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În România, nu de puþine ori, acesta este primul gând al
unui bibliotecar, atunci când este pus în situaþia de a
discuta despre apartenenþa sa la o asociaþie profesionalã.
Mergând spre vest, în Danemarca, spre exemplu, a fi
membru într-o asociaþie profesionalã este un lucru de la
sine înþeles. Bibliotecarii nici mãcar nu considerã necesar
sã-ºi punã vreo întrebare.
Trecând oceanul, în America de Nord, bibliotecarii îºi pun o
întrebare: Cu ce pot ajuta eu asociaþia?
Aceasta este dovada evoluþiei culturii profesionale.
Aºa cum s-a angajat, ANBPR a cãutat constant sã rezolve
problemele majore ale breslei.
Cea mai recentã realizare, este de departe, parteneriatul
pentru dezvoltarea serviciului de acces public la resursele
globale de informare prin intermediul Internetului, oferit prin
biblioteca publicã.
Victoria este cu atât mai rãsunãtoare, cu cât ea a fost
repurtatã într-o luptã ce s-a dat între ºase þãri central ºi est
europene. Finanþatorul, Fundaþia Bill ºi Melinda Gates a
ales România ºi, mai apoi, IREX, pentru a derula acest
proiect într-o perioadã estimatã la maximum cinci ani.
ANBPR vã dedicã Dumneavoastrã, bibliotecarilor publici
din întreaga þarã, aceastã realizare! Fiþi demni de ea!
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Conferinþa Naþionalã

Premiul Nobel pentru Literaturã
Premiul Nobel pentru Literaturã a fost
primit anul acesta de cãtre scriitoarea britanicã Doris Lessing. Anunþul a luat prin
surprindere, mai ales cã favoriþi la obþinerea
râvnitei distincþii erau americanul Philip
Roth ºi israelianul Amos Oz.
În vârstã de 86 de ani, Lessing a fost
astfel recompensatã pentru opera sa, cu un
cec în valoare de 10 milioane de coroane
suedeze ºi o medalie de aur. Scriitoarea a fost
descrisã drept o povestitoare a "experienþei
feminine", care, "cu scepticism, ardoare ºi
forþã vizionarã", a analizat o "civilizaþie divizatã", potrivit unui
comunicat de presã. Printre cãrþile prozatoarei britanice se numãrã
"The Golden Notebook", "Memoirs of a Survivor" sau "The
Summer Before the Dark". Doris Lessing va primi distincþia în
cadrul unei ceremonii care va avea loc la Stockholm, pe 10
decembrie. Anul trecut, Premiul Nobel pentru Literaturã a fost
obþinut de scriitorul turc, Orhan Pamuk.

Târg Internaþional de Carte
România este prezentã la Târgul Internaþional de Carte TÜYAP de
la Istanbul (27 octombrie- 4 noiembrie 2007) printr-un stand organizat de Institutul Cultural Român “Dimitrie Cantemir” - Istanbul
ºi prin alte evenimente susþinute material ºi moral de institut.
La cea de-a 26-a ediþie a târgului participã aproximativ 500 de
edituri ºi organizaþii non-guvernamentale ºi sunt aºteptaþi cel puþin 500.000 de vizitatori. Ediþia de anul acesta este unul dintre
evenimentele care pregãtesc prezenþa Turciei ca invitat de onoare
la Târgul de Carte de la Frankfurt din 2008. Deviza standului României, "Literatura românã a sosit la Istanbul!", anunþã atât evenimentele pe care ICR Istanbul le organizeazã la târg, cât ºi obiectivul principal al prezenþei sale aici, ºi anume promovarea literaturii
româneºti contemporane în Turcia. În acelaºi cadru se plaseazã ºi
participarea ICR Istanbul la un splendid proiect propus spre finanþare UE, intitulat "Literatura UE a sosit în Turcia" ºi iniþiat de
Institutul Goethe din Istanbul, discutat chiar în aceste zile cu
Delegaþia UE de la Ankara.

