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23 aprilie 2007 - Ziua bibliotecarului
În 27 aprilie 2007 a avut loc la Buºteni Conferinþa
Generalã a ANBPR, organizatã în cadrul Sãptãmânii Naþionale a
Bibliotecilor (23–29 aprilie a.c.). Este al treilea an în care
bibliotecile marcheazã, prin manifestãri specifice, douã
evenimente dragi, ce vor face tradiþie: Ziua Bibilotecarului ºi
Sãptãmâna Naþionalã a Bibliotecilor.
Alãturi de contribuþia la iniþierea ºi finalizarea Legii
bibliotecilor, aceste evenimente, instituite pe plan naþional, ca
urmare a iniþiativei ºi demersurilor ANBPR, sunt printre cele mai
reprezentative realizãri ale Asociaþiei noastre ºi ne-am bucurat cã
le-am putut oferi întregii comunitãþi bibliotecare româneºti,
dovadã cã preþuim ºi construim unitatea breslei prin fapte
concrete.
Conferinþa s-a bucurat de participarea a peste 100 de
membri, reprezentând 35 de filiale judeþene. Toate prezentãrile,
informãrile, studiile de caz, exemplele de bune practici au fost
subsumate temei "Contribuþia ANBPR la formarea profesionalã
continuã a bibliotecarilor".
Expunerea programelor proprii ºi propunerile concrete
de colaborare adresate Centrului pentru Pregãtire Profesionalã în
Culturã au conturat cadrul în care vom contribui ºi pe mai departe
la formarea profesionalã continuã a bibliotecarilor.
Intrate deja în tradiþie, decernarea premiilor ºi diplomelor
pentru rezultate remarcabile în activitatea profesionalã ºi de
asociaþie a constituit, de asemenea, un moment deosebit.
La aceastã întâlnirea, unde au fost invitaþi ºi reprezentanþi
ai conducerii ABR, ne-am motivat ºi exprimat din nou, public,
poziþia faþã de oferta ºi demersurile ABIR de a ne integra în noua
asociaþie prin dizolvarea Asociaþiei noastre. ANBPR nu respinge ideea unificãrii, dar doreºte sã intre în ABR integral, ca
asociaþie, cu toate filialele ei, pãstrându-ºi personalitatea juridicã.
Din punct de vedere juridic, intrarea ANBPR în ABR ca asociaþie
este posibilã ºi chiar în concordanþã cu modelul Asociaþiei
Bibliotecarilor Americani (ALA) invocat de iniþiatori.
Considerãm faptul cã o intenþie atât de nobilã ºi de
generoasã, precum cea a unitãþii breslei, trebuie sã se bazeze pe o
largã consultare a tuturor partenerilor implicaþi ºi pe o deschidere
totalã spre dialog, tratament egal ºi consens.
Doina Popa
Preºedinte ANBPR
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Biblioteca are un nou director

U

rmare a Hotãrârii Consiliului
Judeþean Galaþi, din 25 aprilie,
Domnul Ilie Zanfir a fost numit Director interimar al Bibliotecii
“V.A. Urechia”. În data de 27 august,
urmare a concursului pentru postul de
director, organizat de cãtre Consiliul
Judeþean Galaþi, Domnul Ilie Zanfir a
ocupat postul de director.
Pentru a face cunoºtinþã cu noul
Director al Bibliotecii, spicuim pentru
Dvs. câteva date din biografia Domnului Ilie Zanfir.
Data ºi locul naºterii:
! 05.05.1952, Comuna Vânãtori(Galaþi);
Situaþia familialã:
! cãsãtorit;
! soþia - director la ªcoala Gen. nr. 42;
! fiul - analist programator la Parcul de Soft;
Studii:
! 1959-1967 - ªc. Gen. de 8 clase, com. Vânãtori, Jud. Galaþi;
! 1967-1971 - Liceul (Colegiu) Vasile Alecsandri;
! 1971-1972 - ªcoala Postlicealã CFR;
! 1974-1979 - Universitatea din Bucureºti - Facultatea de Limba ºi
Literatura Românã;
! 2005-2007 - Universitatea Bucureºti - masterat în Administraþie publicã;
! 2007 - Universitatea Dunãrea de Jos Galaþi - doctorand în Management;
Activitatea profesionalã:
! 1972-1979 - Regionala CF Galaþi - tehnician;
! 1979-1989 - Lucrãtor cu muncã politicã la UTC (1979-1985), Primar în
comuna Rediu, Jud. Galaþi (1985-1986) ºi la Consiliul Judeþean Galaþi, ca
Preºedinte de CUASC (1986-1989);
! 1984-1987 - prof. de limba românã în ªcolile generale din Comunele
Bãrãganu - Jud. BR ºi Barcea (Condrea) - Jud. GL, prof. ºi Preºedinte al
C.A. Gr. ªc. Metalurgic GL;
! 1990-2001 - Director la Clubul ºi Biblioteca SIDEX;
! 2001-mai 2007 - Consilier personal al Primarului Municipiului Galaþi;
! din mai 2007 Director interimar al Bibliotecii „V.A. Urechia“ Galaþi;
Perfecþionarea pregãtirii profesionale:
! absolvirea cursurilor de lb. francezã din cadrul „Cambridge Study Centre
SA“ (noiembrie 1997 - aprilie 1998);
! absolvirea cursurilor de management al „Societe Eurocedres SA“ din
Paris - iunie 1998;
! absolvirea cursurilor INA din cadrul Programului de perfecþionare:
„Relaþiile instituþiilor publice cu mass-media Timiºoara - iunie-iulie
2005;
! absolvirea cursurilor de masterat în administraþie publicã (octombrie
2005 - februarie 2007) - Bucureºti;
! înscrierea la Doctorat - Universitatea Dunãrea de Jos Galaþi pe probleme
de Management (prof. coordonator Niculescu Niculae ºi Dna prof.
Daniela ªarpe);
Limbi strãine:
! limba rusã - foarte bine;
! limba francezã - nivel mediu;
! limba englezã - începãtor;
Alte informaþii:
! posesor al permisului de conducere (categoria B) din 1972;
! cunoºtinþe operare PC (Word, Excel);
! cunoscãtor al legislaþiei specifice adminstraþiei publice locale;
! pasionat împãtimit de lecturã, cãlãtorii ºi de transmisii sportive (îndeosebi de fotbal, tenis, volei, handbal ºi snooker).

E-mail: izanfir@bvau.ro; zanfirilie@yahoo.com
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2006 - Premiile Uniunii Scriitorilor
Premiul Naþional pentru Literaturã pe anul 2006:
! Radu Cosaºu
Premiul pentru proza:
! Petru Cimpoeºu cu volumul "Christina Domestica ºi Vânãtorii
de suflete" (Editura Humanitas);
Premiul la categoria poezie:
! Angela Marinescu pentru volumul "Întâmplãri derizorii de
sfârºit" (Editura Vinea).
Cartea de dramaturgie a anului 2006:
! "Omul cu o singurã aripã" de Matei Viºniec (Editura Paralela
45).
La categoria criticã/istorie literarã/eseu:
! Matei Cãlinescu pentru "Eugene Ionesco: teme identitare ºi
existenþiale" (Editura Junimea).
Uniunea Scriitorilor din România a acordat douã premii speciale:
! Unul din premiile speciale a revenit volumului‚ “Bucureºtii în
imagini în vremea lui Carol I”, ediþie de Stelian Þurlea, cu un
text de Emanuel Bãdescu.
! Al doilea premiu special a fost acordat Prof. Dr. Dan Slusanschi
pentru ediþia criticã a lucrãrii “Descriptio Antiqui Et Hodierni
Status Moldaviae/ Descrierea stãrii de odinioarã ºi de astãzi
a Moldovei”, de Dimitrie Cantemir, apãrutã la Editura
Institutului Cultural Român în 2006.
Premiul pentru cea mai bunã traducere din literatura
universalã:
! Mircea Aurel Buiciuc pentru “Sectanþii” de Iurii Mamleev
(Editura Curtea Veche).
Premiul “Andrei Bantaº” (anglisticã):
! Antoaneta Ralian pentru traducerea romanului “Nexus” de
Henry Miller (Editura EST).
Premiul de debut:
! Livia Roºca pentru volumul de versuri “Ruj pe icoane” (Editura
Cartea Româneascã)
! Vasile Ernu pentru “Nãscut în URSS” (Editura Polirom).
Premiul pentru literatura minoritãþilor
! Ivan Kovaci pentru volumul de prozã în limba ucraineanã
“Balada oranj ºi alte nuvele” (Editura RCR Print).
Prezidat de Gabriel Dimisianu, juriul a fost alcãtuit din alþi patru
critici literari: Daniel Cristea-Enache, Mircea A. Diaconu, Dan C.
Mihãilescu ºi Cornel Ungureanu.
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Premiile ANBPR
pentru anul 2006
n urma votãrii de
cãtre membrii Consiliului de conducere,
în ºedinþa din 26 aprilie
2007, au fost stabilite
urmãtoarele premii:

Î

I. Cea mai bunã lucrare de specialitate:
! premiul special pentru contribuþii biblioteconomice (100 lei)
[ Luana Troia Biblioteca Judeþeanã „Gh. Asachi” Iaºi
! studii ºi cercetãri sub formã de volum (100 lei)
[ Biblioteca Judeþeanã „Panait Istrati” Brãila: Carte
greacã la Brãila : (secolul al XIX-lea) / Coordonator:
Rodica Drãghici. Brãila, Ex Libris, 2006, 47 p.
! bibliografii, biobibliografii (100 lei)
[ Biblioteca Judeþeanã „Dinicu Golescu” Argeº: Silvestru
Voinescu : un destin asumat / coordonator dr. Mihail Octavian Sachelarie; reponsabil volum: Denisa Popescu;
concepþie ºi prelucrare graficã: Mihaela Voinicu.
Piteºti: Tiparg, 2006. 176 p. : il., foto.
! ghid de bibliotecã (80 lei)
[ Biblioteca Judeþeanã „Panait Istrati” Brãila: 125 de ani
de bibliotecã publicã la Brãila : 1881-2006 / Rodica
Drãghici. Brãila : Ex Libris, 2006, 57 p.
II. Cea mai bunã publicaþie serialã de specialitate (100 lei)
[ Biblioteca Judeþeanã „Ovid Densusianu” Hunedoara:
VOX LIBRI. (Buletin trimestrial; 72 p.; anul primei apariþii: 2005; tiraj: 500 ex.).
III. Contribuþii biblioteconomice:
! programe, proiecte (100 lei)
[ Biblioteca Judeþeanã „O. Goga” Cluj: Sorina Stanca,
Director adjunct: Implementarea proiectului european
LIBER-IMMS „Servicii interactive de transmitere de mesaje prin Internet ºi telefonie mobilã, bazate pe tehnologia RFID, destinate bibliotecilor”.
! studii ºi articole în publicaþii de specialitate (70 lei)
[ Biblioteca Judeþeanã „G. T. Kirileanu” Neamþ: Cristina
Catanã: „Biblioteca Judeþeanã „G. T. Kirileanu” Neamþ
- strategii de promovare a imaginii” ºi „Idei de promovare a bibliotecii la nivelul comunitãþii locale”; în: LIBRARIA. Studii ºi cercetãri de bibliologie. Anuare IV-V, 20052006, Târgu-Mureº.
IV. Cel mai bun site de bibliotecã (100 lei)
[ Biblioteca Judeþeanã Timiº: www.bjt.ro - realizator:
Alexandru Iovanovici
V. „Bibliotecarul-manager al anului 2006” (150 lei)
[ Biblioteca Judeþeanã „O. Goga” Cluj: Doina Popa, Director, pentru merite deosebite, confirmate ºi prin iniþierea ºi finalizarea cu succes a proiectului privind Implementarea sistemului de management al calitãþii conform
ISO 9001/2000 la nivelul Bibliotecii Judeþene „O.
Goga” Cluj, activitãþi materializate ºi prin obþinerea
Certificatului (nr. 1.436/2006) pentru Sistemul de
Management al Calitãþii la Biblioteca Judeþeanã „O.
Goga, pentru domeniul Activitãþi ale bibliotecilor ºi
arhivelor;

(Continuã la pagina 3)

Iunie - Septembrie 2007

• Filiala Galaþi • Anul 3, nr. 2 - 3 • p. 3

(Continuare de la pagina 2)
VI. Premiul “Traian Brad” (pentru merite deosebite într-un
deceniu de activitate) 200 lei
[ Biblioteca Judeþeanã „G. T. Kirileanu” Neamþ:
Constantin Bostan, Director al Bibliotecii; iniþiator ºi
coordonator al programelor de formare profesionalã,
de extindere ºi modernizare a sediului ºi filialelor, de
diversificare ºi dezvoltare a serviciilor Bibliotecii la
standarde ce au putut fi apreciate „în direct”, cu
prilejul Colocviului Naþional organizat în mai 2006 la
Piatra-Neamþ.
VII. Premiul de Excelenþã (pentru merite deosebite în întreaga
activitate) 250 lei
[ Biblioteca Judeþeanã „Panait Istrati” Brãila: Rodica
Drãghici, Director, 39 ani de activitate în bibliotecã,
bogatã experienþã profesionalã, rodnicã implicare în
formarea profesionalã a câtorva generaþii de
bibliotecari brãileni ºi în viaþa ANBPR, bogatã
activitate publicisticã, director al Editurii „Ex Libris”,
medaliatã cu Ordinul Meritul Cultural în grad de
Cavaler, categoria A.
Sursa: www.anbpr.org.ro

Acte normative
care reglementeazã activitatea din biblioteci
& Legea nr. 135/15.05.2007 privind arhivarea documentelor în
formã electronicã;

& Decretul nr. 547/14.05.2007 pentru promulgarea Legii privind
arhivarea documentelor în formã electronicã;

& Legea nr. 1/25.01.2005 pentru modificarea ºi completarea art.

