, numele ºi numãrul de permis al utilizatorului, data ºi modalitatea în care a fost anunþat (tel, e-mail);
! se noteazã în caietul special datele de contact ale utilizatorului
care trebuie anunþat cã i-a sosit rezervarea, respectiv: numele
ºi numãrul de telefon fix, mobil sau e-mail ºi acesta este înºtiinþat;
! se ocupã cu evidenþa zilnicã a rezervãrilor sosite, anulate sau
care nu mai sunt în termen;
! verificã respectarea termenului de ridicare (de cãtre utilizatori) a documentelor rezervate în raftul special creat pentru
aceste documente;
! scoate în circulaþie documentele a cãror rezervare a fost anulatã sau utilizatorul nu a venit sã le ia; verificã dacã pentru o
rezervare anulatã existã ºi alte rezervãri ºi apoi dã documentul
în circulaþie;
! pe verso buletinelor de cerere de rezervare, dupã verificare, se
noteazã expirat, anulat sau ridicat;
! la sfârºitul zilei va efectua urmãtoarea operaþie: în Modulul
Circulaþie se intrã pe Rapoarte > Opþiunea Situaþia rezervãrilor > Lista rezervãri dupã datã unde se efectueazã o
cãutare cu QBF-ul (tasta F4) ºi se obþine numãrul de rezervãri
efectuate în ziua respectivã, se noteazã aceastã cifrã în rubrica
„Rezervãri efectuate” din caietul de evidenþã.
Îndatoririle de evidenþã lunarã ale bibliotecarilor responsabili
cu documentele rezervate (datele statistice):
! arhiveazã strict alfabetic, fiºele utilizatorilor care au completat buletine de cerere de rezervare dupã criteriile: ridicate,
anulate, expirate, pentru luna respectivã ºi noteazã datele în
Caietul de evidenþã a Rezervãrilor;
! înregistreazã în Caietul de evidenþã a Rezervãrilor: numãrul
de telefoane date de bibliotecar utilizatorilor în luna respectivã, precum ºi numãrul de e-mailuri, SMS-uri expediate.
Acest flux de rezolvare a solicitãrilor de rezervare este perfectibil
ºi þine de modificãrile tehnologice care au o dinamicã accentuatã.
Bibliotecarii care efectueazã acest serviciu, trebuie sã dea dovadã
de rãbdare ºi flexibilitate în abordarea diferitelor modalitãþi de
comunicare cu utilizatorii. De asemenea, este utilã discutarea
acestor probleme, precum ºi a observaþiilor privind desfãºurarea
serviciului de rezervare în cadrul ºedinþelor operative, desfãºurate sãptãmânal în cadrul secþiei pentru a asigura un acord fin în
ceea ce priveºte funcþionarea lui.
Celozena Diaconu #
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Prezentare
Noi tendinþe în serviciile de referinþã
din biblioteci
Marcu, Angela. Noi tendinþe în serviciile de referinþã din biblioteci.
Bucureºti : Asociaþia Bibliotecarilor
din Învãþãmânt, 2006, 61 p..
Lucrarea de faþã oferã o perspectivã a felului în care sunt organizate serviciile de referinþã în bibliotecile din strãinãtate, în special cele
americane. Se analizeazã felul în care
aceste instituþii ºi-au adaptat activitatea, ilustrându-se trecerea de la etapa în care funcþia predominantã a bibliotecii era acumularea documentelor la etapa în care funcþia de informare deþine primul loc.
Autoarea face o trecere în revistã a modalitãþii de organizare a serviciilor de referinþã informatizate în raport cu sistemul tradiþional, fãcând ºi unele estimãri cu privire la dezvoltarea acestor
servicii informatizate. Este abordatã, de asemenea problema referinþelor la distanþã, un serviciu aflat în continuã dezvoltare ºi
ascensiune în perioada actualã, punându-se accent pe utilitatea
resurselor web ca instrumente de referinþã. Transformarea bibliotecarului de referinþe într-un specialist în ºtiinþa informãrii, respectiv
modalitãþile de promovare ºi evaluare eficientã a activitãþii serviciilor de referinþã reprezintã alte subiecte de interes abordate în acest
volum.
Ultima parte a lucrãrii prezintã activitatea serviciilor de
referinþã din cadrul Bibliotecii Universitare din Cluj. Plecând de la
un scurt istoric al dezvoltãrii acestora, autoarea prezintã stadiul
actual de dezvoltare, precum ºi modalitãþile în care serviciile de
referinþe ºi-au adaptat oferta de activitãþi astfel încât sã corespundã
cerinþelor din ce în ce mai diverse ale utilizatorilor.
Lucrarea beneficiazã în final de o bibliografie cuprinzãtoare, utilã celor care vor sã aprofundeze subiectul tratat.
Ioana Chicu #