Magia sãrbãtorilor de iarnã sã vã
aducã multã liniºte în suflet, bucurii, prosperitate, împliniri profesionale ºi un cãlduros

‚

La multi ani!
Conducerea ANBPR - Filiala Galaþi

Doina Popa, Preºedinte ANBPR ºi Constantin Bostan, Prim-Vicepreºedinte al ANBPR, la festivitatea de înmânare a Premiilor ANBPR.

C

ea de-a 18-a întâlnire a bibliotecarilor, membri ai
ANBPR, a avut loc la Biblioteca Judeþeanã Astra Sibiu, în
perioda 8-10 noiembrie a.c.
La aceastã ediþie au participat peste 140 de specialiºti,
membri ºi nemembri ai ANBPR ºi invitaþi din România ºi
strãinãtate.
Tema sub care s-au desfãºurat lucrãrile acestei ediþii a
Conferinþei Naþionale a ANBPR a fost Bibliotecile Publice ºi
Accesul la Informare ºi Comunicare.
Un element de interes deosebit l-a reprezentat participarea
reprezentanþilor Fundaþiei Bill ºi Melinda Gates ºi ai organizaþiei
IREX, ambele din SUA, care au prezentat Programul Global
Libraries pentru România.
Pe situl ANBPR sunt publicate toate prezentãrile susþinute de
participanþii care s-au înscris ºi le-au susþinut în cadrul
Conferinþei. De asemenea, de pe prima paginã a sitului se poate
intra pe documentele anexe furnizate de cãtre IREX, documente
fãcute publice cu ocazia lansãrii Programului, care a avut loc în
data de 6 noiembrie a.c. la Ministerul Culturii ºi Cultelor, sub
patronajul ministrului Dl Adrian Iorgulescu. Prezentarea acestui
Program a atras atenþia tuturor participanþilor la manifestare.
Partea principalã a reprezentat-o oportunitatea de finanþare a
tuturor bibliotecilor publice din þara noastrã în scopul realizãrii
serviciului de acces liber ºi gratuit la internet pentru toþi cei care
solicitã acest lucru. Cu aceastã ocazie au fost expuse ºi condiþiile
minimale pe care trebuie sã le îndeplineascã bibliotecile publice
pentru a beneficia de echipamentele ºi suportul de care au nevoie
pentru furnizarea acestui serviciu. Aceste condiþii reprezintã
partea cea mai importantã a criteriilor privind selectarea
respectivelor biblioteci. Trebuie spus faptul cã s-a specificat clar
ideea cã nu este un concurs veritabil. Fiecare bibliotecã publicã,
indiferent de statutul ei (comunalã, orãºeneascã, municipalã sau
judeþeanã) poate primi echpamente ºi software destinat utilizãrii
de cãtre public ºi nu este ameninþatã de o altã bibliotecã. Totul
este sã îndeplineascã criteriile ce vor fi fãcute publice dupã
finalizarea unei etape pilot a Programului, etapã care a ºi început.
Circumscris temei Conferinþei, 31 de bibliotecari au avut 29
de prezentãri. Tot în cadrul Conferinþei Naþionale au mai avut loc:
o întâlnire a directorilor din bibliotecile publice judeþene, precum
ºi o întâlnire publicã a preºedinþilor comisiilor de specialitate, în
care s-a discutat ºi expus activitatea acestora din ultimul an.
Cu acest prilej s-au inaugurat: modulul de IDD (Învãþãmânt
Deschis la Distanþã) al ANBPR ºi modulul Blog al ANBPR,
ambele postate pe situl Asociaþiei.
Nu în ultimul rând, cu aceastã ocazie festivã, au fost decernate premiile ANBPR pentru anul 2006, premii care au fost anunþate în cadrul Conferinþei Anuale din luna aprilie a acestui an.