&

&
&
&
&

III din Ordonanþa Guvernului nr. 19/1995 privind unele mãsuri
de perfecþionare a regimului achiziþiilor publice, precum ºi a
regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcþiune,
aparþinând instituþiilor publice privind susþinerea ºi promovarea culturii scrise;
Regulamentul 2151/16.12.2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European ºi al Consiliului privind Vocabularul comun privind achiziþiile publice
(CPV) (Text cu relevanþã pentru SEE);
Hotãrârea 293/14.04.2005 pentru declararea zilei de 23 aprilie
"Ziua Bibliotecarului din România";
Hotãrârea 386/18.03.2004 privind organizarea ºi funcþionarea
Oficiului Naþional de Servicii pentru Biblioteci;
Legea 186 (r1)/09.05.2003 privind susþinerea ºi promovarea
culturii scrise;
Legea 255/23.06.2006 privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 24/2006 pentru modificarea ºi completarea Legii nr.
186/2003 privind promovarea culturii scrise;
& Hotãrârea 1546/18.12.2003 Norme
de conservare ºi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;
& Legea 594/15.12.2004 pentru modificarea ºi completarea Legii nr.
111/1995 privind constituirea, organizarea ºi funcþionarea Depozitului legal de tipãrituri ºi alte documente grafice ºi audiovizuale;
& Legea 285/23.06.2004 pentru modificarea ºi completarea Legii nr.
8/1996 privind dreptul de autor ºi
drepturile conexe.
(Va continua în numãrul urmãtor)
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Biblioteci virtuale europene
Biblioteca naþionalã a Franþei a lansat Europeana, contribuþia francezã la proiectul Biblioteca Europeanã Digitalã. Pentru moment, Europeana dispune de sprijinul a 23 de biblioteci publice din Spania, Germania, Portugalia ºi Italia. Site-ul oferã acces la textul integral a
12.000 de documente publice.
Pânã în 2010, Europeana va oferi, online, peste 6 milioane de
cãrþi, filme, fotografii ºi alte documente din toate statele Europei.
Europeana (www.europeana.eu) este un proiect de bibliotecã
virtualã sprijinit financiar de Comisia Europeanã. Acest proiect al
Comisiei va cuprinde nu numai resursele virtuale ale bibliotecilor
europene, ci ºi cele ale muzeelor, arhivelor ºi ale altor instituþii care
gestioneazã patrimoniu cultural european.
Europeana este a doua iniþiativã care contribuie la proiectul
Biblioteca Europeanã Digitalã.
Biblioteca europeanã (www.theeuropeanlibrary.org) care
funcþioneazã din 2005 a fost prima interfaþã care a reunit bibliotecile
naþionale la nivel european. Principala diferenþã dintre cele douã site-uri este, de fapt, limba folositã pentru interfaþã. Motorul de cãutare
Europeana este în limba francezã, în timp ce motorul de cãutare al
Bibliotecii europene este în englezã. Ambele biblioteci virtuale reunesc motoarele de cãutare ale tuturor bibliotecilor naþionale partenere. România participã prin Biblioteca Naþionalã.
La fel ca Europeana, Biblioteca europeanã îºi propune sã gãzduiascã peste 6 milioane de documente digitale pânã în 2010. Deocamdatã Biblioteca europeanã permite cãutarea online în resursele a 23
dintre cele 47 de biblioteci naþionale implicate în proiect. Astfel, resursele reunite pe site sunt atât cãrþi digitale, precum ºi imagini foto ºi
video, hãrþi, etc., în 20 de limbi europene. Exista 150.000 de documente disponibile pe site-ul Bibliotecii Europene.
Biblioteca este sprijinitã de cei 47 de parteneri ai sãi, membri ai
Conferinþei Bibliotecilor Naþionale Europene. Dintre cei 47, numai
23 de biblioteci naþionale sunt parteneri integrali, ceea ce înseamnã
cã pun la dispoziþia Bibliotecii Europene toate resursele digitale de
care dispun, inclusiv catalogul online al bibliotecii. Aceºtia sunt: Cehia, Cipru, Danemarca, Elveþia, Estonia, Finlanda, Franþa, Germania, Italia, Lituania, Letonia, Marea Britanie, Malta, Portugalia, Polonia, Olanda, Serbia, Slovacia, Slovenia ºi Ungaria. Biblioteca europeanã nu are încã la dispoziþie resursele digitale ale celorlaþi 24 de
parteneri ai sãi.
Sediul fundaþiei care manageriazã Biblioteca europeanã se aflã la
Haga, în Biblioteca Naþionalã a Olandei.

Statisticã asupra bibliotecilor din
România
România dispune de o reþea de biblioteci publice bine dimensionatã,
peste ceea ce oferã þãri mult mai dezvoltate economic, precum Portugalia, Spania, Croaþia, Germania sau Danemarca, se aratã în studiul “Statistici comparative ale sectorului cultural din România ºi
din câteva þãri europene”, prezentat la Ministerul Culturii ºi Cultelor, de Liviu Chelcea, Directorul Centrului de Studii ºi Cercetãri în
Domeniul Culturii.
În ierarhia þãrilor europene, România se plaseazã în poziþie medianã, atât ca resurse disponibile, cât ºi ca frecventare. Studiul aratã
cã, deºi infrastructura de biblioteci ºi numãrul de cãrþi par rezonabile, numãrul de cititori înscriºi este mai redus decât în alte þãri
europene. La acest capitol, þara noastrã este situatã în vecinãtatea
Bulgariei, Cehiei, Franþei sau Ungariei. La producþia de carte, România se situeazã în grupul þãrilor ce au sub un titlu de carte la 1.000
de locuitori - Suedia, Polonia, Bulgaria, Germania, Italia.
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Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, patron
spiritual al Tecuciului

Bibliotecile secolului 21
Profesorul Albert Boekhorst de la Universitatea din Amsterdam a
susþinut pe 8 mai în Aula cochetã a Bibliotecii Academiei, la
invitaþia Asociaþiei Bibliotecarilor din România, o conferinþã
despre bibliotecile secolului XXI.
Profesorul Boekhorst este un susþinãtor deschis al bibliotecii digitale (library 2.0 L2) cãreia îi rezervã un viitor exclusiv. Avantajele
pe care le vede pentru aceastã formã de organizare a documentãrii
sunt: eficienþa mai mare în ceea ce priveºte costurile faþã de
bibliotecile tradiþionale, ubicuitatea accesului la informaþie,
disponibilitatea permanentã, accesul multiplu la resurse unice,
conþinut mai bogat în manierã mai structuratã, metode mai
prietenoase de regãsire a informaþiei, o noua viziune asupra
conservãrii ºi difuzãrii informaþiei potrivit cãreia conservarea se
face prin multiplicarea exemplarelor în urma difuzãrii. Profesorul
Boekhorst a insistat asupra faptului cã în cazul L2 serviciile
bibliotecii sunt livrate utilizatorilor oriunde se gãsesc aceºtia,
biblioteca încurajeazã interacþiunile sociale între utilizatori ºi
participarea acestora la dezvoltarea serviciilor bibliotecii.
În timpul conferinþei s-a fãcut referire ºi la noua generaþie de
utilizatori (zap-generation) care creºte cu noile tehnologii ºi pentru
care folosirea concomitentã a mai multor mijloace de comunicare
face parte din obiºnuinþã. Long Tail, cunoscuta de acum teorie a lui
Chris Anderson, a fost folositã de conferenþiar pentru a evidenþia
diferenþa dintre economia producþiei ºi consumului ºi noua
economie dematerializatã a informaþiei ºi serviciilor. Bibliotecile, a
concluzionat profesorul Boekhorst, se vor adapta acestor mutaþii,
iar dacã în trecut erau furnizoare de documente, apoi au trecut prin
faza de centre de informare care acordã asistenþã documentarã, în
curând ele îi vor « împuternici » pe utilizatori sã aibã acces la
informaþie. Bibliotecarul, a mai spus conferenþiarul, îi ajutã pe
oameni sã-ºi satisfacã nevoile informaþionale nu ca un profesor ci
ca un antrenor.

Scriitori români la Târgul de Carte de
la Ierusalim
Singura carte româneascã tradusã în ebraicã, care a fost lansatã în
cadrul Târgului de Carte de la Ierusalim este romanul Florinei Ilis
(bibliotecarã la Biblioteca Centralã Universitarã Cluj), "Cruciada
copiilor". Multipremiatã în România, cartea Florinei Ilis a fost
selecþionatã în cadrul programului de traduceri, pentru 2005, al
Institutului Cultural Român ºi este una dintre cele ºase cãrþi de prozã
cu care s-a relansat Editura Cartea Româneascã. Ilis nu este, însã,
singurul scriitor român care a fost prezent la târg. Acompaniaþi de
formaþia "Iordache", poeþii
Denisa Comãnescu, Ileana
Mãlancioiu, Grete Tartler,
Ioana Ieronim, Traian T.
Coºovei, Florin Iaru, Elena
Vlãdãreanu ºi Nicolae Tzone
au susþinut lecturi ºi discuþii
cu publicul în cadrul
cafenelei târgului.
Pe lângã aceºtia au fost
invitaþi la târg coregraful
Rãzvan Mazilu, Ada Milea ºi
Alexander Bãlãnescu, care
au prezentat spectacolul lor
dupã texte de Gellu Naum,
"The Island" (Insula).

23 Aprilie
n spaþiul Bibliotecii, unde trãiesc etern, într-un echilibru calm ºi
senin, numeroase ºi fermecãtoare roade ale spiritului omenesc, în
perioada 21-30 aprilie s-au desfãºurat acþiuni dedicate patronului spiritual al oraºului Tecuci, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.
Pentru cã aceastã perioadã coincide ºi cu Sãptãmâna Bibliotecilor ºi
a Bibliotecarilor, instituþia noastrã Biblioteca Municipalã “ªtefan
Peticã” Tecuci a fost gazda unor întâlniri “de suflet” care au marcat
aceastã sãrbãtoare importantã pentru slujitorii cãrþii.
Acþiunile au debutat sâmbãtã, 21 aprilie, ora 13.00, la Galeria
“Helios” a Bibliotecii Municipale tecucene, cu vernisajul expoziþiei
de graficã ºi artã plasticã “Vibraþii ºi culoare”. Au expus profesor Ioniþã Bebea ºi membrii cercului “Atelierul Fanteziei’’ - Graficã de la
Clubul Copiilor din Tecuci. Galeria “Helios” a devenit neîncãpãtoare pentru participanþii prezenþi la acest eveniment. Alãturi de
lucrãrile prof. Ioniþã Bebea, care ne-au încântat ochii ºi sufletul, pe
simeze au fost prezente ºi lucrãri ale unor elevi îndrumaþi de Domnul
profesor; magistrul ºi discipolii s-au aflat faþã în faþã. Costinel
Munteanu, directorul Muzeului Mixt Tecuci a vernisat aceastã
interesantã expoziþiei. S-a vorbit despre rolul artei în educaþia tinerei
generaþii, despre influenþa pe care trebuie sã o exercite instituþiile de
culturã asupra tinerilor ºi nu numai a lor.
Tot în aceastã perioadã, în cadrul Secþiei de Împrumut la domiciliu pentru copii, unde am amenajat un mic spaþiu expoziþional, au
fost expuse lucrãrile elevilor de la douã ºcoli prestigioase din Tecuci: Colegiul Naþional “Calistrat Hogaº” ºi Grupul ªcolar Industrial Tecuci. Sub atenta îndrumare a Dnei prof. Alina Cercei-Ionescu
elevii l-au înfãþiºat pe Sfântul Gheorghe în diferite ipostaze. Desenele lor sunt porniri de bucurie, de exaltare ºi împlinire sufleteascã. Executând desenele cu aceastã temã, copii trãiesc o clipã deosebit de bogatã în simþire, orientatã ºi concretizatã în ideea artisticã.
Nu putem sã trecem nepãsãtori peste o sãrbãtoare dragã nouã,
bibliotecarilor, ziua noastrã; în acest an am marcat momentul prin
douã acþiuni desfãºurate la interval de câteva zile. De aceastã datã
gazdã a fost Sala de lecturã “Hortensia Papadat-Bengescu” a Bibliotecii; aici, pe 25 aprilie, am finalizat un proiect cu titlul “Civilizaþia francofonã în spaþiu românesc”. Proiectul se integreazã unui
parteneriat amplu de educare în spiritul receptãrii valorilor autentice ºi a conºtientizãrii apartenenþei la civilizaþia europeanã. Parteneri
au fost elevii claselor a IX-a ºi a X-a de la Colegiul Naþional
“Calistrat Hogaº”, coordonaþi de Dna prof. Doina Radu. La aceastã
ultimã întâlnire au fost premiaþi elevii participanþi la un concurs, s-au
înmânat diplome, cãrþi ºi casete în limba francezã ºi s-a conturat un
nou proiect pentru anul viitor.
Pe 27 aprilie, în aceeaºi ambianþã a Sãlii de lecturã a Bibliotecii a
avut loc o „Întâlnire de suflet”; invitaþi de seamã de la Bacãu: prof.
ªtefanache Spulber ºi conf. univ. Ioan Dãnilã au evocat personalitatea lui George Bacovia (am comemorat 50 de ani de la moarte) ºi a
lui Grigore Tãbãcaru, un pedagog desãvârºit, cel care a înfiinþat la
Tecuci Ateneul Cultural „ªtefan Peticã”. A fost o întâlnire emoþionantã la care au participat personalitãþi ale vieþii culturale tecucene;
elevii de la Colegiul Naþional „Calistrat Hogaº” îndrumaþi de Dna
prof. Natalia Hulea au prezentat un CD despre George Bacovia, prof.
Ioan Dãnilã a adus o înregistrare cu Gabriel Bacovia, iar la final, Dl
ªtefan Andronache a proiectat diaporama „Toamnã bacovianã”.
Colecþiile bibliotecii s-au îmbogãþit cu aproximativ 50 de volume
donate de oaspeþii de la Bacãu. A fost o atmosferã în care se simþea
„spiritul de cetate”, cum au observat oaspeþii.
Au fost zile pline de lucru ºi de sãrbãtoare pentru membrii
comunitãþii noastre, dar ºi pentru noi, bibliotecarii.