ªtiri
Formare profesionalã continuã
Participarea bibliotecarilor din bibliotecile publice ale judeþului
Galaþi la cursurile de pregãtire ºi perfecþionare profesionalã organizate de Ministerul Culturii ºi Cultelor. Centrul de Pregãtire Profesionalã în Culturã, în cursul anului 2006, a avut urmãtorea structurã:
Program de calificare/perfecþionare profesionalã:
! modulul I: 5 bibliotecari
! modulul II: 6 bibliotecari
Program privind actualizarea/consolidarea cunoºtinþelor.
! Tendinþe noi în universul biblioteconomic: 2 bibliotecari
Programe de specializare:
! Management sectorial. Monitorizarea segmentelor de
activitate: 6 bibliotecari
! Rapoarte ºi statistici de bibliotecã: 1 bibliotecar
! Purtãtori de informaþii în structurile infodocumentare: 4
bibliotecari
! Operator procesare texte ºi imagini: 3 bibliotecari
! DTP design: 2 bibliotecari
! Designer WEB: 1 bibliotecar
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Scrisori deschise privind propunerea înfiinþãrii
Asociaþiei Bibliotecarilor din România (ABR)
Doina,
Am rãmas uluit când trei directori de biblioteci publice mi-au retransmis
scrisoarea pe care tu le-ai expediat-o, prin care ne acuzi de rea credinþã,
jignindu-ne. Am crezut ca ai vãzut în mine un prieten ºi sprijinitor al tãu, aºa
cum am fost în ultimii ani. Mã întrebi ce a fãcut FABR!? Mai bine te-ai
întreba ce a facut ANBPR pentru FABR. Dar ºtii foarte bine rãspunsul:
NIMIC! Din pãcate, voi nu aþi fãcut absolut nimic în cei 6 ani de când vã
rog insistent sã ne contopim asociaþiile în una singurã. (Þi-ai pus vreodatã
problema ce vor zice generaþiile viitoare de bibliotecari despre noi, când vor
gãsi 5 asociaþii ºi nici o ordine în profesie?! Sã ne gândim ºi la alþii, nu numai
la orgoliile noastre). ªtii bine cã tot ce am fãcut în FABR a fost spre a vã
convinge cã noi dorim sã fiþi alãturi de noi ºi sã fim o forþã. Din 2000 îþi spun
mereu asta. ªi a trebuit totodata sã lupt pentru a-i convinge ºi pe unii colegi
din ABIR cã trebuie sã ne unim, când ei îmi atrãgeau atenþia cã nu vãd cã voi
sunteþi ostili. Le spuneam, e ostilã doar o parte a conducerii, dar restul membrilor sunt pentru, aºa cum s-a vãzut la ultimele trei adunãri generale ale
voastre. La aceastã mânã întinsã, n-am primit decât ofense de la Costicã
Bostan sau indiferenþa conducerii voastre. De ce sunteþi împotrivã? Nu e
meseria noastrã unicã, indiferent unde se desfãºoarã? Diferã doar complexitatea operaþiilor. Dar sã-ti reamintesc câteva lucruri fãcute de FABR, de
care au beneficiat ºi bibliotecarii publici.
În anul 2006, sub auspiciile FABR a fost lansat ciclul de conferinþe
"Provocãrile biblioteconomice ale secolului XXI" - pe 4 mai s-a dezbãtut
tema: "Sistemul clasificãrii zecimale poate supravieþui?", la care au luat parte ºi colegi din bibliotecile publice. În 2005, am organizat conferinþa „Viitorul bibliotecilor ºi al bibliotecarilor în mileniul III”, cu invitaþi din Olanda, la care au participat bibliotecari din toate reþelele de biblioteci. În 2005 ºi
2006 am organizat 2 seminarii cu invitaþi din Germania pe tema „ Biblioteca
publicã furnizor de servicii în societatea informaþionalã” (la cel de anul trecut ai fost ºi tu prezentã, ai uitat?). La aceste douã seminarii au fost invitaþi
aproape numai bibliotecari publici din þarã. În 2004, am organizat seminarul
„Consorþiul de bibliotecã - o acþiune majora spre bibliotecile europene”, la
care au participat ºi bibliotecari din biblioteci judeþene, cu invitaþi din Olanda, þara cea mai avansatã din Europa în aceastã problemã. În 2001, a avut loc
seminarul "Formarea continuã a personalului de specialitate în biblioteci",
cu invitaþi din Marea Britanie ºi Franþa, ºi 36 participanþi români - 9 din
bibliotecile publice. Te-ai întrebat câte eforturi am fãcut ca toate aceste acþiuni sã aibã loc? Acestea sunt doar câteva din acþiuni. Mai sunt ºi altele, la
care au luat parte ºi bibliotecari din marile biblioteci judeþene. AªADAR,
FABR NU FACE NIMIC.
De asemenea, am editat sub auspiciile FABR, DAR CU FINANÞAREA ABIR, mai multe lucrãri care, am apreciat, sunt de prima
importanþã pentru biblioteconomia româneascã: 2001 - Istoria bibliotecilor
din România în legi ºi documente (2 volume in folio), Dicþionar explicativ
de bibliotecononomie ºi ºtiinþa informãrii (2 vol.); 2006 - Repertoriul
lucrãrilor elaborate de bibliotecile din România: vol 1. Lucrãri elaborate
de biblioteci publice (abia volumul 2 va cuprinde lucrãri elaborate de biblioteci universitare). AªADAR, FABR NU FACE NIMIC.
Anul trecut, în vederea netezirii drumului pentru unificare, am schimbat
numele revistei Buletin ABIR (singura revistã româneascã de profil
academicã ºi tematicã) în Revista Românã de Biblioteconomie ºi ªtiinþa
Informãrii. În colegiul de redacþie au fost cooptaþi doi reprezentanþi ai bibliotecilor publice: Dan Matei ºi Liviu Dediu. ªI ACEASTA ESTE TOT
NIMIC.
Crezi cã e cineva atât de naiv sã nu vadã jocurile voastre? Cãutaþi fel de
fel de pretexte sã nu va uniþi, deºi majoritatea covârºitoare a bibliotecilor
publice doresc aceasta. Am elaborat proiectul de statut al Asociaþiei Bibliotecarilor din România, propunând o organizare descentralizatã în care fiecare tip de bibliotecã, din cele cinci recunoscute pe plan mondial, are autonomie absolutã. Dacã doreaþi cu adevãrat, fãceaþi observaþii pe text. NU AM
PRIMIT NICI O OBSERVAÞIE LA STATUT. Ba cã a ajuns prea târziu,
ba cã la conferinþã nu aveþi timp, deºi un asemenea act ar fi trebuit discutat
articol cu articol. De ce Biblioteca Academiei Române ºi Biblioteca Naþionalã au avut timp? A trecut mai bine de o lunã de când îl aveþi. Atunci de ce vi
se pare de mirare cã directori de biblioteci publice sunt complet nemulþumiþi
de asociaþie ºi vor sã constituim o alta? De ce crezi cã spun cã fac sute de
kilometri pe drum ca sã vinã la conferinþã ca sã nu se întoarcã cu nimic
acasã? În discuþiile cu unii directori, e adevãrat cã le-am spus: „dacã cineva
doreºte sã vinã în ABR, poate sã o facã, chiar dacã e ºi membru în ANBPR,
sau unii pot fi membri în o asociaþie ºi alþii în alta; libertatea de asociere e