Liviu-Iulian Dediu #
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Premiu de merit

A

nul 2006 a reprezentat “un an rotund” pentru colegul
nostru Liviu-Iulian Dediu, cunoscut bibliotecar ºi
specialist în automatizarea bibliotecilor, atât din
România, cât ºi din Republica Moldova. Din cei 20 de ani petrecuþi în spaþiul profesional infodocumentar, 10 au fost ºi în
calitate de Preºedinte al Comisiei de Automatizare a ANBPR.
A început în forþã, prin crearea unei echipe, alãturi de care a
redactat ºi supus aprobãrii Consiliului de Conducere al Asociaþiei, Programul pentru Automatizarea ºi Dezvoltarea
Serviciilor Bibliotecilor Publice din România. În anul imediat
urmãtor Programul a fost apreciat ºi adoptat de cãtre Guvern,
care, prin Ministerul Culturii, a finanþat derularea investiþiilor
pentru întreaga þarã timp de doi ani, începând cu 1999.
Anul 2001 a reprezentat un an de cotiturã. Suspendarea
finanþãrii de cãtre Ministerul Culturii ºi Cultelor, a condus la
iniþierea unei întregi operaþiuni de cãutare a surselor de finanþare
pentru continuarea Programului. Liviu-Iulian Dediu a continuat
sã angajeze Asociaþia atât în programe interne, cât mai ales în
programe externe. A militat ºi militeazã ºi în prezent pentru
realizarea Catalogului Naþional Colectiv Partajat ºi a fãcut demersuri, în 2001, pentru ca OCLC sã intre în relaþie cu bibliotecarii din România. A realizat Statutul pentru Consorþul
bibliotecilor, care sã activeze în baza unui suport organizaþional
modern, a sprijinit, în calitate de consilier, Biblioteca Naþionalã
a Republicii Moldova ºi în calitate de expert pe probleme de
bibliotecã Fundaþia Soros, pentru implementarea automatizãrii
la nivel naþional prin Programul SIBIMOL, început în 2003.

Decembrie 2007

Comunicat
Marþi, 6 noiembrie 2007, ora 11,00 a fost lansat, la Ministerul Culturii ºi
Cultelor, Programul Global Libraries – Romania, finanþat de Fundaþia Bill &
Melinda Gates ºi administrat de IREX. Programul va contribui la transformarea bibliotecilor publice din România în instrumente esenþiale pentru
facilitarea accesului populaþiei la informare ºi comunicare.
La lansare au participat ºi au avut intervenþii: domnul Adrian Iorgulescu,
ministrul culturii ºi cultelor, doamna Janet Sawaya, Program Officer Bill &
Melinda Gates Foundation, doamna Paige Alexander, IREX Vice President,
doamna Doina Popa, preºedinte ANBPR, domnul Paul-Andre Baran, Project
Director IREX.
De asemenea, au fost prezenþi domnul Virgil Niþulescu, secretar general al
Ministerului Culturii ºi Cultelor, domnul Demeter András István, secretar de
stat în Ministerul Culturii ºi Cultelor, domnul Nicolae Mircea Sãlãgean,
secretar general adjunct în Ministerul Culturii ºi Cultelor, doamna Victoria
Stoian, consilier în Ministerul Culturii ºi Cultelor, domnul Colin Guard,
Regional Program Manager for Eurasia, IREX, SUA, doamna Hermina
Anghelescu, conferenþiar la Facultatea de Biblioteconomie ºi ªtiinþa
Informãrii, Wayne State University, Detroit, SUA, domnul Dan Matei, director
CIMEC, doamna Elena Tîrziman, director general al Bibliotecii Naþionale a
României, domnul Mircea Regnealã, director general al Bibliotecii Centrale
Universitare Bucureºti, bibliotecari ºi reprezentanþi ai presei scrise ºi
audiovizuale.
În cadrul lansãrii programului, intervenþiile s-au axat pe prezentarea Global
Libraries în lume ºi în România ºi pe contribuþia Ministerului Culturii ºi Cultelor
ºi a ANBPR la pregãtirea grantului.
Domnul ministru Adrian Iorgulescu a mulþumit Fundaþiei Bill & Melinda
Gates ºi IREX pentru implicarea deosebitã ºi ajutorul acordat României pentru
obþinerea grantului ºi a confirmat susþinerea programului de cãtre Ministerul
Culturii ºi Cultelor.
Doamna Janet Sawaya a prezentat Fundaþia Bill & Melinda Gates, iniþiativa
Global Libraries ºi programele dezvoltate în lume. S-a referit, de asemenea, la
perioada de pregãtire a grantului pentru România ºi la colaborarea pe care a
avut-o cu factorii de decizie de la nivel central ºi local.
Doamna Paige Alexander a mulþumit tuturor invitaþilor pentru prezenþã,
pentru interesul manifestat ºi a subliniat rolul important al IREX la realizarea
planului de grant.
Doamna Doina Popa s-a referit la rolul ANBPR în pregãtirea ºi succesul
grantului ºi a reconfirmat disponibilitatea asociaþiei pentru susþinerea derulãrii
fazei pilot ºi etapelor urmãtoare. A mulþumit Fundaþiei Bill&Melinda Gates ºi
IREX pentru cã au adus România în Programul Global Libraries.