Î

Manuela Cepraga #
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ªtiri
Ziua bibliotecarului
vãzutã prin ochii unui bibliotecar

O

zi frumoasã de aprilie, o ocazie minunatã de a ne întâlni toþi
bibliotecarii din bibliotecile publice gãlãþene la Sediul
Central al Bibliotecii „V.A. Urechia”. Aceastã zi de sãrbãtoare a început cu primirea participanþilor, oferindu-li-se tuturor
flori ºi mape cuprinzând informaþii despre programul activitãþilor.
S-au prezentat realizãrile anului
2006 de cãtre Domnul Director adjunct Liviu-Iulian Dediu, starea lecturii în bibliotecile publice din Jud.
Galaþi de cãtre Domnul Spiridon
Dafinoiu, au fost discuþii pe marginea celor prezentate.
Alte puncte, foarte utile ºi binevenite pentru noi bibliotecarii, s-au
constituit dezbaterile profesionale în legãturã cu: relaþiile publice ºi
evenimentul cultural, catalogarea automatizatã în sistemul TINLIB
a publicaþiilor monografice, utilizarea resurselor electronice,
administrarea sistemului integrat de bibliotecã TLIB, statistica de
bibliotecã - instrument de evaluare a performanþei activitãþii.
Un moment deosebit, cu o încãrcãturã emoþionalã puternicã a
fost acela prin care s-a sãrbãtorit pensionarea Domnului Director
Eugen Iordache, un om de o deosebitã valoare, atent la tot ºi
aproape de noi, bibliotecarii.
În final - a fost o zi importantã pentru profesia noastrã de bibliotecar: s-au fãcut schimburi de idei, s-au purtat discuþii în legãturã cu
activitatea de bibliotecar, despre experienþa acumulatã în timp ºi
despre ce va fi în viitorul apropiat.
Mirela Cozloschi, bibliotecar
Biblioteca Comunalã Independenþa #

Întâlnire profesionalã
n localitatea Smulþi, Judeþul Galaþi,
vineri, 22 iunie 2007, în cadrul pregãtirii profesionale a bibliotecarilor din bibliotecile publice din judeþul
Galaþi, a avut loc schimbul de experienþã zonal. La întâlnire au participat,
din partea gazdelor: Dl Costicã Jiglãu,
primar comuna Smulþi, Dl Costicã
Gafton, viceprimar, comuna Smulþi, Dna Petrica Andronic, contabil, primãria Smulþi, Dna Maria Pasat, agent agricol comuna Smulþi, la care s-a adãugat ºi Dl Iancu Munteanu, primar, comuna Drãguºeni. Din partea Bibliotecii „V.A Urechia“ au participat: LiviuIulian Dediu, Director adj. ºi Spiridon Dafinoiu, bibliotecar-metodist. Bibliotecarii participanþi au fost invitaþi din localitãþile: Bãlãbãneºti, Bãlãºeºti, Cerþeºti, Corni, Drãguºeni, Rãdeºti, Vârlezi.
Tema întâlnirii a fost: “Biblioteca ºi memoria culturalã a comunitãþii”. Dl Liviu-Iulian Dediu a fost
autorul unei prezentãri multimedia
pe aceastã temã ºi a susþinut interesul ANBPR privind dezvoltarea
serviciilor specializate de acest gen,
în mod special, în cadrul bibliotecilor publice din comunitãþile
rurale.

Î

Proiect de colaborare româno-francez
în domeniul documentãrii ºi al
bibliotecilor - CERTIDoc
Profesioniºti, bibliotecari, documentariºti, arhiviºti erau adesea
“puncte de trecere obligatorii” pentru a avea accesul la resursele relativ rare. O datã cu Internetul aceºtia ºi-au pierdut monopolul. Mai
multe asociaþii europene de profesioniºti în informare ºi
documentare s-au angajat, de câteva decenii, într-un demers colectiv
de definire a competenþelor care sunt necesare în prezent
(Euroreferenþial) ºi al certificãrii acestor competenþe profesionale
(Eurocertificare). Aceste instrumente însoþesc schimbarea necesarã
a unei profesii foarte variate, complexe, dar, care este adeseori
necunoscutã sau nerecunoscutã. Iniþiatorii acestui demers colectiv
au pariat ca într-o perioadã de 5 pânã la 10 ani aceste instrumente se
vor impune, atât pe partea “angajatorilor”, care vor resimþi din ce în
ce mai mult nevoia presantã de a le folosi, cât ºi pe partea profesioniºtilor ce ºtiu foarte bine situaþia cunoºtinþelor ºi a diplomelor
obþinute de pe bãncile ºcolii sau ale universitãþilor, care garanteazã
din ce în ce mai puþin o bunã exersare a unei meserii în rapidã
transformare. În acest context, de schimbãri profunde, profesioniºtii
români din domeniul bibliotecii ºi al documentãrii nu vor sã rãmânã
în urmã ºi doresc sã profite de ºansa astfel oferitã pentru a li se
recunoaºte astãzi competenþele ºi rolul. Contactele regulate din
ultimii zece ani între profesioniºtii români ºi experþii francezi au
permis începerea construirii a unui dispozitiv apropiat, bazat pe
Euroreferenþial (în prezent tradus ºi în limba românã) ºi pe
Eurocertificarea CERTIDoc.
Pe 9 februarie 2007, ADBS a primit la sediul sãu din Paris o delegaþie românã condusã de Dl dr. Florin Rotaru, Directorul Bibliotecii
Metropolitane Bucureºti. Din partea consorþiului CERTIDoc ºi a
ADBS au fost prezenþi Jean Michel, fostul Preºedinte al Asociaþiei ºi
actualul Preºedinte al Comisiei directoare a Certificãrii din ADBS Dl
Eric Sutter, expert în cadrul consorþiului CERTIDoc ºi Dna Laurence
Dapon, reprezentant general al ADBS. Deoarece crearea ex nihilo a
unei certificãri româneºti pare dificilã pe termen scurt, s-a hotãrât demararea sa într-o fazã de certificare de cãtre ADBS a pâna la zece
profesioniºti români voluntari, bibliotecari sau documentariºti. Partea românã îºi asumã sarcina identificãrii candidaþilor, a sprijinirii
acestora în vederea întocmirii dosarelor lor ºi a desemnãrii unui expert sau doi pentru a participa în juriul de certificare. Partea francezã
(ADBS) se va implica în organizarea la Bucureºti a unei acþiuni de
motivare ºi de formare a candidaþilor, cât ºi în gestionarea procesului
de certificare. “Certificaþii” vor primi la final Eurocertificarea CERTIDoc de la ADBS. Cele douã asociaþii, ABIDOR (Asociatia Bibliotecarilor ºi Documentariºtilor din România) ºi ADBS, au acceptat,
de asemenea, principiul unei cooperãri în materie de formare continuã a bibliotecarilor ºi documentariºtilor români prin adoptarea unui
plan general de formare.
În acelaºi sens, cele douã asociaþii ºi-au acordat sprijin pe principiul acþiunilor de motivare/sensibilizare a responsabililor politici,
economici ºi culturali români pentru dezvoltarea unui profesionalism în acest domeniu al bibliotecilor, al documentãrii ºi al gestionãrii informaþiei.
Sursa: Cronica Românã, nr. 4294, februarie 2007.

Iunie - Septembrie 2007

• Filiala Galaþi • Anul 3, nr. 2 - 3 • p. 6

ªtiri
Formare profesionalã continuã
Formarea profesionalã a bibliotecarilor din bibliotecile publice
continuã ºi anul acesta. Bibliotecarii vor participa la cursurile de
pregãtire ºi perfecþionare organizate de Ministerul Culturii ºi
Cultelor prin Centrul de Pregãtire Profesionalã în Culturã. În cursul
semestrului II din anul 2007 se vor desfãºura urmãtoarele programe
de formare profesionalã:
! Program de calificare/perfecþionare (bazele biblioteconomiei)
pentru ocupaþia de bibliotecar:
[ modulul I - Buºteni, 02-13.07.2007;
[ modulul al II-lea (perfecþionare studii superioare) Buºteni, 30.07-10.08.2007;
[ modulul al II-lea (calificare studii medii) - Buºteni,30.07 17.08.2007;
! Program de perfecþionare. Diseminarea concluziilor ºi
recomandãrilor obþinute la finalul programului: Managementul
prelucrãrii informaþiei ºi administrãrii sistemelor informatice
integrate de bibliotecã - Buºteni, 24-28.07.2007;
! Program de perfecþionare. Actualizarea cunoºtinþelor. Tendiþe
noi în biblioteconomie - Buºteni, 20-31.08.2007;
! Program de perfecþionare. Internetul, un univers în plinã
expansiune - Buºteni, 03-08.09.2007;
! Program de perfecþionare. Comunicarea în bibliotecã - Buºteni,
10-15.09.2007;
! Program de specializare. Evidenþa ºi valorificarea patrimoniului cultural mobil tip - carte. Modulul I - Bucureºti, 04 17.12.2007.

Blogalizarea bibliotecilor
Aproape nu mai fac faþa sã urmãresc atâtea conferinþe, simpozioane, întâlniri profesionale, adunãri, etc.! Biblio 2007 s-a încheiat, iar
lucrãrile sunt deja publicate, ceea ce este o mare, mare realizare.”
Site-ul conferinþei este ºi el un model pentru o conferinþã 100% cu
o rg a n i z a r e r o m â neascã. Colaborator ºi
susþinãtor al acestui
blog, Dl. Robert Coravu a participat cu o
comunicare despre
“Blogalizarea”
bibliotecilor. Sunt
sugerate mai multe
oportunitãþi ale utilizãrii blogurilor de
cãtre biblioteci: ”Blogurile pot fi folosite,
de exemplu, în serviciile de referinþe ca surse de informaþii de actualitate dintr-o mare
varietate de domenii.(…) În acelaºi timp, bibliotecile îºi pot crea
bloguri care sã urmãreascã diverse scopuri: sã furnizeze ºtiri ºi
informaþii destinate utilizatorilor ºi/sau bibliotecarilor, sã
comenteze ºi sã recomande anumite resurse disponibile în Internet,
sã prezinte date ºi/sau recenzii despre cãrþile nou intrate în colecþii,
sã instruiascã utilizatorii cu privire la regãsirea informaþiilor în
OPAC sau în bazele de date comerciale la care este abonatã, sã punã
la dispoziþia bibliotecarilor “ghiduri de bunã practicã” pentru a
rãspunde rapid ºi eficient solicitãrilor utilizatorilor etc.
(Coravu, Robert. “Blogalizarea” bibliotecilor. În Biblio Braºov 2007. Conferinþa Naþionalã de Biblioteconomie ºi ªtiinþa
Informãrii. Braºov: Editura Universitãþii “Transilvania”, 2007, p.
130-133.)
Marian Pruteanu #