permisã oricui, nu avem asociaþii monolit”. Noi vrem sã facem o asociaþie
profesionalã în adevãratul înþeles al termenului ºi numai cu cei care doresc sã
ºtie ºi sã înveþe mai multe. Aºa cã nu e nici o supãrare daca ANBPR rãmâne,
dar noi nu vom refuza pe cei care doresc sã vinã în asociaþia naþionalã. Nu
înþeleg unde sunt acele "demersuri necolegiale ºi jignitoare" sau "condamnabile" când vrei sã construieºti ceva pentru binele profesiei. Spune-mi, te
rog, pe cine am jignit? Jigneºti pe cineva când lupþi pentru profesia ta?! Eu
sunt ºi voi rãmâne bibliotecar. Toata viaþa m-am strãduit sã devin un bun
bibliotecar. Respectându-mi meseria, am datoria sã lupt pentru ea. ªtii de ce
ABIR a devenit o voce respectatã în breaslã ºi în rândul autoritãþilor? Pentru
cã luptãm pentru profesia noastrã ºi suntem serioºi profesional. Conferinþele
noastre au devenit un for de dezbatere profesionalã de înaltã þinutã, lucru pe
care l-ai recunoscut ºi tu.
Se înþelege din scrisoarea trimisa cã am dori sã punem mâna pe conducere
ºi alte inepþii. Oare ai uitat cã mi s-a propus de cãtre dl. secretar de stat Onisei
sã fiu preºedinte al Comisiei Naþionale a Bibliotecilor ºi am refuzat? Umblu
eu dupã posturi?! Am destule - mãcar sã pot sã le onorez cum se cuvine. Eu,
unul, nu mai cred în formalisme. Intrãm în Uniunea Europeana ºi noi ne ascundem dupã deget? Nu crezi cã ar trebui sã ne schimbãm?
Îmi pare rãu cã iarãºi trebuie sã-ti reamintesc niºte lucruri. Când am fãcut
FABR, i-am propus lui Traian Brad (dacã trãia, eram sigur uniþi!) sã fie el
preºedinte ºi a refuzat, zicându-mi cã noi suntem mai bine organizaþi, cã
avem filiale bine puse la punct, care trebuie unificate cu ale voastre. De aceea
am condus eu, nu cã aº fi dorit. Am fãcut filiale unificate, dar nu au dat
randamentul scontat. În 2002, m-aþi delegat tot pe mine sã mai stau 2 ani pâna
ne cunoaºtem mai bine. În fine, a venit 2004. V-am trimis scrisori din luna
octombrie, cerându-vã sã vã gândiþi cum facem unirea. ªi dvs., ºi dl. Rotaru
aþi rãspuns în scris cã aveþi proiecte de fãcut ºi sã mai amânãm 2 ani. Iatã cã a
venit ºi 2006 ºi tot nu doriþi sã luaþi în discuþie propunerea de unificare. Dl.
Bostan, cel puþin, ºi-a manifestat deschis ºi la Galaþi opoziþia faþã de aceastã
unire. Probabil cã ºi tu, numai sub presiunea colegilor, ai zis „da”, dar abia ai
aºteptat un pretext sã te consideri vexatã ºi sã arãþi cât de lipsiþi de onestitate
suntem noi. CREZI CA SUNTEM COPII?!
Consider cã nu am fãcut nimic neonest ºi sunt incriminat pe nedrept.
Aºtept scuze public din partea ta - pânã atunci, nu aº dori sã ne mai cunoaºtem.
Prof.univ.dr. Mircea Regnealã Preºedinte ABIR
Dragi colege ºi colegi din conducerea bibliotecilor judeþene
ºi a filialelor judeþene ale ANBPR,
Adaug de la bun început rugãmintea de a avea ºi rãbdarea necesarã pentru
a citi rândurile ce urmeazã, ca dorinþã de colegialã prezentare a gândurilor
mele, privitoare la posibila unire a tuturor asociaþiilor de bibliotecari din
România într-o singurã asociaþie, doritã a fi mare, puternicã ºi eficientã.
Colega Doina Popa ne ceruse aceste opinii, dar am amânat sã le dau ºi o
formã scrisã, deºi simþisem încã de la Galaþi (Conferinþa Naþionalã ANBPR)
cã e foarte potrivit sã fac publicã o asemenea spovedanie, ca sã fiu cât mai
bine înþeles de toþi, iar nu doar judecat de unii sau alþii...
Am întârziat nepermis de mult, dar m-au smuls din aceastã moldavã reverie mesajele e-mail, ale altui coleg al nostru: Mircea Regnealã. Sunt mesaje
nu numai presante, ci din pãcate ºi jenant de colerice pe alocuri, când printr-o
scrisoare ce ne-o comunicã ºi nouã o „rãbuieºte” pe Doina ca-n Ferentari, de
la înãlþimea titlului sãu de prof. univ. dr., sfârºind apoteotic, insultãtor, ilogic
ºi agramat: „Aºtept scuze public din partea ta pânã atunci, nu aº dori sã ne
mai cunoaºtem.”
Sã revin însã la dorinþa împãrtãºirii gândurilor mele, rezistând mai cu
folos tentaþiei de a fi în mod neproductiv ironic sau caustic pe marginea unui
text atât de nefericit...
Dragi colege ºi colegi, vã asigur de la bun început cã, dintotdeauna, idealurile UNIRII mi-au fost ºi mie dragi, cã nu sânt deloc un anti-unionist „ab
initio” sau „prin vocaþie”! M-am bucurat ºi am lãcrimat uneori ºi pentru vremurile eroice din 1859, ºi pentru izbânda din 1918. De altfel, cred cã mereu
m-aþi vãzut simþindu-mã bine când lucrez în echipã, când am fost câþi mai
mulþi colegi alãturi de care sã pun ºi eu umãrul (Traian Brad, Nicolae Busuioc, Eugen Iordache, Dimitrie Poptãmaº, Gheorghe Buluþã, Victor Renea,
Doina Popa, Silvia Nestorescu, Dan Matei, Rodica Drãghici, Elena Leonte,
Paul Mihail Banciu, Adriana Gheorghiu ºi mã opresc aici, fiindcã orice
enumerare e oricând parþialã ºi deci… nedreaptã).
Se spune despre UNIRE cã ea dã numãr ºi putere, fiind garanþia sporitelor
succese. Asemenea speranþe înflãcãreazã firesc pe toþi cei care, din varii perspective ori motive, auzind de UNIRE, de posibila unificare a tuturor
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asociaþiilor noastre, freamãtã de bucurie cã vom ajunge astfel la victoria
finalã. Din pãcate, ca unul care m-am aflat de mai bine de zece ani în multe
din locurile unde s-au tot frãmântat problemele breslei noastre, nu mã pot
entuziasma de simpla idee a unirii, îmi trebuie ºi garanþia scopurilor comune, a loialitãþii ºi a sporitei eficienþe (a posibilelor foloase pentru
breaslã!).
Or, tocmai din acest punct de vedere, vã cer îngãduinþa colegialei rãbdãri ºi a nuanþatei voastre judecãþi.
Cã realizarea Federaþiei asociaþiilor noastre (FABR) nu a fost deloc garantul slujirii scopurilor comune, al loialitãþii ºi al sporitei rodnicii, este
pentru mine ºi pentru mulþi dintre cei implicaþi în chestiune un lucru foarte
evident. De ce? Pãi, sã ne gândim:
1) În cei 6 ani de structurã federativã, au fost organizate doar câteva reuniuni de lucru la vârf (ºedinþe ale biroului executiv), toate desfãºurându-se
jenant de expeditiv ºi mai ales ineficient, deºi parte din noi fãceam ceva cale
ºi nesomn ca sã lucrãm pe baricadele FABR. Chiar la prima din ele, de
exemplu, dupã ce Mircea ne-a povestit impresiile sale din Balcani, dupã ce,
intempestiv, s-a întors pe toate pãrþile problema oportunitãþii proiectului
„Rameau” (deja agreat ºi pus în lucru de Biblioteca Naþionalã ºi Asociaþia
noastrã), am prins doar a mai creiona câteva oportunitãþi de conlucrare ºi tot
intempestiv, pe la 11.30 cei ce fãceau parte ºi din Biroul executiv al ABIRului au fost invitaþi la altã ºedinþã, iar ceilalþi „federaliºti” am rãmas ca-n garã (ori sala cataloagelor!) ºi-am plecat pe la casele noastre, dupã doar douã
ore de „conlucrare”. De aici, din acest stil, ºi lipsa unor proiecte comune.
2) De altfel, dupã câte se poate vedea din jenanta scrisoare cãtre Doina,
fãcutã publicã acum chiar de preºedintele FABR, au fost organizate câteva
conferinþe ºi seminarii „sub auspiciile FABR”, potrivit principiului vopsirii
papagalului. Adicã: activitãþi din agenda BCU ºi ABIR au cãpãtat prin generozitatea lui Mircea Regnealã dimensiuni FABR, deºi iniþierea ºi organizarea lor nu au fost rodul unei munci în comun, ANBPR având doar satisfacþia primirii unor invitaþii de participare. De aceea, chiar nu înþeleg dramatismul retoric al colegului nostru, când scrie Doinei Popa: „Te-ai întrebat
câte eforturi am fãcut ca toate aceste acþiuni sã aibã loc?”
3) Absenþa conlucrãrii reale vizeazã ºi apariþiile editoriale înºirate de
Mircea. Le putem saluta, fireºte, pe toate la un loc ori pe fiecare în parte, dar
dincolo de ce s-a trecut în antetitlu sau pe verso la pagina de titlu nu putem sã
vorbim despre acestea altfel decât... tot ca dovezi de colaborare mimatã.
4) „ªtii bine îi mai scrie Mircea colegei Doina Popa cã tot ce am fãcut în
FABR a fost spre a vã convinge cã noi dorim sã fiþi alãturi de noi ºi sã fim o
forþã.” Îmi pare rãu cã, pentru a-ºi îndeplini acest ideal, Mircea Regnealã a
gãsit potrivit, în vara lui 2004, sã publice acel fratricid articol din Revista
„22”, în care afirma, marºând pe ideile haretiste de la început de veac XX, cã
una din soluþiile propãºirii culturale a satului românesc este desfiinþarea bibliotecii publice comunale în favoarea celei ºcolare. Mai mult, ca sã fie cât
mai alãturi de noi, Mircea nu ºi-a precupeþit deloc pixul ºi sacrificiile, scriind dezinvolt cã „enorm de multe biblioteci comunale se aflã în spaþii mai
mult decât mizere”, cã în bibliotecile publice din comune „bibliotecari sunt
doar soþiile primarilor, preoþilor, poliþiºtilor etc., fãrã educaþie biblioteconomicã sau culturalã” ºi cã „dotarea cu cãrþi a bibliotecilor comunale este practic inexistentã”. I-am rãspuns aspru dar civilizat atât în scris (Revista „Biblioteca”), cât ºi la Conferinþa de la Buºteni (toamna 2004), motiv pentru
care ºi acum Mircea se considerã jignit ºi pare a nu înþelege, arãtându-se
indignat Doinei: „La aceastã mânã întinsã, n-am primit decât ofense de la
Costicã Bostan sau indiferenþa conducerii voastre”.
5) ªi fiindcã tot vorbeºte Mircea de „mânã întinsã”, nu pot sã nu amintesc ºi felul în care „s-a întins” sã organizeze cursuri ad-hoc pentru bibliotecarii publici din unele judeþe, lansând ideea cã doar cursurile de sub egida
Facultãþii de biblioteconomie sânt recunoscute oficial, iar cursurile Centrului nostru de formare profesionalã (în tematica, programa ºi desfãºurarea
cãrora se implicã foarte mult ºi ANBPR, având acolo profesioniºti ca Silvia
Nestorescu, Victor Petrescu, Octavian-Mihail Sachelarie, Liviu Dediu º.a.)
nu ar avea, chipurile, temei legal sã ofere ºi atestate în biblioteconomie! Idee
foarte bizarã ºi nocivã, de care nici acum nu ºtiu dacã a ajuns sã se lepede,
fiindcã ºi la o recentã reuniune a Comisiei Naþionale a Bibliotecilor am fost
atât eu, cât ºi Doina Popa în situaþia de a-i spune foarte apãsat cã se aflã din
nou în mare ºi deloc frãþeascã eroare.
6) O altã durere a noastrã (a ANBPR) este împotmolirea, de circa 6 ani, a
proiectului de automatizare a serviciilor de bibliotecã ºi din nou nu pot sã
constat cã preºedintele FABR ori alt organism al acestei structuri ar fi fost în
situaþia sã se manifeste energic ºi eficient, cei din învãþãmânt având temele
fãcute prin alte proiecte ºi oportunitãþi…
Spuneam cã orice enumerare cade în pãcatul de nu fi îndeajuns de exhaustivã ºi, în plus, nu cred cã trebuie sã fac acum un inventar al tuturor
faptelor ºi realitãþilor care m-au convins sã nu cred deocamdatã în „unirea
cea puternicã ºi folositoare”, alãturi de parteneri care ne doresc cu atâta
zgomot fãrã sã facã dovada unor virtuþi organizatorice ºi de loialitate la