Începând cu 2004, a acþionat consecvent în dezvoltarea
Programului IOSSPL (Integrated Open-Source System for
Public Libraries Automation) finanþat de cãtre Ministerul
Activitãþilor Productive din Italia, program aflat azi într-o
nouã etapã de dezvoltare a unui soft destinat, în special,
distribuirii gratuite cãtre bibliotecile medii ºi mici.
Portalul Naþional al Bibliotecilor cu documentaþia aferentã a fost propus finanþãrii în 2006 ºi tot atunci a prezentat
public, comunitãþii internaþionale, în cadrul Conferinþei
ELAG, viziunea româneascã pentru ceea ce trebuie sã reprezinte IT-ul, în serviciile de bibliotecã, azi.
Programul Global Libraries reprezintã o nouã provocare.
ªi în acest caz, alãturi de Hermina G.B. Anghelescu ºi Doina
Popa, meritul lui Liviu-Iulian Dediu este incontestabil.
Pentru toate acestea, precum ºi pentru multe altele, care nu
au fost spuse (crearea ºi dezvoltarea sitului ºi blog-ului Asociaþiei, organizarea excepþionalã de manifestãri profesionale,
sprijinul acordat dezvoltãrii formelor de perfecþionare profesionalã etc), colegul nostru a primit o Diplomã de Merit.

Constantin Bostan #

Domnul Paul-Andre Baran a prezentat obiectivele ºi activitãþile planului de
grant ºi a mulþumit Fundaþiei Bill & Melinda Gates pentru cã a oferit României
aceastã mare oportunitate.
Lansarea Programului Global Libraries în România a fost urmatã de o
Conferinþã de presã. Întrebãrile ziariºtilor s-au referit la motivul pentru care
acest program este orientat spre bibliotecile publice, la numãrul bibliotecilor
publice beneficiare, la criteriile de selecþie, la mãsura în care sunt utilizate
bibliotecile româneºti de cãtre populaþie ºi tendinþele actuale de utilizare.
Programul Global Libraries în România a fost prezentat ºi la Conferinþa
Naþionalã a ANBPR desfãºuratã în perioada 8-10 noiembrie 2007 la Sibiu, în
prezenþa delegaþiei din SUA ºi, de asemenea, a fost discutat la Întâlnirea de
lucru a directorilor de biblioteci, care a avut loc în a doua zi a Conferinþei.
Bibliotecarii ºi managerii de biblioteci publice sunt deosebit de interesaþi de
acest program ºi ºi-au exprimat disponibilitatea de a contribui la susþinerea lui
în faþa autoritãþilor finanþatoare pentru ca toate condiþiile de care depinde
dotarea bibliotecilor cu computere ºi conexiune internet sã fie îndeplinite.