Biblioteca Naþionalã a
Republicii Moldova online

C

u o prezentare impecabilã ºi abundând în informaþie, site-ul
Bibliotecii Naþionale a Republicii Moldova ne confirmã, încã
o datã, profesionalismul colegilor noºtri de peste Prut. Începând cu pagina principalã, ce se deschide într-un mod original, compunând imaginea clãdirii ce gãzduieºte biblioteca, pânã la culorile
folosite ºi bogatul conþinut informaþional, toate elementele formeazã
un întreg ce te îndeamnã prin uºurinþa navigãrii sã-i afli conþinutul.
Prima secþiune ne oferã o privire istoricã asupra bibliotecii, fiind
realizatã o paralelã între instituþia trecutã ºi modul în care se prezintã
ea astãzi contemporanilor. Aflãm din aceste pagini cã BNRM este
succesoarea primei biblioteci publice din Chiºinãu, ale cãrei începuturi dateazã încã din 1832. Aceasta, deºi înfiinþatã de Ministerul de
Interne a Imperiului Rus, l-a avut drept tutore pe românul Petru Manega, doctor în drept din Bucureºti ºi ca prim bibliotecar tot pe un român Gavril Bilevici, profesor al unui gimnaziu din Chiºinãu, unde a
fost gãzduitã un timp biblioteca. Incursiunea istoricã în trecutul bibliotecii este susþinutã în mod documentat de facsimile ale unor acte
de arhivã ºi de fotografii, fapt ce rupe monotonia unei astfel de prezentãri.
Manifestãri culturale, repertoriul activitãþilor, agenda culturalã,
calendare de aniversãri, expoziþii virtuale, cataloage de expoziþii accesibile în format electronic, toate acestea contureazã activitatea
complexã desfãºuratã pe plan cultural de catre BNRM, demonstrând
importanþa pe care o acordã rolului educativ al instituþiei.
BNRM oferã utilizatorilor de la distanþã posibilitatea de a adresa
întrebãri prin intermediul e-mailului, îndrumându-i în acelaºi timp în
mediul electronic printr-o secþiune de resurse electronice utile (motoare de cãutare, enciclopedii, biblioteci, cataloage ºi baze de date
accesibile online).
Un interes deosebit este oferit secþiunilor dedicate profesiei
(Club, Sibimol, Publicaþii) unde gãsim documente ºi publicaþii destinate informãrii ºi instruirii bibliotecarilor.
Printre numeroasele publicaþii accesibile online pe site-ul bibliotecii, aº vrea sã remarc în mod special Revista „Magazin bibliologic”. Versiunea electronicã a acestei publicaþii este accesibilã începând cu nr. 1 din anul 2003, în format pdf. Îmbinând în mod plãcut
articolele dedicate profesiei cu cele pe teme conexe, revista ne oferã
rubrici permanente dedicate unor invitaþi speciali, teoriei ºi practicii
în activitatea de bibliotecã, bibliofiliei, bibliotecilor strãine sau aniversãrilor culturale, universului lecturii, graficii de carte ºi IT-ului.
Pe parcursul numerelor revistei întâlnim atât semnãturi ale scriitorilor ºi bibliotecarilor moldoveni cât ºi ale celor români, articolele
fiind dedicate unor teme actuale ce meritã toatã atenþia noastrã.
Astfel, ultimul numãr accesibil (nr. 4 din 2006) are ca subiect principal biblioteca digitalã europeanã. Pe aceastã temã putem afla pãreri ºi
împãrtãºi experienþe ale lui Jean-Noël Jeanneney (directorul Bibliotecii Naþionale a Franþei), ale Verei Osoianu (ºef Direcþie Cercetare ºi Dezvoltare în Biblioteconomie în cadrul BNRM) ºi ale
Svetlanei Barbei (ºef Centrul de Management al BNRM). Despre
lecturã ºi viitorul cãrþii în SUA putem citi eseul Sandei Golopenþia,
ce trãieºte de 25 de ani în Statele Unite, fiind profesoarã de istoria
limbii franceze la Brown University. Comportamentul utilizatorilor
de resurse informaþionale electronice este subiectul studiului prezentat de Silvia Ciubrei, director adjunct al Bibliotecii ªtiinþifice Medicale a USMF „Nicolae Testemiþanu” din Chiºinãu, iar despre marketingul site-lui de bibliotecã ne vorbeºte Natalia Cheradi, director adjunct al Bibliotecii Academiei de Studii Economice din Chiºinãu.
În speranþa cã v-am trezit interesul vã invit sã vizitaþi, bineînþeles
pe cale virtualã, Biblioteca Naþionalã a Moldovei, al cãrei site poate
reprezenta pentru noi toþi o sursã complexã de informaþie ºi de culturã biblioteconomicã (http://www.bnrm.md).
Camelia Toporaº #
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Biblioteca în Societatea ªtiri
Informaþionalã
Genocid cultural la Blaj
n intervalul 22 -26 octombrie 2007, la Biblioteca Judeþeanã
"V.A. Urechia" Galaþi se va desfãºura întâlnirea profesionalã pe
tema “Biblioteca în societatea informaþionalã”. Prelegerile vor
fi susþinute de Doamna Hermina G.B. Anghelescu, conferenþiar la
Facultatea de Biblioteconomie ºi ªtiinþa Informãrii (Library &
Information Science Program), Wayne State University, Detroit,
Michigan, SUA.
Dr. Hermina G.B. Anghelescu este conferenþiar la Facultatea
de Biblioteconomie ºi ªtiinþa Informãrii
(Library & Information Science Program),
Wayne State University, Detroit, Michigan,
Statele Unite ale Americii. Domnia sa are o
vastã experienþã, atât în domeniul bibliotecilor (a lucrat la Biblioteca Naþionalã a
României), cât ºi în învãþãmântul superior
biblioteconomic (a predat la School of
Information, University of Texas din Austin
ºi la Library & Information Science
Program, Wayne State University, Detroit).
De asemenea, a servit drept expert pentru
Departamentul de Stat al SUA în legaturã cu
proiecte de biblioteci în Republica Moldova
ºi serveºte drept consultant pe probleme de biblioteci în Europa de
Est pe lângã fundaþii de prestigiu din SUA. Este secretar al Secþiei
pentru Istoria Bibliotecilor din cadrul IFLA ºi membru în colegiul
de redacþie al mai multor publicaþii de biblioteconomie ºi ºtiinþa
informãrii precum Annual Bibliography of the History of the
Printed Book, Libraries & the Cultural Record, Library & Archival
Security, Slavic & East European Information Resources.
Hermina Anghelescu este autoare a numeroase studii de specialitate, articole de dicþionar ºi enciclopedie publicate în reviste de
specialitate precum Libraries & the Cultural Record, Journal of
Documentation, International Information and Library Review,
Encyclopedia of Library and Information Science, International
Dictionary of Library Histories. Alte publicaþii includ douã volume
co-editate ºi publicate de Library of Congress: Libraries & Culture: Historical Essays Honoring the Legacy of Donald G. Davis Jr.
(2006) ºi Books, Libraries, Reading & Publishing in the Cold War
(2001), precum ºi traducerea lucrãrii What Is Documentation?
(Qu'est-que la documentation?) de Suzanne Briet (2006) ºi
compilarea de indexe cumulative publicate.

Î

Tematica prelegerilor propuse pentru întâlnirea de la Galaþi:
Luni
! Sistemul de biblioteci, învãþãmântul biblioteconomic în America de Nord
! Accesul la informaþie
! Servicii de bibliotecã pentru utilizatorul modern
Marþi
! Cooperare interbibliotecarã
! Catalogul partajat
! OCLCcatalogul lumii
! Programe ºi proiecte în biblioteci
! Asociaþii profesionale
Miercuri
! Servicii de referinþã
! Informarea localã
! Servicii pentru utilizatori cu nevoi speciale
! Colecþii: de la formatul tradiþional la resursele electronice; biblioteca virtualã
Joi (la Biblioteca Comunalã Vânãtori)
! Biblioteca - instituþie strategicã
! Misiunea bibliotecii în societatea informaþionalã
! Strategia de dezvoltare a bibliotecilor
Vineri
! Personal: de la angajare la evaluare
! Dezbatere
! Încheierea cursului

La Biblioteca documentarã "Timotei Cipariu", care are peste 25.000
de unitãþi bibliografice (cãrþi ºi colecþii speciale, periodice, manuscrise etc.) aflate în grija Bibliotecii Academiei Române - filiala Cluj,
o hârtie scrisã cu o cariocã neagrã anunþã sec: "Biblioteca documentarã e în restructurare!". Încerc sã vorbesc cu ºefa bibliotecii, prof.
Maria Joica, ºi de la contabilitate aflu cã ºi-a dat demisia "pentru cã a
gãsit un post mai bun în învãþãmânt". Încerc sã aflu dacã s-a mai
schimbat ceva cu biblioteca, dacã s-a mai reparat câte ceva, ºi nu aflu
nimic pentru cã nu s-a fãcut nimic. Ion Moldovan, jurnalist ºi Directorul Tipografiei Arhidiecezane Blaj, descrie în linii sintetice dezastrul de aici: iarna nu se face foc, ferestrele sunt fãra geamuri, vara este
o cãldurã insuportabilã, iar diferenþele de temperaturã sunt criminale
pentru cãrþi de la 1600. Nici cãrþile Bibliotecii Municipale Blaj aflate
în aceeaºi clãdire de patrimoniu cultural naþional nu au o soartã mai
bunã. Peste 25.000 de cãrþi vechi ºi unice din Biblioteca documentarã
"Timotei Cipariu" sunt distruse pe zi ce trece de condiþiile criminale
pe care le oferã o clãdire ce stã ºi ea sã cadã, unde geamurile sunt
sparte, praful e de cinci degete, iar pãsãrile îºi fac cuib printre postincunabule. Aceste condiþii au dus la distrugerea uneia dintre cele douã
tãbliþe cerate romane cumpãrate de eruditul filolog Timotei Cipariu.
Ar trebui ca oficialilor blãjeni sã li se interzicã sã se mai laude cu legenda care spune cã Mihai Eminescu a exclamat vãzând Blajul: "Te
salut din inimã, Romã micã. Îþi mulþumesc, Dumnezeule, cã m-ai ajutat s-o pot vedea!". Mica Romã, ºi cu cãrþi unice în pericol, ºi cu
clãdiri istorice gata sã se prãvãleascã, e acum la pamânt.
Directorul Bibliotecii Academiei Române - filiala Cluj, prof. Ioan
Chindriº, ne-a confirmat faptul cã cele peste 25.000 de unitãþi bibliografice din Biblioteca documentarã "Timotei Cipariu" nu au fost ºi
nici nu sunt clasificate ºi asigurate. Metodologia de clasificare ºi asigurare încã nu a fost pusã la punct de cãtre Ministerul Culturii ºi Cultelor, iar experþii care pot stabili valoarea financiarã a cãrþilor nu existã la noi în þarã. Profesorul Chindriº se simte responsabil doar de metodologia bibliotecii, nu ºi de funcþionarea ei, însemnând bani, restaurare, amenajare, pentru cã filiala Cluj a Bibliotecii Academiei Române nu are personalitate juridicã. "E puþin spus cuvântul criminal
atunci când vorbim despre felul în care sunt pãstrate cãrþile vechi la
Blaj", ne-a spus cu mâhnire Ioan Chindris, care a avertizat de nenumãrate ori conducerea Academiei Române ºi Primãria Municipiului
Blaj despre genocidul cultural din bibliotecile blãjene. Genocid care
a fãcut deja victime. Cele douã tãbliþe cerate române de la Roºia
Montanã au fost luate de la Blaj gata distruse ºi duse în camera blindatã a Bibliotecii Academiei Române de la Cluj. În acest moment,
profesorul Chindriº vrea sã ia de la Blaj o carte postincunabul, un unicat care dacã ar fi fost tiparit mai devreme cu ºase zile ar fi fost un incunabul. Unicatul de la Blaj a apãrut cu ºase zile dupa prima zi de
Paºte a anului 1501,
referinþã temporalã
pentru datarea incunabulelor. Acest postincunabul stã la Blaj
în condiþii criminale
pentru securitatea lui
fizicã ºi ar trebui dus
cât mai grabnic la Cluj,
unde sã i se poatã oferi
condiþii optime de
conservare ºi restaurare.
Sursa principalã: Cipariu, Dan Mircea. Genocit cultural la Blaj. În: Ziua
[resursã electronicã], 4031, 11 septembrie 2007
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Mircea Eliade este elogiat în Spania
Centenaru naºterii scriitorului român Mircea Eliade este sãrbãtorit
la Madrid prin lansarea volumului „MIRCEA ELIADE, EL
PROFESOR Y EL ESCRITOR.
Consideraciones en el centenario
de su nacimiento, 1907-2007”/
Mircea Eliade, profesorul ºi
scriitorul. Consideraþii cu prilejul
centenarului, 1907-2007. Cartea
apare sub coordonarea prof. univ.
dr. Joan B. Linares, de la Catedra
de Filozofie, Universitatea Valencia ºi este publicatã de editura
valencianã Pre-Textos. Evenimentul a avut loc marþi, 25 septembrie, la sediul central al Institutului Cervantes din Madrid, informeazã ICR. În anul Centenarului naºterii acestui influent intelectual român, opera sa, vastã ºi polivalentã, continuã sã trezeascã
pasiuni ºi sã ridice întrebãri.
Nu este vorba numai de prodigioasa operã a unui mare erudit, a
istoricului ºi interpretului de religii poate cel mai cunoscut din cea
de-a doua jumãtate a secolului XX, de la anii în care a locuit la Paris
ºi perioada în care a fost profesor universitar la Chicago. Munca sa
trebuie completatã cu lectura vastei sale opere de creaþie, romane ºi
povestiri fantastice, ca ºi opere de teatru, jurnale ºi memorii, pe care
le-a redactat mereu în limba românã ºi care stau mãrturie pentru
talentul sãu de scriitor. Volumul cuprinde un numãr de 9 articole ale
unor cercetãtori spanioli, 2 articole originale ale lui Mircea Eliade
(„Francisco Sanchez” ºi „Sonata Kreutzer”), iar în Apendice o
Cronologie Eliade pe baza cercetãrilor întreprinse de Florin Þurcanu ºi o Bibliografie Eliade pe baza cercetãrilor întreprinse de M.
Handoca.