acest nivel, dar arãtându-se foarte doritori sã ne absoarbã bibliotecile comunale (ca sã-ºi rezolve degringolada bibliotecilor ºcolare din mediul rural) ºi sã
preia formele noastre de formare ºi perfecþionare profesionalã (fiindcã au
nevoie de materie primã pentru Facultatea de biblioteconomie).
Concluzie: pentru motive de felul celor pe care vi le-am prezentat, eu nu
vãd deocamdatã nici liderul sub flamura cãruia sã ne unim, nici partenerii
loiali în care sã avem încredere, nici foloasele dizolvãrii asociaþiei noastre
într-o masã care n-are cum sã fie astfel „mai puternicã”, de îndatã ce nici mãcar grevã nu putem face (n-ar suferi decât utilizatorii serviciilor noastre) ºi
nici utilaje nu avem de unde aduce, spre a bloca DN-uri sau cãi ferate.
Dar, aceasta este doar opinia mea: dacã majoritatea va gândi ºi va hotãrî
altfel mã supun acestui vot, nu ameninþ cu disidenþa!...
Cu multã prietenie, cu rugãmintea de a mã înþelege exact, evitând
tentaþia unor cliºee facile, de tipul „orgolii ºi ambiþii mãrunte”, precum ºi
cu dorinþa de a vã cunoaºte cât mai curând opiniile,
Constantin BOSTAN
Domnului prof. univ.dr. MIRCEA REGNEALÃ
Preºedinte, Federaþia Asociaþiilor de Bibliotecari din România
Stimate Domnule Preºedinte,
Am primit propunerea de proiect de Statut pentru o viitoare Asociaþie a
Bibliotecarilor din România.Apreciem efortul colegilor care s-au implicat în
structurarea acestui proiect. Intenþia noastrã este de a-l analiza în cadrul Biroului Executiv al Asociaþiei Naþionale a Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor Publice din România ºi de a-l transmite spre toate filialele din teritoriu în vederea realizãrii unei dezbateri la nivel local. Dorim ca toþi membrii asociaþiei
noastre sã hotãrascã viitorul ei în cunoºtinþã de cauzã.Decizia de afiliere la
Asociaþia Bibliotecarilor din România ºi apoi de adoptare a Statutului ABR se
va lua la nivelul fiecãrei filiale ºi apoi la nivel naþional.
Fiind un demers deosebit de important pentru existenþa ºi viitorul Asociaþiei Naþionale a Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor Publice din România considerãm cã data de 15 noiembrie 2006, propusã pentru exprimarea acordului
nostru, ne oferã un interval de timp prea scurt.
ANBPR va putea finaliza aceastã analizã internã pânã la data de 31 decembrie 2006, dupã care vã vom putea transmite decizia cu privire la afiliere.Dacã aceastã decizie va fi favorabilã vã vom transmite ºi punctul nostru
de vedere cu privire la Statutul viitoarei asociaþii.
Domnule Preºedinte, pentru o mai bunã informare vã adresãm rugãmintea de a ne trimite, în copie, documentele referitoare la constituirea, organizarea ºi durata FABR, precum ºi o scurtã informare privind activitatea desfãºuratã de la înfiinþare.
Date fiind schimbãrile la nivel de conducere, aceste documente lipsesc
din arhiva asociaþiei noastre ºi deci nu suntem în mãsurã sã apreciem corect
activitatea FABR.
Cu mulþumiri ºi deosebitã consideraþie,
prof. DOINA POPA
Biblioteca "V.A. Urechia" Galaþi
decembrie 2006
Stimatã Doamnã Preºedintã Doina Popa,
Referitor la problema înfiinþarii ABR putem afirma urmãtoarele:
- strategia unificãrii reprezintã un proces deosebit de important, motiv
pentru care nu trebuie abordatã precipitat;
- faptul cã au fost prevãzuþi 4 ani de lucru în comun sub sigla FABR,
suplimentaþi cu încã 2 ani, nu justificã termene atât de strânse pentru unire în
detrimentul rezultatelor activitãþii în comun; ceea ce trebuia avut în vedere
este nu termenul ci rezultatele activitãþii comune, care din pãcate sunt trecute
sub tãcere;
- logica desfaºurãrii, presupunea mai întâi existenþa unui document de
analizã realizat sub egida FABR; concluzia cã aceastã unire este bunã sau nu,
nu apare nicãieri; apoi, dacã se aprecia faptul cã unirea este oportunã, trebuia
iniþiatã activitatea de întocmire a unui statut ºi a documentaþiilor conexe;
- discuþiile neoficiale purtate pe lista de discuþii Biblos par sã indice faptul
cã ABIR-ul acþioneazã în sensul trasformãrii sale în ABR, fapt ce nu a fost
adus la cunoºtinþa noastrã ºi comportã discuþii;
- având în vedere faptul precedent menþionat, FABR rãmâne fãrã una din
componentele de bazã înainte de a ºti dacã membrii celorlalte asociaþii sunt de
acord; situaþia actualã este una de incertitudine în ceea ce priveºte calea de
ales;
- având în vedere situaþiile prezentate, solicitarea privind acordul tacit nu
poate fi luatã în calcul ºi nu suntem de acord cu ea; sugerãm ca voinþa ANBPR
sã fie explicitã.
Eugen Iordache
director