Biroul executiv al ANBPR #
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APEL
adoptat de Conferinþa Naþionalã a
Asociaþiei Naþionale a Bibliotecarilor ºi
Bibliotecilor
Participanþii la cea de a XVIII-a Conferinþã Naþionalã a Asociaþiei
Naþionale a Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor Publice din România,
manifestare ºtiintificã ce s-a desfãºurat în zilele de 8-10 noiembrie
la Sibiu, au adoptat prezentul APEL pe care îl adreseazã
Parlamentului României, Guvernului României ºi Preºedintelui
României:
Având în vedere rolul strategic conferit ºi prin lege bibliotecilor
publice din þara noastrã în cadrul societãþii informaþionale, Vã
semnalãm starea de crizã agravantã în care se aflã aceste instiþutii
datoritã insuficienþei resurselor alocate atât pentru achiziþia de
documente specifice ºi pentru dotarea cu echipamente ºi
amenajarea spaþiilor, cât ºi pentru cheltuielile de personal. În acest
context fluctuaþia mare a bibliotecarilor ºi informaticienilor din
biblioteci ºi a personalului auxiliar, ca urmare a unei salarizãri
foarte mici, situatã adesea sub limita posibilitãþii de asigurare
decentã a existenþei, este o realitate tot mai alarmantã.
Uniunea Europeana pune viitorul unei comunitãþi în relaþie
directã cu interesul manifestat de autoritãþile finanþatoare faþã de
biblioteca publicã.
Conºtienþi fiind de importanþa, rolul ºi misiunea bibliotecilor
publice în progresul societãþii, Vã solicitãm sã sprijiniþi urgent
aceste instituþii ºi pe oamenii care le deservesc pentru a-ºi putea
desfãºura activitatea în demnitate ºi cu profesionalism.
Pentru aceasta, Vã adresãm rugãmintea de a cere autoritãþilor administraþiei publice centrale ºi locale respectarea
Legii bibliotecilor ºi de a sprijini revizuirea legislaþiei cu
privire la salarizarea personalului contractual din instituþiile
bugetare ºi a condiþiilor de promovare pe grade ºi trepte
profesionale.
În numele participanþilor la aceastã Conferinþã ºi în numele
celor 2933 de biblioteci publice din Romania semneazã,
prof. Doina Popa, Preºedintele Asociaþiei Naþionale a Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor Publice din România.
Sibiu, 10 noiembrie 2007

ªtiri
Învãþãmânt deschis la distanþã
Pe 8 noiembrie 2007 a fost lansat cu ocazia Conferinþei
Naþionale a Asociaþiei, modulul destinat Învãþãmântului Deschis
la Distanþã.
Modulul a fost realizat ca parte a programului pe anul curent
asumat de cãtre Comisia de Automatizare a Asociaþiei.
Categoriile de cursuri:
! Biblioteconomie
! Comunicare
! Legislaþie specificã
! Management
! Tehnologia Informaþiei ºi Comunicaþii
Administratorul aplicaþiei este Dl. Dragoº Neagu, membru al
Comisiei ºi Director adjunct al Bibliotecii Judeþene „Panait
Istrati” Brãila.