EDLnet
Biblioteca Digitalã Europeanã (EDL) este, dupã cum spuneam ºi în
ºtirea anterioarã “Biblioteci digitale europene” de la pagina 3, un
proiect al Comisiei Europene ºi se înscrie în strategia generalã de
dezvoltare a eco-nomiei digitale. Proiectul îºi propune sã
promoveze moºtenirea cul-turalã a Europei în fomat digital. Douã
milioane de cãrþi, filme, fotografii, manuscrise ºi alte lucrãri ar
trebui sã fie online în cadrul bibliotecii pânã în 2008, iar numãrul
acestora va creºte pânã la 6 milioane pânã în 2010, pe mãsurã ce tot
mai multe biblioteci, arhive ºi muzee se vor alãtura proiectului.
Biblioteca Digitalã Europeanã va conecta bibliotecile virtuale
de pe Internet ale celor 25 de state membre.Viziunea curentã a
Bibliotecii Digitale Europene este: un portal multilingv, care sã
ofere acces la resursele digitale culturale ale Europei. Numele de
"bibliotecã" se ia în sens larg, nu doar resurse textuale (literare,
ºtiinþifice ºi documentare), ci ºi reflectãri digitale ale pieselor de
culturã materialã ºi resurse audio-vizuale. EDLnet este o "reþea
tematicã" (http://www. europeandigitallibrary.eu/edlnet/) de
parteneri transdomenialã, coordonatã de Biblioteca Naþionalã a
Þãrilor de Jos (partenerul din România este CIMEC). Scopul reþelei
este de a crea un consens transdomenial între arhive, muzee,
biblioteci ºi arhive audio-vizuale, pentru a facilita dezvoltarea
Bibliotecii Digitale Europene (EDL).
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Asociaþia Comunelor
din România
Misiunea asociaþiei comunelor din România
De a realiza o uniune mai
strânsã între comunele
din România promovând
idealurile ºi principiile
prevãzute în Carta europeanã a autonomiei locale.
Viziunea asociaþiei comunelor din România
! Participarea activã la
îmbunãtãþirea cadrului
legislativ care vizeazã
interesele comunelor
prin realizarea unui parteneriat activ ºi constant cu administraþia publicã judeþeanã ºi administraþia publicã centralã.
! Realizarea unor acþiuni în comun cu Miºcarea pentru Progresul
Satului Românesc ºi, implicit, cooperarea cu aceasta în vederea editãrii revistei lunare „Albina româneascã”.
! Implementarea strategiilor ºi a programelor pentru stimularea
dezvoltãrii sociale ºi economice, echilibrate ºi durabile a mediului
rural, în vederea eliminãrii accelerate a diferenþelor de civilizaþie faþã
de mediul urban.
! Mobilizarea la activitãþi pentru formarea ºi perfecþionarea aleºilor locali ºi a funcþionarilor publici care sã confere administraþiei
publice locale eficienþã ºi dinamicã.
! Atragerea de investiþii prin crearea de parteneriate viabile între
administraþia publicã localã a comunelor, societatea civilã ºi mediul
de afaceri.
! Reprezentarea unitarã a intereselor comunelor în raporturile cu
administraþia publicã centralã, organizaþii neguvernamentale ºi terþi
de pe plan intern ºi internaþional.
Valorile asociaþiei comunelor din România
! Aproape de oameni ºi împreunã cu oamenii la rezolvarea
treburilor publice locale.
! Capacitatea de dezvoltare a unui parteneriat durabil cu celelalte
structuri asociative ale administraþiei publice locale în vederea promovãrii a ceea ce ne este comun, fãrã sã renunþãm la ceea ce ne
diferenþiazã, astfel încât sã atingem standardele de dezvoltare impuse de integrarea europeanã.

Asociaþia Oraºelor din
România
Asociaþia Oraºelor din România
(A.O.R.) a fost înfiinþatã în anul
1994 ca asociaþie apoliticã,
nonguvernamentalã ºi fãrã scop
lucrativ din dorinþa de a
rãspunde la o necesitate pe care
membrii sãi o considerã
fundamentalã: dezvoltarea
societãþii româneºti prin
întãrirea rolului autoritãþilor locale. Reprezentând în mod unitar
interesele celor 210 oraºe mici din România, obiectivul cel mai
important al asociaþiei îl reprezintã urmãrirea agendei legislative a
guvernului pentru administraþia publicã localã ºi alte domenii conexe
precum ºi apãrarea intereselor oraºelor membre. Majoritatea
evenimentelor asociaþiei sunt dedicate unui singur þel: favorizarea ºi
întãrirea capacitãþii de acþiune a administraþiei publice.
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Contribuþia ANBPR la formarea profesionalã
a bibliotecarilor
n urmã cu aproape 10 ani plecam dintr-un loc familiar în care
experienþa îmi asigura liniºtea, ºi preluam abrupt, o activitate pe
care mulþi o criticau, alþii o ignorau. Dar faptul cã, structural, eram
dascãl, bibliotecar cu ceva vechime ºi practicã în cam toate sectoarele bibliotecii ºi dorinþa de a-i familiariza pe colegii mei mai nou
veniþi în profesie, cu multe dintre situaþiile ce pot apãrea într-o bibliotecã, toate acestea m-au ajutat atunci, ca ºi acum.
Ar fi nedrept sã nu amintesc ºi de perioadele de pregãtire profesionalã derulate la Stoeneºti, Buºteni ºi Bucureºti. Acolo, dacã voiai
“te fãceai” bibliotecar.
La Centrul de pregãtire, sub îndrumarea unor bibliotecari de excepþie, cu participarea unor personalitãþi ale vieþii culturale, s-au
pregãtit generaþii de bibliotecari. (Nu pomenesc nici un nume de
teamã de a nu uita pe cineva, pãstrez însã o eternã amintire tuturor ºi
mã înclin cu respect în faþa lor, ºi nu povestesc nimic despre acele
perioade. Lor li s-ar cuveni, poate, “ Jurnale complete” ! ).
De mare folos mi-au fost experienþa din cadrul serviciului Studii, cercetare ºi dezvoltare în biblioteconomie, serviciu cu competenþe de îndrumare metodologicã, ºi coordonarea programului de
pregãtire profesionalã a colegilor din Biblioteca Naþionalã a României.
Întâlnirile profesionale de pânã în 1990, stagiile de pregãtire ( în
þarã ºi în afarã), de dupã, de care am beneficiat din partea celor douã
biblioteci mari (BMB, BNR), relaþiile bune cu colegii din þarã mi-au
fost repere ºi regulã în activitate. M-am aflat mereu antrenatã ºi în
activitatea Asociaþiei (responsabil de filialã, secretar al Biroului
Executiv). Am cunoscut oameni, pe care, uneori nu i-am înþeles, dar
ce dragi mi-au fost, ºi cât respect am avut pentru ei, ulterior ! Mi–e
greu sã delimitez ceea ce am învãþat (în mod voluntar sau nu) în bibliotecã, de ceea ce am învãþat lucrând în echipa Asociaþiei.
Din fericire, imediat dupã venirea la Centru, s-a semnat un contract de colaborare între conducerea Asociaþiei ºi a Centrului, Asociaþia primind chiar un spaþiu pentru sediu. Au urmat ani în care neam sprijinit reciproc.
Filialele ºi-au centralizat opþiunile ºi cerinþele profesionale, iar
Centrul s-a strãduit sã pregãteascã (aºa cum cere ºi legislaþia în vigoare) un personal competent pentru cele circa 3000 de biblioteci
publice.
Este de remarcat faptul cã la elaborarea Legii Bibliotecilor, la
stabilirea strategiilor de dezvoltare a bibliotecilor pentru etape medii sau lungi, în diverse dezbateri profesionale, reprezentanþii Asociaþiei au susþinut, cu argumente, definirea ºi pãstrarea unui cadru
legal de derulare a pregãtirii iniþiale ºi permanente.
La rândul sãu Centrul a întreprins demersurile necesare pentru
autorizarea formãrii profesionale, pe ambele nivele de pregãtire
(studii medii ºi studii superioare ), în anul 2004 ºi a perfecþionãrii ºi
specializãrii, în anul 2007. ªi cu aceastã ocazie colaborarea a fost
hotãrâtoare, filialele au fost de acord sã sprijine derularea perioadelor de “lucru în condiþii reale de muncã“, iar parte dintre bibliotecarii cu experienþã, cu dorinþa de a împãrtãºi ºi altora ceea ce ºtiu
(unii având ºi grade universitare, doctorate) au fost abilitaþi de cãtre
CNFPA sã participe la procesul de formare profesionalã.
Centrul de Pregãtire Profesionalã în Culturã a fost autorizat de
cãtre CNFPA (Consiliul Naþional de Formare Profesionalã a Adulþilor), drept formator în domeniul ocupaþiei de bibliotecar, conform
O.G. nr. 129/2002, republicatã, privind formarea profesionalã a
adulþilor. Dupã ce, la început, enunþã faptul cã toþi adulþii au dreptul
la pregãtire profesionalã, în articolul 2 din, O.G. nr. 129, legiuitorul
spune: „Societãþile comerciale, companiile ºi societãþile naþionale,
regiile autonome ºi alte unitãþi aflate sub autoritatea administraþiei
publice centrale sau locale, unitãþile ºi instituþiile finanþate din fonduri bugetare ºi extrabugetare, denumite angajatori, vor lua toate

Î

mãsurile sã asigure condiþii salariaþilor pentru a avea acces la
formarea profesionalã.”
La programele Centrului s-au înscris ºi bibliotecari din alte tipuri
de biblioteci, precum ºi persoane aflate în perioada ºomajului sau în
conversie profesionalã. Pentru cã uneori au apãrut neclaritãþi, vom
încerca sã oferim câteva informaþii.
Art. 4 (1)” Formarea profesionalã a adulþilor cuprinde formarea
profesionalã iniþialã ºi formarea profesionalã continuã organizate
prin alte forme decât cele specifice sistemului naþional de învãþãmânt.”
Articolul 7 (1) vine cu completãri: „Formarea profesionalã a adulþilor se organizeazã în mod distinct pe niveluri de pregãtire, profesii,
ocupaþii, meserii ºi specialitãþi þinându-se seama de nevoile angajatorilor, de competenþele de bazã ale adulþilor, de cerinþele posturilor
pe care aceºtia le ocupã ºi de posibilitãþile lor de promovare sau încadrare în muncã, precum ºi de cerinþele de pe piaþa muncii ºi aspiraþiile
adulþilor „Clasificarea Ocupaþiilor din România (COR) ºi Nomenclatorul Calificãrilor (NC) sunt cele douã liste ale calificãrilor/ocupaþiilor acceptate (stabilite ) de comun acord de cãtre Ministerul Muncii,
Solidaritãþii Sociale ºi Familiei ºi Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii,
pentru ocupaþiile care se pot exercita pe teritoriul României.
Tot împreunã, ºi alãturi de CNFPA, cele douã ministere, exercitã
ºi controlul asupra modului în care este organizatã ºi se desfãºoarã
formarea profesionalã a adulþilor (art. 66 din OG 129/2002). Majoritatea acestor ocupaþii au standarde ce definesc domeniul, cerinþele
minimale, complexitatea activitãþilor, dar ºi rezultatele aºteptate de la
salariaþi.
Articolul 12 (2) ”Standardul Ocupaþional este documentul care
precizeazã unitãþile de competenþã ºi nivelul calitativ asociat rezultatelor activitãþilor cuprinse într-o ocupaþie„.
În privinþa procedurilor de susþinere a pregãtirii salariaþilor:
Art. 36 „Instituþiile finanþate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale pot finanþa cheltuielile cu formarea profesionalã a salariaþilor din surse bugetare sau extrabugetare, potrivit bugetelor aprobate“.
Articolul 37(1) “Pe perioada în care participanþii la programele de
formare profesionalã finanþate de angajatori, salariaþii primesc drepturile salariale stabilite conform contractului de muncã pentru program normal de lucru“;
(2) “Angajatorii suportã cheltuielile de deplasare pentru
participanþii la programele de formare profesionalã, dacã acestea se
desfãºoarã în altã localitate decât cea în care salariatul îºi are locul de
muncã”.
Deosebit de utile au fost ºi prevederile Legii nr. 334/2002, cu modificãri (Legea Bibliotecilor), Ordinul MCC nr. 2235/2004 ºi Euroreferenþilul I & D, ediþia 2006. Întrega noastrã activitate se doreºte un
demers pentru integrarea în ceea ce se numeºte Cadrul European al
Calificãrilor. Acesta este un document ce urmãreºte alinierea, în mod
voluntar, la cerinþele de cunoaºtere ºi exercitare a ocupaþiilor într-o
manierã unitarã, avându-se în vedere echivalarea pregãtirilor, mobilitatea forþei de muncã, rapida evoluþie a mijloacelor de comunicare ºi
aprecierea rezultatelor dupã criteriul: ºtiu ºi pot sã fac.
Biblioteca îºi va gãsi cu siguranþã locul în viaþa comunitãþii, aºa
dupã cum s-a întâmplat în alte locuri. Ea are deja rolul unui mediator
al învãþãrii pe toatã durata vieþii, ajutã integrarea ºi reintegrarea
socialã a indivizilor, descoperã ºi pãstrezã memoria localã ºi
naþionalã. Acesta este ºi motivul pentru care s-a pus accentul pe
dezvoltarea abilitãþilor de comunicator/educator/formator în cadrul
programelor de formare.
De succes s-au dovedit ºi temele integrate în program ºi destinate
formãrii bibliotecarului care lucreazã cu segmente de public special
(copii, vârsta a treia, tineri, persoane cu dizabilitãþi).