Liviu-Iulian Dediu
director adjunct
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Statutul Asociaþiei Bibliotecarilor din România (ABR)
- Proiect propus de Mircea Regnealã ºi Robert Coravu Capitolul I. Dispoziþii generale
Art.1
Art. 2

Art. 3

Art.4

Art.5
Art.6
Art.7
Art.8

Art.9

Art.10
Art.11
Art.12
Art.13
Art.14

Asociaþia Bibliotecarilor din România (ABR) este organizaþia
profesionalã ºi ºtiinþificã a bibliotecilor ºi bibliotecarilor din
România.
Asociaþia Bibliotecarilor din România este o organizaþie apoliticã, neguvernamentalã ºi nonprofit. ABR are personalitate juridicã ºi este autonomã din punct de vedere material, structural
ºi funcþional.
ABR are cont, firmã ºi ºtampilã proprie cu urmãtorul text: Asociaþia Bibliotecarilor din România.
Capitolul II. Obiective
Asociaþia Bibliotecarilor din România are urmãtoarele obiective principale:
a. promovarea intereselor profesionale ºi ºtiinþifice ale bibliotecilor ºi bibliotecarilor din România;
b. dezvoltarea legãturilor profesionale între bibliotecile ºi
bibliotecarii din România;
c. studierea principalelor probleme de ordin ºtiinþific, tehnic
ºi organizatoric privind bibliotecile ºi personalul acestora;
d. reprezentarea bibliotecilor româneºti în relaþiile profesionale cu instituþii naþionale ºi cu organisme din þarã ºi strãinãtate;
ABR se afiliazã la organizaþii ºtiinþifice ºi profesionale din
strãinãtate.
ABR promoveazã dezvoltarea teoreticã ºi practicã a biblioteconomiei ºi ºtiinþelor informãrii.
ABR organizeazã secþiuni profesionale, în funcþie de programele/proiectele pe care ºi le propune.
ABR coopereazã cu Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, cu instituþiile de învãþãmânt superior ºi cu alte instituþii de învãþãmânt
în elaborarea programelor-cadru pentru formarea de bazã în
biblioteconomie ºi ºtiinþa informãrii, pe care le avizeazã.
ABR elaboreazã programe ºi organizeazã cursuri de perfecþionare pentru toate categoriile de bibliotecari ºi alþi specialiºti
în ºtiinþele informãrii, în condiþiile legii; de asemenea, colaboreazã cu alte structuri care organizeazã programe de perfecþionare de acest tip.
ABR organizeazã reuniuni ºtiinþifice profesionale (congrese,
conferinþe, seminarii, ateliere, sesiuni de comunicãri), schimburi de experienþã, stagii de documentare etc.
ABR participã la elaborarea ºi perfecþionarea legislaþiei ºi a
altor reglementãri în domeniul bibliotecilor.
ABR stimuleazã activitatea ºtiinþificã ºi profesionalã a
membrilor sãi, acordând diplome, premii ºi alte recompense.
ABR elaboreazã, traduce ºi editeazã publicaþii de specialitate
(manuale, metodologii, instrumente unitare de lucru, publicaþii
seriale de profil, tratate etc.)
În vederea uniformizãrii tehnicilor de lucru, sprijinã elaborarea, editarea ºi difuzarea standardelor profesionale româneºti.