Schimbãri radicale
n perioada 22-26 octombrie 2007 s-a desfãºurat, la Galaþi,
Conferinþa “Biblioteca în societatea informaþionalã”, sub
înaltul patronaj al doamnei Hermina Anghelescu, conferenþiar
la Facultatea de Biblioteconomie ºi ªtiinþa Informãrii din Detroit,
Michigan, Statele Unite ale Americii. Aºa cum suntem obiºnuiþi,
manifestãrile profesionale de înaltã þinutã, sunt organizate de cea
mai reprezentativã instituþie culturalã de profil: Biblioteca
“V.A.Urechia”.
Conferinþa a reliefat - prin multiplele teme din program necesitatea unei schimbãri radicale în ceea ce priveºte culegerea,
catalogarea, pãstrarea ºi transmiterea informaþiei în societatea
modernã. Este clar faptul cã, datoritã cantitãþii deosebit de mari
de informaþii vehiculate, dar mai ales dinamicii deosebite de
producere a acesteia, biblioteca tradiþionalã - cu mijloacele sale
lente de procesare - nu mai corespunde cerinþelor reclamate de
Noua Erã. Cãci, trãim, cu adevãrat, o nouã erã, o erã în care
energia - ºi forþa brutã asociatã acesteia - trebuie sã lase locul
informaþiei - ºi flexibilitãþii gândirii specifice. Dacã energia - în
viziunea einsteinianã - este materie condensatã, atunci informaþia
ar putea reprezenta o energie condensatã ºi confinatã.
Pornind de la aceste idei - în cadrul prelegerilor - s-a demonstrat, pas cu pas, stringenþa trecerii - în cadrul bibliotecilor - de la
formatul tradiþional (al cãrþii culese cu migalã) la formatul
modern, electronic, specific bibliotecii virtuale. Oamenii au
nevoie, mai mult ca niciodatã, de informaþie de calitate ºi pentru
asta au nevoie de o regândire a procesului de structurare rapidã a
oceanului
de informaþii de care
sunt înconjuraþi.
În acest
context,
cred cã trebuie demarat procesul
de restructurare a Bibliotecii Universitare
din Galaþi,
pentru cã altfel, aceasta riscã sã devinã anacronicã. Pentru a avea
o elitã în rândul tinerilor, pentru a face pregãtirea continuã a
societãþii româneºti, în general, ºi a zonelor aferente judeþului
Galaþi, în particular, pentru a înregistra, cu adevãrat, progrese în
dezvoltarea tehnico-economicã a României, biblioteca
tradiþionalã trebuie sã-ºi schimbe faþa, sã devinã o bibliotecã
dinamicã, cu o capacitate mare de procesare a informaþiilor. În
acelaºi context, toate bibliotecile trebuie sã priveascã spre viitor.
Factorul de complementaritate este evident. Atât biblioteca
ºcolarã, cât ºi cea publicã ºi universitarã lucreazã împreunã pentru
dezvoltarea culturalã a civilizaþiei în care trãim. Acest deziderat
nu poate fi atins - aºa cum a reieºit din lucrãrile Conferinþei - decât
prin respectarea cerinþelor unei Societãþi Informaþionale,
respectiv, prin realizarea, în cel mai scurt timp, a unei biblioteci
virtuale. Pe de altã parte, aºa cum preciza doamna Hermina
Anghelescu, o bibliotecã nouã înseamnã un proces de înnoire din
toate punctele de vedere: nu este suficientã, doar, utilizarea de
calculatoare puternice, ce pot procesa rapid informaþia, ci este
nevoie ºi de un spaþiu ergonomic în care sã se realizeze procesarea
ºi transmiterea informaþiei.
Consider cã, în spiritul ideilor vehiculate în cadrul Conferinþei
“Biblioteca în societatea informaþionalã” ºi în cadrul Bibliotecii
Universitãþii "Dunãrea de Jos" din Galaþi, trebuie demarat acest
proces general ºi radical de înnoire.

Î

Mioara Voncilã #
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Biblioteca ºi memoria culturalã a comunitãþii