(Continuã la pagina 10)
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Catalogare-Indexare. Seminar ABR
În zilele de 10 ºi 20 aprilie 2007 a avut loc la Biblioteca Centralã
Universitarã „Carol I” din Bucureºti seminarul privind fiºierele de
autoritate UNIMARC ºi indexarea precoordonatã la iniþiativa
Secþiunii de Catalogare-Indexare a Asociaþiei Bibliotecarilor din
România (ABR).
Evenimentul s-a bucurat de participarea unor specialiºti în catalogare, indexare ºi automatizare din diverse tipuri de biblioteci
dintre care menþionãm: Biblioteca Centralã Universitarã „Lucian
Blaga” Cluj, Biblioteca Centralã Universitarã „Mihai Eminescu”
Iaºi, Biblioteca Centralã Universitarã „Eugen Todoran” Timiºoara, Biblioteca Naþionalã a României, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Metropolitanã Bucureºti, Biblioteca Judeþeanã
Iaºi, Biblioteca Judeþeanã Constanþa, Biblioteca Universitãþii
„Transilvania” Braºov, Biblioteca Universitãþii Naþionale de
Apãrare Bucureºti, CIMEC Bucureºti. De la instituþia gazdã au
participat bibliotecari din serviciile de catalogare, indexare, periodice ºi informatizare.
Seminarul se doreºte a constitui cadrul pentru un schimb productiv de opinii ºi de cunoºtinþe privind fiºierele de autoritate ºi
indexarea precoordonatã. Obiectivele seminarului au fost:
! de a defini principalele noþiuni vehiculate în cadrul celor douã
teme;
! de a vedea în ce constã necesitatea ºi funcþiile fiºierelor de
autoritate;
! de a exemplifica structuri de fiºiere de autoritate UNIMARC;
! de a discuta avantajele indexãrii precoordonate în condiþiile
existenþei unui catalog colectiv (Metalib) în care bibliotecile
participante folosesc în prezent tehnici diferite de indexare;
! de a ilustra, prin structuri de câmpuri din blocul 6 al formatului
UNIMARC, modul în care poate fi înregistratã informaþia
referitoare la subiect în scopul demarãrii unor tehnici comune de
indexare precoordonatã;
! de a face cunoscut stadiul actual al proiectului de traducere a
limbajului de indexare RAMEAU în limba românã;
În rezumat, prima zi a seminarului a cuprins:
! prezentarea lucrãrii despre necesitatea ºi funcþiile fiºierelor de
autoritate;
! discuþii privind materialul elaborat de Grupul de lucru
FRANAR;
! prezentãri ale structurilor de fiºiere de autoritate de la biblioteci
care au deja fiºiere de autoritate construite cu discuþii ºi opinii
referitoare la structuri de câmpuri care intrã în componenþa
acestora cu exemple reale din bazele de date ale bibliotecilor
participante.
Dna Victoria Frâncu a deschis cea de-a doua zi a seminarului cu
prezentarea unui material despre Semnificaþiile indexãrii, dupã
care au urmat discuþii referitoare la avantajele ºi dezavantajele
indexãrii postcoordonate.

A fost descoperit un nou Harry Poter
Cãrþile despre Harry Poter ale lui J.K. Rowling s-au
trezit pe neaºteptate faþã în faþã cu un emul ce pare a
fi imbatabil. E vorba de romanul "Tunnels" (autori:
Roderick Gordon ºi Brian Williams), protagonistul
cãruia este un bãiat de 14 ani, Will Burrows, pasionat
de arheologie. “Tunnels” are de toate: un bãiat
arheolog, ticãloºi fãrã milã, o lume pierdutã ºi o
cãlãtorie extraordinarã spre centrul pãmântului.
Editura britanicã "Blomsbury", cea care a lansat aceastã carte, a
început sã aibã pe piaþa cãrþii un succes, care începe sã-l lase în
umbrã pe Harry Poter.
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(Continuare de la pagina 9)
În fiecare an ºcolar am þinut seama de noile tendinþe de
dezvoltare în infodocumentare, de cele de pe piaþa tehnologiei
informaþiei ºi comunicãrii ºi de noile metode de lucru cu adulþii.
Programele de dezvoltare profesionalã la care participãm noi,
coordonatorii de curs, legãtura directã cu personalul bibliotecilor
(de tipuri ºi dimensiuni diferite), vizitele ºi discuþiile formale sau informale la care am participat, întâlnirile cu membrii Biroului Executiv, cu reprezentanþii filialelor ºi cele inerente cu membrii Asociaþiei, m-au ajutat sã am o imagine realistã asupra situþiei actuale,
precum ºi asupra direcþiilor de dezvoltare a bibliotecilor. Colaborarea cu colegii noºtri, plecaþi sã se ºcoleascã sau sã-i ºcoleascã pe alþii,
în strãinãtate sau cu prieteni ai bibliotecilor din România, ne-a adus,
de asemenea, un plus de informaþie ºi de motivaþie profesionalã.
Toate aceste colaborãri s-au închegat prin eforturile reunite ale
Centrului ºi ale Asociaþiei.
Chiar în cursul acestui an vom derula trei întâlniri cu Dna Asta
Broesby ;i patru cu Dna Hermina G.B. Anghelescu, care vor
conferenþia despre noile provocãri ale managementului de
bibliotecã în era comunicãrii. Intervenþiile lor sunt ºi de aceastã datã
rodul invitaþiilor celor douã instituþii mai sus pomenite.
La derularea celor 19- 20 de programe anuale, ne-am bucurat ºi
de participarea unor cadre didactice din învãþãmântul de specialitate
de la Universitãþile din Bucureºti, Piteºti, Târgoviºte, Timiºoara,
Baia Mare.
Anual 500–600 de cursanþi fie se calificã, fie se dezvoltã profesional ºi, se bucurã fiindcã se simt aparþinând unei bresle în plinã
schimbare de statut social. Înþelegându-ºi rolul, complex ºi dificil,
de prestator de servicii, Centrul a decis sã sprijine pregãtirea profesionalã a personalului din instituþiile de culturã, prin derularea unor
programe locale. Acolo unde existã minimum 15 cursanþi ºi se poate
asigura logistica derulãrii programului conform cerinþelor actuale
ale formãrii profesionale, coordonatorii de program se deplaseazã ºi
organizeazã programe locale. În cursul acestui an am derulat un program la Casa Corpului Didactic ºi la Biblioteca Judeþeanã “I. G. Bibicescu“ Drobeta Turnu Severin, Mehedinþi, un altul la Biblioteca
Judeþeanã “P. Dulfu“ Baia Mare, Maramureº ºi urmeazã un program
la Biblioteca Judeþeanã “Ghe. Asachi“ Iaºi ºi unul la Biblioteca Judeþeanã “G.T. Kirileanu“, Piatra Neamþ. Trebuie sã spun cã ne-am
bucurat de o atmosferã foarte plãcutã, de tot sprijinul colegilor noºtri, de spaþiile, dotãrile, experienþa ºi, nu în ultimul rând, de relaþiile
locale ale colegilor. Este foarte util ca informaþia sã fie imediat completatã, cu practicã, în condiþii reale de lucru. Le mulþumim tuturor,
de la director, la cei care ne-au asigurat condiþii tehnice ºi de curãþenie optime învãþãrii, fãrã sprijinul cãrora, eforturile noastre n-ar fi
avut acelaºi rezultat !
Pentru cursanþi zilele petrecute în spaþiile moderne , prietenoase
ºi funcþionale ale bibliotecii din Baia Mare sau în spaþiile pline de
amintiri ºi cu mãrturii ale unei istorii deosebite ale bibliotecii din
Drobeta Turnu Severin au avut valoarea unor experienþe cu totul
speciale. Iar faptul cã au cunoscut specificul local, locurile cu care
cei de acolo se mândresc le-a îmbogãþit orizontul propriu.
Experienþa programelor derulate la nivel central are ºi ea partea
ei deosebitã, creeazã o solidaritate ºi un sentiment de apartenenþã de
breaslã cum nu se poate crea într-un alt mod, se împãrtãºesc soluþii,
se leagã prietenii, se construiesc punþi din capete de þarã.
Am spus la început cã nu pot delimita implicarea Asociaþiei în
viaþa Centrului ºi invers. Ba, mai mult, în aceastã activitate de
pregãtire a celor ce vor prelua Biblioteca, cu bune ºi cu grele, am
reuºit sã-i implicãm ºi pe colegii din alte forme asociative, semn cã
breasla rãmâne unitã. Dar numai prin cei devotaþi !
Silvia Nestorescu #
Material prezentat ºi la Conferinþa generalã a ANBPR. Buºteni.
27 aprilie 2007.
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Scrisoare deschisã

ªtiri

Poziþia Asociaþiei Bibliotecarilor din România (ABR) faþã de
comunicatul ANBPR din 10 mai 2007(publicatã pe situl ANBPR).

Cursuri postuniversitare ºi postliceale
de biblioteconomie

Stimaþi colegi,
În legãturã cu problema "acþiunilor menite sã fragmenteze
unitatea ANBPR", Consiliul de conducere al ABR i-a rãspuns
Doamnei Doina Popa, preºedinte al ANBPR (mesaj publicat în nr. 1
al buletinului “Asociaþia” din martie 2007). Faþã de cele cuprinse în
scrisoarea respectivã, care aratã convingerea noastrã cã apartenenþa
la o asociaþie sau la mai multe este o opþiune LIBERÃ ºi
NEÎNGRÃDITÃ, facem urmãtoarele precizãri ºi completãri:
1. În Asociaþia Bibliotecarilor din România s-au înscris pânã în
prezent 237 de bibliotecari din bibliotecile publice din urmãtoarele
judeþe: Bacãu, Caraº-Severin, Constanþa, Prahova ºi Vrancea ,
pe bazã de adeziuni individuale, semnate de fiecare dintre aceºtia.
Lista celor înscriºi pânã acum în ABR se gãseste la adresa
http://www.abr.org.ro/membri.doc. Faptul cã, în ciuda acestei
realitãþi, la Conferinþa ANBPR de la Buºteni au participat, conform
mesajului doamnei preºedinte, 35 de filiale din cele 39, celelalte 4
"lipsind motivat", demonstreazã cã aceia care au avut urechi sã
audã au perceput mesajul nostru ºi unii dintre ei s-au simþit liberi sã
rãmânã ºi membri ai ANBPR - sau mãcar sã participe la
manifestãrile organizate de aceasta, chiar dacã au optat pentru
înscrierea în ABR.
NU AM CONDIÞIONAT ÎNSCRIEREA ÎN ABR DE IEªIREA
DIN ANBPR. Dupã ºtiinþa noastrã, trãim într-o þarã liberã, în care
dreptul la asociere este garantat prin Constituþie.
2. Datoritã faptului cã în ABR se desfãºoarã în luna mai alegeri
pentru desemnarea conducerilor filialelor, fiecare dintre membrii
Consiliului de conducere al ABR a primit responsabilitatea de a
coordona alegerile din unul sau mai multe judeþe. Întrucât unii
dintre colegii din Consiliu sunt lipsiþi de experienþã, într-unele din
judeþele care le revin spre coordonare au contactat ºi reprezentanþi
ai bibliotecilor publice pentru a-i invita la ºedinþa de alegeri, chiar
dacã aceºtia nu sunt înscriºi în ABR. Aºadar, ceea ce a fost
interpretat drept acþiune "pe cãi lãturalnice" nu a fost decât cel mult
o neatenþie a cãrei rãspundere revine celui/celor care a(u) comis-o.
Secretariatul ABR a trimis membrilor Consiliului liste cu numele
persoanelor înscrise în ABR din fiecare judeþ, cu indicaþia cã doar
acestea pot participa la ºedinþele de alegeri. La cerere, putem pune
la dispoziþia conducerii ANBPR copii dupã comunicãrile oficiale
transmise de conducerea ABR cãtre membrii Consiliului drept
probã pentru aceste afirmaþii.
Biroul executiv al Asociaþiei Bibliotecarilor din Romania

Biblioteca „V.A. Urechia“ îºi modificã
programul cu publicul
Începînd cu data de luni, 1 octombrie 2007, Biblioteca, revine la
programul obiºnuit de lucru cu publicul:

Sediul central

09 - 20

08 - 13

Referinþe electronice/Internet (etajul I)
Multimedia (etajul I)
Salã de lecturã pentru Colecþii Speciale

09 - 17

Închis

Filiala 1

L Ma Mi

J

Revista Românã de Biblioteconomie ºi
ªtiinþa Informãrii
A apãrut numãrul 2 al Revistei Române de Biblioteconomie ºi ªtiinþa
Informãrii, având ca temã Digitizarea resurselor informaþionale
În cuprins:
! Biblioteca digitalã: calea de transfer dinspre biblioteca tradiþionalã spre biblioteca virtualã (Agnes Erich)
! Biblioteca viitorului - colecþiile digitale (Doina Ostafe)
! Mãsuri ºi criterii de evaluare a colecþiilor digitale (Octavia-Luciana Porumbeanu)
! Valorificarea ºi protejarea documentelor de patrimoniu prin digitizare (Angela Repanovici, Gabriela Mailat, Corina Pop)
! Cercetarea bibliograficã ºi tezele de doctorat (Gheorghe Buluþã)
! Consideraþii asupra arhivãrii Web-ului (Bogdan-Florin Popovici)
! Cãrþile digitale în Bergen - unele reflecþii cu privire la provocãrile
din domeniul digitizãrii (Ane Landoy)
! Digitalizarea patrimoniului cultural. Modele ºi experienþe italiene, tentative ºi experimente româneºti (Ruxandra Nazare)

Biblioteca Digitalã Naþionalã a Manuscriselor ºi Cãrþilor Vechi

D

L - V*

Împrumut la domiciliu (parter)
Sãli de lecturã (etajul I)
Referinþe (parter)

(subsol)

Universitatea Bucureºti, Facultatea de Litere - Secþia de Bibliologie
ºi ªtiinþa Informãrii pentru anul de învãþamânt 2007-2008
organizeazã cursuri postuniversitare ºi postliceale.
Programul cursurilor:
! Curs postuniversitar pentru bibliotecari ºi documentariºti înscrieri pânã la data de 30 octombrie; 2 semestre; dosarul la
înscriere va conþine urmãtoarele copii legalizate: diploma de
Bacalaureat, de Facultate, certificat de naºtere ºi cãsãtorie, 3 poze
color, cerere cãtre Decan. Taxa: 500 lei/semestru, plãtibili la
înscriere.
! Curs postuniversitar de profesori documentariºti - înscrieri pânã
la data de 30 octombrie; 3 semestre; taxa 500 lei/semestru,
plãtibili la înscriere; dosarul conþine aceleaºi acte ca mai sus.
! Curs postliceal de biblioteconomie - înscrieri pânã la data de 30
octombrie-3 luni intensiv; taxa: 650 lei în total. Actele necesare la
înscriere copii legalizate: diploma de Bacalaureat, certificat de
naºtere ºi cãsãtorie, 3 poze color.
Cererile de înscriere se pot trimite ºi prin fax la nr. 312.01.08, urmând
ca la prima convocare sã se depunã dosarul complet.