Capitolul III. Membri
Art.15 (1) Asociaþia Bibliotecarilor din România are membri activi ºi
membri de onoare.
(2) Membrii activi ai ABR sunt biblioteci, bibliotecari, alte instituþii ºi persoane care se ocupã de probleme ale bibliotecilor.
Primirea în asociaþie a unui membru se face prin cerere scrisã
adresatã conducerii centrale sau teritoriale, în care se
precizeazã diviziunea ABR în care membrul doreºte sã fie
înscris.
(3) Membrii de onoare ai ABR sunt personalitãþi recunoscute
pe plan naþional sau internaþional. Desemnarea membrilor de
onoare se face de cãtre Consiliul de conducere al asociaþiei, la
propunerea unuia dintre membrii sãi, cu o majoritate de 2/3 din
voturi. Alegerea trebuie ratificatã de Adunarea Generalã.
Art. 16 Membrii ABR au urmãtoarele drepturi:
a. sã aleagã ºi sã fie aleºi în organele de conducere ºi în

structurile profesionale ale asociaþiei, dar fãrã a cumula mai
mult de douã funcþii;
b. sã facã propuneri privind programul anual ºi de perspectivã
al asociaþiei;
c. sã reprezinte asociaþia ca delegaþi la conferinþe ºi congrese
naþionale ºi internaþionale;
d. sã þinã conferinþe, sã prezinte comunicãri, sã ia parte la
discuþii etc., în cadrul acþiunilor organizate de asociaþie;
e. sã participe în þarã ºi strãinãtate la congrese, stagii de studii,
consfãtuiri ºi alte reuniuni, la propunerea ºi cu sprijinul financiar
al asociaþiei;
f. sã primeascã în mod gratuit unele din publicaþiile asociaþiei;
g. sã se retragã, la cerere, din asociaþie.
Art.17 Membrii ABR au urmãtoarele obligaþii:
a. sã respecte statutul ABR;
b. sã achite cotizaþia la timp;
c. pentru a fi aleºi în conducerea ABIR, ei trebuie sã participe la
activitãþile asociaþiei ºi sã se remarce prin calitãþi ºtiinþifice ºi
organizatorice deosebite.
Art.18 (1) Membrii activi care nu achitã cotizaþia timp de un an sunt
excluºi din asociaþie.
(2) Membrii de onoare ai ABR sunt scutiþi de plata cotizaþiei.
Capitolul IV. Organizare
Art.19 Asociaþia Bibliotecarilor din România are sediul central în
Bucureºti ºi filiale teritoriale.
Art. 20 (1) ABR are filiale teritoriale în toate judeþele României.
(2) Organul de conducere al filialei teritoriale este Adunarea
Generalã a filialei, constituitã din totalitatea membrilor ABR din
judeþul respectiv. Adunarea Generalã este convocatã anual în
ºedinþe ordinare ºi, dacã este cazul, în ºedinþe extraordinare, la
cererea a 2/3 din membrii filialei.
(3) În rãstimpul dintre douã Adunãri Generale, conducerea
filialei este încredinþatã unui Consiliu de conducere alcãtuit din
3 membri: un preºedinte, un vicepreºedinte ºi un secretar.
Membrii Consiliului de conducere sunt aleºi de Adunarea
Generalã a filialei prin vot secret, pe timp de patru ani.
(4) Conducerea filialei aplicã, pe plan local, hotãrârile Adunãrii
Generale a ABR ºi ale Consiliului de conducere.
(5) Filialele teritoriale care organizeazã acþiuni profesionale
aprobate de Consiliul de conducere pot fi sprijinite material în
funcþie de amploarea acþiunii respective.
Art.21 În cadrul Asociaþiei Bibliotecarilor din România funcþioneazã
diviziuni specializate pe tip de bibliotecã, dupã cum urmeazã:
a. diviziunea bibliotecilor naþionale;
b. diviziunea bibliotecilor universitare;
c. diviziunea bibliotecilor specializate;
d. diviziunea bibliotecilor publice;
e. diviziunea bibliotecilor ºcolare.
Art.22 (1) Fiecare diviziune are un Birou de coordonare, alcãtuit dintrun preºedinte, un secretar ºi trei membri, aleºi dintre membrii
diviziunii respective ºi validaþi de Adunarea Generalã. Preºedinþii diviziunilor îndeplinesc concomitent funcþiile de vicepreºedinþi ai ABR ºi sunt membri de drept ai Consiliului de conducere al asociaþiei.
(2) Biroul de coordonare al diviziunii elaboreazã ºi propune spre
aprobare Consiliului de conducere al ABR strategii, programe ºi
proiecte specifice tipului de bibliotecã pe care îl reprezintã.
Dupã validarea acestora de cãtre Adunarea Generalã, ele devin
parte integrantã a Planului de activitãþi al ABR.
Art.23 (1) În cadrul ABR funcþioneazã secþiuni profesionale, dedicate
anumitor tipuri de activitãþi.
(2) Numãrul ºi denumirea secþiunilor profesionale sunt aprobate
de Adunarea Generalã.
(3) Fiecare secþiune profesionalã este condusã de un preºedinte,
ajutat de un secretar, ales de membrii secþiunii. Aceºtia formeazã
Biroul executiv al secþiunii.