M

emoria culturalã a comunitãþii reprezintã una din modalitãþile prin care se contureazã identitatea localã, constituirea unei astfel de colecþii de istorie localã în cadrul unei
biblioteci publice asigurând prezervarea cunoaºterii colective de la
o generaþie la alta ºi respectiv transmiterea istoriei comunitãþii
membrilor ei.
În cadrul acestui concept de memorie culturalã intrã toate documentele cu referire la istoria localã a comunitãþii, indiferent de format ºi de suport, pornind de la manuscrise ºi documente de arhivã
pânã la înregistrãri electronice, constituind în ansamblu colecþia de
istorie localã. Istoria localã a unei comunitãþi (indiferent de dimensiunea sa sat, oraº, judeþ) se constituie prin cumularea istoriei instituþiilor, persoanelor, familiilor, construcþiilor, minoritãþilor, mediului din zona în care acea comunitate îºi desfãºoarã activitatea.
Biblioteca trebuie sã-ºi asume ºi sã-ºi accepte rolul în strângerea
de materiale referitoare la trecutul, dar ºi la prezentul comunitãþii.
În continuare, vã voi prezenta o serie de linii directoare ºi de
activitãþi desfãºurate în acest sens.
Misiune
De a promova ºi încuraja dezvoltarea colecþiilor de genealogie ºi
istorie localã, de a promova moºtenirea culturalã, prin constituirea
unei arhive de documente, indiferent de suportul pe care se aflã
(hârtie, audio, video, digital, etc). În acest mod, biblioteca îºi îndeplineºte rolul de centru de informare al comunitãþii ºi de depozitar al
memoriei comunitãþii.
Obiective
Colectarea, prezervarea, constituirea ºi punerea la dispoziþia
utilizatorilor a unui fond dedicat memoriei culturale locale.
Promovarea cooperãrii între biblioteca judeþeanã ºi bibliotecile
subordonate din punct de vedere profesional, prin coordonarea
activitãþii pe linia genealogiei ºi istoriei locale.
Promovarea cooperãrii între biblioteci ºi instituþiile care au
puncte comune în activitatea lor sau care pot îndruma activitatea din
acest domeniu.
Baza legalã
Conform Legii bibliotecilor nr. 334 din 31/05/2002, biblioteca
judeþeanã elaboreazã bibliografia localã curentã ºi asigurã servicii
de informare comunitarã.
Conform Regulamentului din 18/11/1996 privind organizarea ºi
funcþionarea bibliotecilor publice, biblioteca judeþeanã participã la
constituirea, dezvoltarea, conservarea ºi valorificarea fondurilor
documentare de interes judeþean ºi naþional pe care le are în colecþii,
la pãstrarea memoriei culturale a judeþului.
Conform Manifestului UNESCO pentru bibliotecile publice din
1994, între preocupãrile bibliotecii publice trebuie sã se afle:
promovarea preocupãrii pentru conservarea patrimoniului cultural,
susþinerea tradiþiei orale ºi asigurarea accesului la informaþiile care
privesc comunitatea.
Specificul colecþiilor
Fondul de memorie culturalã localã cuprinde monografii,
seriale, documente de arhivã, fotografii, hãrþi, genealogii, mãrturii
orale consemnate, materiale audio-video, tãieturi din ziare, cãrþi
poºtale, fiºe biografice (CV-uri), jurnale, etc, toate acestea cu
referire la comunitatea localã pe care o serveºte biblioteca. Toate
aceste materiale ar trebui sã fie integrate catalogului automatizat de
bibliotecã, pentru uºurinþa utilizãrii ºi regãsirii. În noua formã a
programului de bibliotecã, TinREAD, acest obiectiv va fi îndeplinit
ºi prin intermediul secþiunii dedicate Centrului de Informare
Comunitarã (prin aplicarea formatului Marc 21 în înregistrãrile
bazei de date de informaþii comunitare), oferind posiblitatea de a
cãuta dupã cuvinte cheie, nume, locuri, evenimente.