V*

D

12 - 19 09 - 16 Închis

*În ultima zi de vineri a fiecãrei luni calendaristice biblioteca este închisã pentru public.

Pe site-ul CIMEC poate fi
consultatã Biblioteca Digitalã Naþionala a
Manuscriselor ºi Cãrþilor
Ve c h i c a r e c o n þ i n e
documente din colecþiile
Bibliotecii Batthyaneum,
inclusiv celebrul Codex
aureus.(www.cimec.ro)
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Starea bibliotecilor publice din Jud. Galaþi (II)
Colecþiile. Gestionarea acestora.
! Colecþiile bibliotecilor publice sunt de tip enciclopedic, organizate sistematic-alfabetic, pe principiul accesului liber la raft;
! Evidenþa colecþiilor se þine în R.I. ºi R.M.F., registre specifice
bibliotecii;
! Majoritatea bibliotecilor nu respectã termenele de inventariere a
colecþiilor conform prevederilor legale;
Organizarea colecþiilor
! Colecþiile bibliotecilor publice sunt organizate sistematic-alfabetic, pe principiul accesului liber la raft;
! La toate bibliotecile, cu excepþia unora, se impune refacerea indicatoarelor, divizionarelor, alfabetarelor, acestea fiind deteriorate ºi inestetice;
! Schimburile intervenite în clasificarea unor domenii ca literaturã, istorie, geografie, nu sunt reflectate în recotarea documentelor existente ºi nici indicatoarele de raft corespunzãtoatre nu
sunt schimbate;
Evidenþa activitãþii
! Evidenþa activitãþii este þinutã pe registre tipizate (PROBIP), în
baza Fiºelor contract ºi a cererilor de lecturã, pe un calup de 5
ani (2006-2010);
! Nu toate bibliotecile completeazã registrul zilnic, notificarea
amânându-se zile ºi chiar sãptãmâni, de unde ºi erorile apãrute
la unele biblioteci;
! Sunt ºi biblioteci care nu completeazã ºi nici nu trimit raportul
statistic lunar, cu repercursiuni asupra evidenþei centralizate;
Pregãtirea profesionalã
! Pregãtirea profesionalã a bibliotecarilor este un proces continuu
ºi se realizeazã prin:
[ studiu individual;
[ parcurgerea Metodologiei privind realizarea programului
de adaptare profesionalã (pt. salariaþii din B.V.A.U.)
[ parcurgerea Programului privind pregãtirea profesionalã a
bibliotecarilor din judeþul Galaþi în vederea obþinerii
certificatului de perfecþionare/calificare;
[ participãri cu lucrãri ºi interveniþi la dezbateri cu ocazia diverselor întâlniri profesionale - schimburi de experienþã,
manifestãri omagiale etc.
[ dezbateri pe microcolective, de regulã în aria birourilor specializate, pe diverse aspecte întâlnite în activitatea practicã;
[ parcurgerea programelor de pregãtire, perfecþionare ºi specializare profesionalã organizate de Centrul de Pregãtire
Profesionalã în Culturã de pe lângã Ministerul Culturii ºi
Cultelor la Bucureºti ºi Buºteni, dupã cum urmeazã:
Program de calificare/perfecþionare profesionalã:
[ modulul I: 5 bibliotecari
[ modulul II: 6 bibliotecari
Program privind actualizarea/consolidarea cunotinþelor:
[ 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
[ Instruire privind utilizarea programului TLIB - bibliotecarii
responsabili din bibliotecile publice care au în dotare calculatoare personale ºi au achiziþionat programul TLIB au fost
organizate cursuri la sediul Bibliotecii Judeþene, atât cu specialiºtii Bibliotecii cât ºi cu reprezentanþii IME România.

Cu bibliotecile publice din judeþ au fost organizate 5 schimburi de
experienþã cu tema: Strategia pe termen scurt ºi mediu pentru
formare profesionalã continuã, 2005 - 2010, dupã cum urmeazã:
! Matca - iunie;
! Nicoreºti - iulie;
! Costache Negri - iulie;
! Vlãdeºti - septembrie;
! Independenþa - octombrie;
La dezbateri au fost prezenþi, pe lângã bibliotecarii din zona bibliotecii gazdã, conducerea Bibliotecii Judeþene "V.A. Urechia",
Primãriei comunei gazdã, cadre didactice ºi persoane interesate de
fenomenul lecturii publice ºi al serviciilor de bibliotecã.
Dezbaterile profesionale au fost circumscrise urmãtoarelor probleme:
! prezentarea cadrului legislativ care reglementeazã pregãtirea
profesionalã continuã (OG nr.129/2000, Strategia Naþionalã de
Dezvoltare a Bibliotecilor în perioada 2004 - 2007, Legea
334/2002 - Legea bibliotecilor, Codul Muncii, HG nr. 875/2005
privind aprobarea Strategiei pe termen scurt ºi mediu pentru
formare profesionalã continuã, 2005 - 2010);
! ANBPR ºi pregãtirea profesionalã a personalului;
! pregãtirea profesionalã prin Centrul de Pregãtire Profesionalã în
Culturã;
! aspecte ale pregãtirii profesionale în cadrul Bibliotecii Judeþene
"V.A. Urechia";
! tendinþe în automatizarea activitãþii bibliotecilor mici ºi mijlocii
din Judeþul Galaþi;
Resurse umane:
Principalele activitãþi realizate au fost:
! organizarea ºi desfãºurarea concursurilor de ocupare a posturilor
vacante;
! urmãrirea realizãrii programelor de pregãtire, perfecþionare ºi
specializare profesionalã;
! aplicarea prevederilor legale privind majorarea salariilor;
! evaluarea personalului;
! elaborarea de referate ºi emiterea de dispoziþii în vederea
derulãrii normale ºi legale a activitãþii;
! completarea dosarelor personale cu actele corespunzãtoare modificãrilor intervenite;
! înscrierea în carnetele de muncã ºi Registrul general de evidenþã
a datelor ce privesc suspendarea sau modificarea contractului de
muncã;
Spiridon Dafinoiu #
Spiridon Dafinoiu #

Întâlnire profesionalã la Biblioteca Comunalã Costache Negri cu tema
“Strategia pe termen scurt ºi mediu pentru formarea profesionalã
continuã” 28 iulie 2006
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Consiliul comunitar consultativ
- instrument de lucru la nivel local ntr-o comunã se poate înfiinþa cel puþin un consiliu comunitar
consultativ. Autoritãþile locale pot înfiinþa mai multe structuri
comunitare, de exemplu, în fiecare sat component al comunei
sau în fiecare cartier al unui municipiu.Consiliul comunitar consultativ înfiinþat la nivel de comunã poate sã invite, în funcþie de cazurile sau temele în dezbatere, persoane influente din satele componente ale comunei pentru ca acestea sã poatã sã-ºi aducã contribuþia
la soluþionarea problemelor sociale de interes local.
Se recomandã în mod expres ca primarul ºi referentul social sã
nu fie membri, deoarece consiliul comunitar, ca formã de sprijin a
activitãþii de asistenþã socialã ºi protecþia copilului, este principalul
instrument de lucru al primarului ºi al serviciului public de asistenþã
socialã. Este important de subliniat faptul de a nu percepe consiliul
comunitar consultativ ca pe fostul „colectiv de sprijin al autoritãþii
tutelare”. Acesta din urmã era format din reprezentanþi ai serviciilor/autoritãþilor locale ºi exercitau atribuþii care, în momentul de
faþã aparþin serviciului public de asistenþã socialã/referenþilor sociali. Membrii „colectivului de sprijin” nu desfãºurau activitate voluntarã, ci exercitau atribuþii de serviciu, aceºtia reprezentând instituþia la care erau angajaþi.
Membrii consiliului comunitar consultativ pot fi persoane influente din comunitate care nu desfãºoarã o muncã salariatã. Pot fi
simpli cetãþeni, lideri informali, consilieri locali, lideri ai unor comunitãþi etnice, cãlugãri sau maici. Enumerarea din art. 103 din
Legea nr. 272/2004 nu este exhaustivã ºi lasã la latitudinea autoritãþilor locale iniþiativa de a desemna acele persoane reprezentative
pentru o comunitate localã. Trebuie sã se renunþe la practica de a
nominaliza ºeful unei instituþii/serviciu care la rândul sãu deleagã
sarcina altei persoane. O astfel de practicã este acceptabilã când reprezentarea este instituþionalã. În cazul consiliului comunitar
consultativ reprezentarea este personalã, persoana se reprezintã pe sine, reprezentând în acelaºi timp comunitatea din care
face parte. Autoritãþile locale pot avea în vedere diferite modalitãþi
de selectare a viitorilor membri, dar criteriile de selecþie nu pot fi
altele decât calitãþile personale ºi implicarea în soluþionarea localã
a problemelor sociale. Este important de reþinut cã ºi copiii trebuie
antrenaþi în activitatea consiliului consultativ. Copiii capabili de
performanþe ºcolare/extraºcolare, care se bucurã de respect /influenþã printre copii pot face parte ca membri în consiliul comunitar
consultativ sau pot fi antrenaþi în diferite activitãþi ale acestuia.
Ca urmare a scrisorilor de intenþie privind necesitatea înfiinþãrii
Consiliului comunitar consultativ la nivelul fiecãrei primãrii, am
reuºit pânã la sfârºitul sem. I sã realizãm constituirea acestora la
toate consiliile locale comunale, iar la sfârºitul trimestrului III ºi la
oraºele Bereºti, Tg. Bujor ºi Tecuci. Se continuã demersurile noastre pentru ca ºi la Primãria Mun. Galaþi sã fie înfiinþat Consiliul
comunitar consultativ.
Pentru o funcþionare cât mai bunã a acestui organism de lucru
care are un caracter de voluntariat s-au fãcut întâlniri de instruire cu
membrii desemnaþi prin Hotãrâre de Consiliu Local/dispoziþia primarului în fiecare comunitate, realizându-se studii de caz folosind
situaþii reale cu care s- a confruntat comunitatea. Cum însãºi componenþa Consiliul comunitar consultativ este foarte variatã din punct de vedere socio-profesional, din Consiliul comunitar consultativ
fãcând parte preoþi, cadre didactice, medici, poliþiºti, consilieri locali, oameni de afaceri sau persoane care se bucurã de un mare respect în comunitate, considerãm cã este o structurã cu posibilitate
largã de a interveni în situaþiile de risc pentru copii ºi familiile acestora, contribuind la identificarea, prevenirea ºi soluþionarea la nivel
local a problemelor sociale.
Mandatul Consiliului comunitar consultativ trebuie sã urmãreascã în principal :

Î

! Promovarea valorilor familiale, a stabilitãþii familiei ºi îngrijirii
copiilor de cãtre pãrinþi

! Prevenirea separãrii copiilor de pãrinþi ºi sprijinirea familiei
pentru a-ºi asuma responsabilitãþi