(Continuã la pagina 11)
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(Continuare de la pagina 10)
ajutat de un secretar, ales de membrii secþiunii. Aceºtia formeazã Biroul executiv al secþiunii.
(4) Fiecare secþiune îºi stabileºte planuri ºi programe de activitate proprii, în funcþie de cerinþele specifice, ºi le supune
aprobãrii Adunãrii Generale.
Art.24 ABR are un secretariat executiv format din douã persoane
salariate, angajate de Consiliul de Conducere, care þin evidenþa administrativã ºi ºtiinþificã a activitãþilor asociaþiei ºi
sprijinã editarea publicaþiilor ABR.
Capitolul V. Conducere
Art.25 Organele de conducere ale ABR sunt: Adunarea Generalã,
Consiliul de Conducere ºi Biroul Executiv.
Art.26 (1) Adunarea Generalã este organul suprem de conducere al
ABR. Din Adunarea Generalã fac parte:
a. membrii Consiliului de Conducere;
b. membrii de onoare ai asociaþiei;
c. preºedinþii, vicepreºedinþii ºi secretarii filialelor teritoriale;
d. preºedinþii ºi secretarii secþiunilor profesionale;
e. membrii Comisiei de cenzori;
f. reprezentanþi ai diviziunilor asociaþiei, într-o normã de
reprezentare de 1/10 din membrii lor.
(2) Adunarea Generalã se considerã statutar constituitã ºi
poate lua hotãrâri valabile dacã sunt prezenþi cel puþin
jumãtate plus unu din numãrul total al delegaþilor. Convocarea Adunãrii Generale se face cu cel puþin 30 de zile înainte
de data desfãºurãrii lucrãrilor ei.
(3) Adunarea Generalã ordinarã se convoacã anual, de cãtre
Consiliul de conducere. Adunarea Generalã extraordinarã se
convoacã la cererea a 2/3 din membrii Consiliului de
Conducere.
(4) Adunarea Generalã are urmãtoarele atribuþii:
a. alege, prin vot secret, preºedintele, secretarul general,
trezorierul, ceilalþi membri ai Consiliului de conducere ºi
membrii Comisiei de cenzori;
b. analizeazã ºi aprobã activitatea Consiliului de conducere
între douã Conferinþe;
c. aprobã raportul Comisiei de cenzori;
d. aprobã ºi modificã Statutul ABR;
e. se pronunþã asupra oricãrei alte chestiuni supuse spre
dezbatere;
f. stabileºte programul de activitate al asociaþiei;
g. aprobã afilierea la organizaþii naþionale ºi internaþionale de
profil.
(5) Hotãrârile Adunãrii Generale se iau prin vot deschis sau
secret, cu majoritate simplã de voturi. Sunt acceptate voturile
prin procurã sau prin corespondenþã.
Art. 27 (1) În rãstimpul dintre douã Adunãri Generale, conducerea
asociaþiei este încredinþatã unui Consiliu de Conducere
alcãtuit din 21 persoane alese, pe timp de 4 ani, dintre
membrii activi care îndeplinesc condiþiile arãtate la art. 17.
(2) Consiliul de Conducere este format din:
a. un preºedinte, ales prin votul Adunãrii Generale;
b. cinci vicepreºedinþi, validaþi de Adunarea Generalã,
fiecare reprezentând câte una dintre diviziunile ABR;
c. un secretar general, ales prin votul Adunãrii Generale;
d. un trezorier, ales prin votul Adunãrii Generale;
e. cinci dintre preºedinþii secþiunilor profesionale, aleºi prin
votul Adunãrii Generale;
f. opt membri, aleºi proporþional cu numãrul membrilor
înscriºi în asociaþie, dar cel puþin un membru pe diviziune,
indiferent de numãrul membrilor diviziunii.
(3) Consiliul de Conducere are urmãtoarele atribuþii:
a.convoacã Adunarea Generalã, în faþa cãreia prezintã rapoarte ºi programe de activitate ale ABR, în vederea aprobãrii;
b.
conduce asociaþia pe baza programului adoptat de
Adunarea Generalã;
c. analizeazã ºi aprobã activitatea Biroului de conducere;
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d. organizeazã ºi analizeazã activitatea ºtiinþificã a Asociaþiei;
e.reprezintã asociaþia faþã de membrii sãi, de autoritãþi, de terþi
ºi în justiþie prin preºedintele sãu;
f. aprobã ºi coordoneazã activitatea secþiunilor profesionale ºi
organizarea reuniunilor ºtiinþifice ale ABR;
g. aprobã premierea ºi alte stimulente morale ºi materiale pentru
membrii cu merite deosebite.
(4) Preºedintele ABR are urmãtoarele atribuþii:
a. reprezintã interesele ABR în justiþie, faþã de autoritãþi ºi faþã
de terþi;
b. reprezintã asociaþia pe plan naþional ºi internaþional;
c. conduce Adunãrile Generale, reuniunile Consiliului de Conducere ºi ale Biroului Executiv;
d. prezintã Adunãrii Generale rapoarte ºi direcþiile de activitate
ale Asociaþiei;
e. semneazã valabil pentru asociaþie;
f. poate da mandat de reprezentare ºi drept de semnãturã unuia
dintre membrii Biroului Executiv.
(5) Consiliul de Conducere ia hotãrâri cu majoritatea simplã de
voturi a celor prezenþi.
(6) Consiliul de Conducere se întruneºte cel puþin o datã la 3
luni ºi ori de câte ori este nevoie.
(7) Membrii Consiliului de Conducere care absenteazã nemotivat la trei ºedinþe consecutive vor fi excluºi din Consiliu.
(8) Membrii Consiliului de Conducere ale cãror mandate au
expirat pot fi realeºi consecutiv pentru o singurã perioadã de 4
ani.
Art.28 Preºedintele Asociaþiei, cei cinci vicepreºedinþi, secretarul general ºi trezorierul alcãtuiesc Biroul Executiv al Asociaþiei.
Acesta pregãteºte ºi executã lucrãrile Consiliului ºi þine permanent legãtura cu membrii Asociaþiei. Hotãrârile Biroului Executiv se iau cu majoritatea simplã de voturi ºi se supun ratificãrii
Consiliului de conducere. Biroul Executiv se întruneºte cel
puþin o datã la 2 luni ºi ori de câte ori este nevoie.
Art.29 Conferinþa alege pe termen de patru ani o comisie de cenzori
alcãtuitã din 3 cenzori activi ºi 2 supleanþi. Comisia de cenzori
lucreazã cu cenzori activi; în caz de descompletare, este cooptat în comisie unul dintre cenzorii supleanþi. Comisia de cenzori
controleazã operaþiile ABR dupã acte ºi scripte ºi întocmeºte
rapoarte pentru Conferinþã.
Capitolul VI. Patrimoniu
Art.30 Patrimoniul Asociaþiei Bibliotecarilor din România este format
din valori materiale provenite din taxele de înscriere ºi
cotizaþiile membrilor, din comercializarea publicaþiilor editate
de asociaþie, din subvenþii, donaþii, contracte, precum ºi din alte
venituri realizate în urma activitãþilor asociaþiei.
Art.31 Valoarea taxei de înscriere în ABR ºi a cotizaþiei este aprobatã
anual de cãtre Adunarea Generalã.
Art.32 (1) Se va þine o evidenþã strictã a veniturilor ºi cheltuielilor
fiecãrei diviziuni a ABR.
(2) Veniturile obþinute din taxele de înscriere ºi cotizaþiile
achitate de membrii unei diviziuni a ABR sunt gestionate autonom de Biroul de coordonare al diviziunii respective.
(3) Veniturile provenite din alte surse decât taxele de înscriere ºi
cotizaþiile achitate de membrii ABR sunt gestionate de Consiliul
de conducere al asociaþiei.
Capitolul VII. Dizolvarea asociaþiei
Art. 33 (1) Dizolvarea asociaþiei se va face la propunerea Consiliului de
Conducere, prin votul a douã treimi din membrii Adunãrii
Generale. Dacã la prima convocare în acest scop a Adunãrii Generale aceastã proporþie nu este atinsã, se va face o reconvocare,
iar decizia se va lua cu votul a jumãtate plus unu din numãrul
celor prezenþi.
(2) În caz de dizolvare, bunurile Asociaþiei vor fi donate uneia
sau mai multor asociaþii profesionale similare.
Capitolul VIII. Dispoziþii finale
Art. 34 Prezentul statut se poate completa sau modifica de Adunarea
Generalã a Asociaþiei, la propunerea Consiliului de conducere
sau a membrilor Asociaþiei, prin majoritatea simplã de voturi a
acestora.
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Prezentare
Managementul informaþiei ºi al
bibliotecilor în mileniul III
Managementul informaþiei ºi al bibliotecilor în mileniul III. Bucureºti : Asociaþia Bibliotecarilor din Învãþãmânt România (ABIR), 2004, 72 p..
Publicatã cu ocazia aniversãrii a
50 de ani de existenþã a Departamentului
de Management al Informaþiei ºi al Bibliotecilor (DILM) de la Universitatea Northumbria din Newcastle, Marea Britanie,
volumul reuneºte nouã studii semnate de
personalitãþi recunoscute la nivel mondial
în domeniul biblioteconomiei ºi ºtiinþei informãrii.
Lucrarea surprinde evoluþia în timp a DILM, felul în care
aceastã instituþie ºi-a adaptat cursurile ºi metodele de învãþare
astfel încât acestea sã corespundã celor mai noi tendinþe din domeniul biblioteconomiei ºi ºtiinþei informãrii. Un fenomen analizat în
aproape toate studiile din acest volum este trecerea de la biblioteca
tradiþionalã la cea electronicã. O altã temã dezbãtutã este cea a învãþãmântului de specialitate care trebuie sã formeze un personal
capabil sã rãspundã celor mai diverse nevoi de informare, prin
utilizarea tuturor materialelor ºi formatelor de care dispune, atât a
celor moderne, cât ºi a celor tradiþionale.
Este analizat, de asemenea, felul în care se desfaºoarã
educaþia adulþilor, modalitatea în care bibliotecile organizeazã ºi
furnizeazã informaþia, astfel încât sã vinã în sprijinul celor care
învaþã independent. Cercetarea a inclus un studiu asupra modului
în care proiectarea ºi furnizarea sistemelor de informare sunt
centrate pe utilizatori. Alt subiect de interes este impactul utilizãrii
tehnologiei informaþiei asupra bibliotecarilor, reliefându-se faptul
cã aceasta nu diminueazã importanþa factorului uman, ci din
contrã, totdeauna va fi nevoie de expertiza umanã, iar bibliotecarii
vor deveni consultanþi în domeniul informãrii.
Studiile specialiºtilor britanici oferã informaþii despre
cele mai noi elemente folosite în domeniul informãrii în spaþiul
anglo-saxon ºi întrevãd direcþiile de dezvoltare pentru învãþãmântul de specialitate.
Lucrarea se adreseazã tuturor celor care îºi desfãºoarã
activitatea în domeniul informãrii ºi documentãrii, dar ºi celor
interesaþi de ultimele evoluþii în domeniu.
Ioana Chicu #