! Colaborarea apropiatã cu serviciul public de asistenþã socialã din
cadrul comunitãþii ºi cu alte structuri care se pot implica în
soluþionarea cazurilor problemã
Prin aceste acþiuni, Consiliul comunitar consultativ va contribui la
“însãnãtoºirea” comunitãþii locale, efectele fiind urmã-toarele :
! Reducerea abandonului ºcolar;
! Scãderea numãrului de copii nevaccinaþi;
! Creºterea cãsãtoriilor ºi reducerea concubinajului;
! Reducerea delincvenþei juvenile;
! Reducerea sau chiar eliminarea exploatãrii de orice fel a
copilului;
! Recuperarea cuplurilor familiale aflate în risc de destrãmare;
! Reducerea numãrului de copii aflaþi în plasament ºi pregãtirea
pãrinþilor pentru reintegrarea copiilor în familia naturalã;
Activitãþile desfãºurate de cãtre membrii Consiliului comunitar
consultativ au ca finalitate “sãnãtatea socialã” a comunitãþii, în care
primeazã familia ºi interesul superior al copilului. În acest sens o
atenþie deosebitã trebuie sã se dea cazurilor în care pentru anumiþi
copii nu existã soluþii pe plan local iar separarea acestora de pãrinþi
este absolut necesarã. În aceste situaþii la dosarul copilului care se
prezintã la Comisia pentru Protecþia Copilului/instanþa judecãtoreascã pentru pronunþarea unei hotãrâri în interesul copiilor,
trebuie sã existe atât punctul de vedere al autoritãþilor locale (prin
completarea anchetei sociale ºi a planului de servicii) cât ºi punctul
de vedere al Consiliului comunitar consultativ, care trebuie exprimat
în scris (printr-un aviz, o minutã, proces verbal de ºedinþã etc.), punct
de vedere de care Comisia pentru Protecþia Copilului/instanþa va þine
cont în hotãrârea pe care o va emite în cazul respectiv.
Pentru a cunoaºte ºi dimensiona activitãþile Consiliului comunitar consultativ, lunar, pânã la data de 5 a lunii urmãtoare, aceste
structuri întocmesc raportul de activitate pentru luna anterioarã,
document care este adus la cunoºtinþa primarului comunitãþii
respective ºi a DGASPC. În funcþie de necesitãþile ºi propunerile
fãcute de Consiliul comunitar consultativ, se va interveni cu mãsuri
de sprijin la nivel local sau de protecþie în regim de urgenþã la nivelul
DGASPC.
Din rapoartele primite pânã la aceastã datã menþionãm o serie de
intervenþii ale membrilor Consiliului comunitar consultativ din judeþ, legate de :
! abandonul ºcolar;
! neglijarea copilului de cãtre pãrinþi;
! folosirea copiilor la munci grele în gospodãrie;
! violenþa în familie, inclusiv asupra copilului;
! promovarea planificãrii naºterilor;
! acþiuni de instruire în ºcoli privind delincvenþa juvenilã;
! spijin al familiilor cu mulþi copii prin daruri de la bisericã sau
diverºi sponsori
! monitorizarea copiilor ai cãror pãrinþi sunt plecaþi la muncã în
strãinãtate, acþiune de importanþã deosebitã pentru comunitate la
momentul actual ºi, conform anticipãrilor noastre, de extremã
importanþã dupã integrarea României în Uniunea Europeanã,
datoritã amplorii pe care o va lua acest fenomen
Lipsa locurilor de muncã din judeþ ºi din þarã, cât ºi ofertele tentante din þãrile UE, unde câºtigurile sunt atractive, în scopul acoperirii nevoilor de trai, de educaþie sau de deprindere a unor experienþe
noi de viaþã, mulþi pãrinþi din judeþul nostru au migrat la lucru în strãinãtate. Toate bune ºi folositoare, dar acele persoane care au plecat ºi
aveau calitatea de pãrinþi au cãutat sã-ºi rezolve problemele
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financiare, uitând uneori de ce li se poate întâmpla în lipsa lor copiilor minori lãsaþi la rude sau chiar cunoscuþi, cu sau fãrã ºtirea comunitãþii locale, ce are responsabilitãþi în acest domeniu, conform
prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecþia ºi promovarea
drepturilor copilului ºi ale legii nr. 215/2001 privind administraþia
publicã localã. Ajungându-se la un fenome de masã, lucru semnalat
ºi de autoritãþile ce au sarcini în acest domeniu (Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Drepturilor Copilului, Ministerul Administraþiei ºi Internelor, Consiliul Judeþului Galaþi), atât DGASPC Galaþi cât ºi Comisia pentru Protecþia Copilului Galaþi au încercat sã
cunoascã dimensiunea acestui fenomen. În acest sens s-au transmis
cãtre toate consiliile locale adrese în care s-au detaliat normele de
drept ºi obligaþiile tuturor actorilor sociali, respectiv comunitãþile
locale ºi DGASPC Galaþi, în a cãror sarcinã cade cunoaºterea ºi
stãpânirea fenomenului, ca ºi nevoia de intervenþie în regim de urgenþã, conform normelor stabilite de legiuitor. Pentru cunoaºterea
situaþiei concrete a plecãrilor din þarã a pãrinþilor, prin HG nr. 683
/2006, ce completeazã normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecþia cetãþenilor români care
lucreazã în strãinãtate, aprobate prin HG nr. 284 /2001, s-a introdus
obligativitatea pãrinþilor de a notifica autori-tatea localã privind
intenþia de a lucra în strãinãtate iar aceasta are obligaþia de a elibera
o dovadã ce va atesta faptul cã instituþiile locale cunosc situaþia minorilor rãmaºi în comunitatea localã ºi vor monitoriza atent situaþia
acestora. În vederea stabilirii detaliate a situaþiei copiilor ai cãror
pãrinþi doresc sã lucreze în strãinãtate, prin grija Autoritãþii Naþionale pentru Protecþia Drepturilor Copilului ºi sub semnãtura d-lui
Secretar de stat Bogdan Panait s-a publicat în Monitorul Oficial al
României nr. 544/2006 Ordinul nr. 219/15.06.2006 privind activitatea de identificare, intervenþie ºi monitorizare a copiilor care sunt
lipsiþi de îngrijirea pãrinþilor pe perioada în care aceºtia se aflã la
muncã în strãinãtate.
Cu adrese noastre nr. 22686 din18.07.2006 ºi din 31.08.2006 am
informat primãriile din judeþ, stabilindu-se urmãrirea cu atenþie a situaþiei din fiecare comunitate în parte, întocmirea anexelor conform
actului normativ menþionat ºi introducerea informaþiilor în baza de
date a primãriilor, a DGASPC ºi la nivel naþional, a Autoritãþii Naþionale pentru Protecþia Drepturilor Copilului.
La nivel local aceste date trebuie cunoscute îndeaproape de toþi
membrii Consiliului comunitar consultativ, pentru a putea monitoriza ºi interveni atunci când copilul este în situaþie de risc. Pentru cazurile deosebite care pun în pericol drepturile sau viaþa copilului,
Primãria, prin grija asistentului social, va întocmi de urgenþã un
plan de servicii, la care vor fi anexate documentele ce dovedesc
serviciile sau prestaþiile oferite pânã atunci, cu propunerea de a se
lua o mãsurã de protecþie specialã, conform art. 55 din Legea nr. 272
/2004, propunere care trebuie susþinutã ºi de un acord scris al Consiliului comunitar consultativ.
Putem concluziona cã în judeþul Galaþi activitãþile desfãºurate
de cãtre CCC sunt pe calea cea bunã, motiv pentru care le mulþumim
tuturor membrilor acestora, dorindu-le succes în continuare ºi îi
asigurãm de sprijinul nostru continuu, pentru ca protecþia socialã în
fiecare comunitate sã fie apropiatã nevoilor familiei ºi ale copiilor.
Bibliotecarilor din comunitãþile rurale, le revin sarcini de o
deosebitã importanþã dat fiind mediul cultural, educaþional ºi social
pe care îl creazã prin intermediul instituþiei publice pe care o
patroneazã. În acest context, informaþiile pe care le deþin despre
utilizatori, precum ºi posibilitatea de a interacþiona într-o manierã
diferitã de cea administrativã, care decurge prin intermediul
celorlalte structuri reprezentate, ne face sã credem cã pot juca un rol
decisiv, benefic pentru rezolvarea acestor probleme de care am
discutat.
Alexandru Dunavãþu #
Autorul este Director general adj. în cadrul Direcþiei Generale
de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Galaþi

Recenzie
De curînd, a apãrut în librãrii un
nou volum semnat de Dan Plãeºu, "Crocodil-show, fabule cu fitil", editat de "Pax Aura Mundi".
Acesta este al doilea volum de
fabule al domnului Dan Plãeºu.
Primul, "Gînd de arici liber", a
apãrut în 1995. În cele 128 de pagini ale volumului au fost selectate 111 fabule, savuroase, care
ridiculizeazã moravurile moderne. Aceste fabule au mai apãrut,
în parte, în revistele "Urzica",
"Perpetuum comic", "Flacãra",
"Pagini dunãrene" sau în revista
"Dominus" din Galaþi.

Dreptatea Trântorului
- Auziþi întrebare: “Eu cu ce mã ocup?”
se oþãrâ un Trântor ºi, supãrat pe stup,
o porni cu jalba-n sus,
din albinã-n albinã, pe la uºi
ºi ferestre, pân’ la reginã:
- Maestate, cer dreptate!
Aºa nu se mai poate!
Nu lucrez, e adevãrat,
însã întemeiat...
Sunt Trântor autentic, atestat
cu certificat ºtampilat
în fiece lunã...
Or, sã mã punã pe mine
la muncã au îndrãznit!
Tot leneºul se simte nedreptãþit...

O anonimã
A scris ce-a scris ºi a semnat
jos, curajos:
“Un animal mic ºi revoltat”.
Reclamaþiei, din motive bizare,
fiarele din codru-i dãdurã
crezare deplinã
acuzând Licuriciul cã face mai ales de la o vreme încoace prea multã luminã,
desigur, ilicitã...
- de unde oare, behãia o Vitã,
are dumnealui atâta foc!
Doar nu consumã combustibil
deloc. Pun prinsoare
cã l-a furat - trebuie cercetat din stele sau din soare.
- Vom întreba noi ºi mai sus
cine ºi de ce sã ardã l-a pus,
deconspirând secretele
de servici de pe-aici...
- Pe scurt, n-avem nevoie
de-acest moft feeric,
pãdurii noastre-i dor de întuneric!
Odatã doveditã vina,
Licuriciului i s-a tãiat lumina.
Cine umblase cu pâra? Ghici?
Un alt licurici
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ªtiri
Microsoft atacã Google în privinþa
drepturilor de autor
Într-un articol publicat în “Financial Times”, sub semnãtura lui
John Gapper, se precizeazã faptul cã Microsoft a lansat un atac fãrã
precedent împotriva companiei Google, atac ce vizeazã modalitatea în care compania de Internet exploateazã diverse materiale
(cãrþi, muzicã, filme ºi programe de televiziune) fãrã acordul companiilor care le produc.
Tim Rubin, consilier pe probleme juridice al companiei Microsoft, considerã cã este imoral ca unele companii sã obþinã venituri
de miliarde de dolari din publicarea în mediul electronic ºi din publicitatea aferentã unor materiale la care nu au avut nici o contribuþie, în timp ce autorii ºi editurile de-abia îºi pot acoperi costurile aferente tipãririi.
Pe fondul unor presiuni de naturã legalã, dar ºi al criticilor aduse
de unele companii media, site-ul YouTube, deþinut de Google, a
retras de pe piaþã circa 100.000 de clipuri supuse drepturilor de
autor.
Un grup de edituri susþinut de Asociaþia Americanã a Editurilor a
acþionat în judecatã Google pentru cã a facut copii digitale ale unor
cãrþi, fãrã a cere permisiunea acestora, încãlcând astfel drepturile
de autor ºi privând autorii ºi editurile de o parte importantã din
veniturile lor.
Google se apãrã invocând argumentul cã publicã numai fragmente din materiale supuse drepturilor de autor ºi doar cu permisiunea editurilor, garantând siguranþa acestora.
Compania Microsoft se distanþeazã de Google, prin abordarea
unei politici mai apropiate de interesele celor care deþin drepturi de
autor. În acest sens, Microsoft se oferã sã conlucreze cu marile
companii media în scopul eliminãrii pirateriei de pe site-ul
Soapbox, deþinut de aceasta.

"Orbitor. Aripa dreapta" lansat în
Bucureºti ºi Vama Veche
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Information Access for
the Global Community
Seminarul internaþional
Haga, 4-5 iunie 2007
n perioada 4-5 iunie a avut loc seminarul internaþional dedicat
Clasificãrii Zecimale Universale, organizat de chiar instituþia care
deþine toate drepturile asupra acestui sistem de clasificare sau limbaj de organizare a cunoºtinþelor, Consorþiul CZU cu sediul la Haga.
Situat în clãdirea Koninklijke Bibliotheek – Biblioteca Naþionalã a
Olandei, Consorþiul CZU (Universal Decimal Classification Consortium – UDCC) este o instituþie cu un numãr extrem de redus de angajaþi, având ca membri executivi, instituþii de standardizare din 4 þãri:
Franþa, Marea Britanie, Rusia ºi Spania, un preºedinte al biroului
executiv, Alan Hopkinson, un birou editorial condus de un editor ºef,
Ines Cordeiro ºi un comitet consultativ. Comitetul consultativ a avut
pânã în prezent 17 membri; odatã cu acest seminar internaþional numãrul acestora a crescut. În discursurile þinute în deschiderea seminarului accentul a fost pus pe o mai largã recunoaºtere ºi pe ideea de
comunitate a utilizatorilor de CZU, creºterea posibilitãþilor de colaborare ºi o mai mare atenþie la nevoile utilizatorilor. Seminarul a fost
structurat pe cinci sesiuni.
Sesiunea 4 – CZU în învãþãmânt ºi instruirea profesionalã a fost
deschisã de lucrarea Victoriei Frâncu de la BCU „Carol I” Bucureºti
intitulatã “Comoditatea bate exactitatea? – avatarurile CZU în
România”. Lucrarea a evidenþiat potenþialul CZU ºi modul în care
acesta este exploatat prin câteva proiecte aparþinând unor bibliotecari români, doi dintre ei fiind de la BCU Bucureºti, pe fondul
controversei generate în jurul acestui sistem de clasificare referitor la
valabilitatea sa. Sunt menþionate cauzele care au dus la naºterea acestei controverse, „o falsã problemã”, cum a fost ea definitã de unul
dintre susþinãtorii schemei. În final sunt prezentate aspecte ale învãþãmântului biblioteconomic în România, accentul fiind pus pe modul
în care se fac predarea ºi însuºirea ulterioarã a Clasificãrii Zecimale
Universale.
(Sursã: Biblos: lista electronicã de discuþii.)
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Ultimul volum al trilogiei Orbitor,
"Orbitor. Aripa dreaptã", de Mircea
Cãrtãrescu, a fost lansat de Editura
Humanitas, pe 11 iulie, la Librãria
Humanitas Kretzulescu din Bucureºti, ºi
pe 21 iulie, în Vama Veche, informeazã
editura.
Dupã "Orbitor. Aripa stângã" ºi
"Orbitor. Corpul", cea de-a treia carte a
seriei Orbitor, este cel care întregeºte
ceea ce Mircea Cãrtãrescu numea întrun interviu "cartea vieþii mele".
“Despre o carte frumos ºlefuitã, despre o carte uimitoare se
spune cã e “o bijuterie”. Despre Orbitor. Aripa dreaptã s-ar cuveni
sã se spunã cã e “o vistierie”, pentru cã bijuteriile literare sclipesc în
fiecare fragment ºi pe fiecare pagina." (Ioana Pârvulescu)

ªtirile din acest numãr au fost culese ºi prezentate de:
Otilia-Ioana Badea ºi Liviu-Iulian Dediu #

Liviu-Iulian Dediu, preºedinte, lidbvau@yahoo.com
Letiþia Buruianã, vicepreºedinte, lburuiana@bvau.ro
Spiridon Dafinoiu, secretar, sdafinoiu@yahoo.com
Camelia Toporaº, membru, camitoporas@yahoo.com
Geta Eftimie, membru, egeta_67@yahoo.com
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