ªtiri
De la presã adunate
Biblioteca publicã din oraºul Tulcea ar putea fi închisã fiind frecventatã de mai puþin de 5% din populaþie, se sugereazã în articolul
Cititorii de carte, tot mai puþini. Internetul împinge biblioteca spre
faliment din cotidianul Obiectiv. Directoarea bibliotecii, doamna
Doina Lelia Postolache spune însã cã, pânã la sfarºitul anului, vor
mai trece pragul bibliotecii vreo trei procente salvatoare din populaþie. Existã ºi o soluþie localã: biblioteca va organiza pe Internet un
concurs cu premii ale cãrui întrebãri vor fi din cãrþile care se gãsesc
la bibliotecã. De unde vor ºti însa internauþii cã sunt carþile la
bibliotecã daca nu gãsesc catalogul online? De asemenea, biblioteca îºi va moderniza clãdirea ºi-ºi va adecva politica de achiziþii
pentru a rãspunde aºteptãrilor.

ªtirile din acest numãr au fost culese ºi prezentate de
Otilia-Ioana Badea #
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Activitãþile Comisiei
Naþionale a Bibliotecilor
20 octombrie 2006:
Prima întâlnire de organizare. S-au ales preºedintele, secretarul,
Comisia de elaborare a regulamentului, s-au definitivat comisiile de
lucru ºi membrii acestora.
16 noiembrie 2006:
· S-a discutat legea achiziþiilor publice privind achiziþionarea
cãrþilor.S-a elaborat o scrisoare cãtre MEC si MCC de propunere de
amendare a art.13, lit.b) din OUG 34/2006.
· S-a dezbãtut ºi votat regulamentul de organizare ºi funcþionare;
· S-au ales vicepreºedinþii comisiilor.
· A fost lansat site-ul CNB care poate fi accesat la adresa:
http://but.unitbv.ro/CNB/index.htm sau la adresa:
http://www.unitbv.ro/
OBS: Momentan la biblioteca universitãþii sunt lucrãri tehnice de
modernizare care mai întrerup conexiunea internet.
14 decembrie 2006:
! S-au discutat ºi aprobat proiectele ºi planul de activitãþi pe 2007
Amintim:
· Regulament cadru de organizare ºi funcþionare a bibliotecilor
· Normarea operaþiunilor în biblioteci
· Promovarea ºi evaluarea personalului
· Standardizare ºi tipizate de bibliotecã
· Statutul bibliotecarului
· Proiect naþional de formare continuã a bibliotecarilor
· Proiect naþional de informatizare a bibliotecilor
· Metodologia organizãrii inspecþiei în biblioteci
· Reglementãri pentru protejarea bunurilor culturale de
patrimoniu din biblioteci
· Statistica de bibliotecã
Urmãtoarea ºedinþã: 25 ianuarie 2007
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