Preocupãri la nivelul ANBPR
Deºi preocupãri cu referire la moºtenirea culturalã localã au
existat în cadrul bibliotecilor publice, într-o mai micã sau mai mare
mãsurã, acestea nu s-au desfãºurat explicit în sensul constituirii
memoriei locale.
La nivelul Asociaþiei Naþionale a Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor
din România (ANBPR) preocuparea pentru îndeplinirea rolului pe
care ar trebui sã îl aibã bibliotecile publice în aria moºtenirii culturale
s-a transpus în anul 2007 prin înfiinþarea unei comisii de specialitate.
Coordonatã de cãtre Sorina Stanca, director adjunct al Bibliotecii Judeþene „O. Goga” din Cluj, comisia a fost iniþial intitulatã „Comisia
pentru memoria culturalã localã ºi genealogie”. În urma întâlnirii din
29 octombrie 2007 desfãºuratã la Piatra Neamþ, membrii comisiei
(printre care se numãrã ºi colega noastrã de la Oficiul de Informare
Comunitarã, Ioana Chicu) au stabilit liniile directoare ºi planul de
mãsuri pentru promovarea acestei activitãþi la nivelul bibliotecilor
publice din þarã, iar titulatura comisiei a fost modificatã, aceasta
devenind „Comisia de memorie culturalã ºi cunoaºtere localã”.
Este rolul acestei comisii de a clarifica o serie de probleme legate
de activitatea pe care un astfel de compartiment ar trebui sã o
desfãºoare. Este de la sine înþeles cã modul de organizare ºi natura
colecþiilor fiecãrei biblioteci implicate în aceste discuþii îºi va pune
amprenta asupra organizãrii unui astfel de serviciu, dar, pânã la
urmã, esenþial este sã conºtientizãm importanþa ºi rolul bibliotecii
publice în adunarea, prezervarea ºi transmiterea moºtenirii locale.
Câteva din problemele ce vor trebui discutate la nivelul acestei
comisii ar putea fi:
! s tabilirea unor criterii clare ºi unor metodologii în desfãºurarea
acestor activitãþi;
! stabilirea modalitãþilor de dezvoltare a colecþiilor de istorie
localã;
! nevoia unor standarde pentru organizare ºi accesul la colecþii;
! modalitãþi de promovare a serviciilor de acest fel cãtre comunitatea localã (de ex. prin expoziþii în spaþiul bibliotecii, expoziþii
virtuale, prin crearea unui site sau a unor secþiuni în site-ul bibliotecii dedicate istorie locale);
! modalitãþi de cooperare cu societãþile de istorie localã ºi de
genealogie.
Activitãþi în cadrul Bibliotecii Judeþene „V.A. Urechia” Galaþi
În cadrul Biroului de Informare bibliograficã, încã din 1968, Biblioteca Judeþeanã V.A. Urechia Galaþi a iniþiat activitãþi ce pot fi
considerate strâns legate de constituirea istoriei locale, prin întocmirea anuarelor bibliografice, care adunã referinþe ale articolelor din
seriale locale sau naþionale ºi respectiv ale pãrþilor componente din
monografii despre judeþul Galaþi ºi personalitãþi locale sau scrise de
personalitãþi locale. Începând din 1999, fiºarea articolelor se face în
programul automatizat de bibliotecã TinLib, cãutarea elementelor de
bibliografie localã fiind mult mai facilã.
Cu referire la personalitãþile locale, un alt element ce þine de
memoria culturalã localã, a fost elaboratã în cadrul Bibliotecii „V.A.
Urechia” lucrarea „Cultura, ºtiinþa ºi arta în Judeþul Galaþi: Dicþionar biobibliografic. Galaþi, 1973”, lucrare ce cuprinde fiºe biobibliografice ale unor personalitãþi gãlãþene. În momentul de faþã, în
modulul de Personalitãþi locale din cadrul catalogului automatizat
de bibliotecã TinLib, se regãsesc fiºe biobibliografice ale unor persoane nãscute pe teritoriul judeþului Galaþi sau care au activat în
aceastã zonã ºi care au influenþat prin activitatea pe care au desfãºurat-o viaþa comunitãþii. Aceste fiºe au fost constituite prin cumularea informaþiilor prezente în colecþiile bibliotecii cu cele solicitate
chiar acestora sub formã de CV-uri sau fiºe de personalitate.

(Continuã la pagina 6)
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ªtiri
1001 de cãrþi de citit într-o viaþã
Enciclopedia britanicã include "Pãdurea
spânzuraþilor", de Liviu Rebreanu, ºi "Pe
culmile disperãrii", de Emil Cioran.
Coordonatorul Peter Boxall a realizat o selecþie de „1001 cãrþi”, în care integreazã prezentãri ale romanelor care
meritã citite într-o viaþã, cu titluri apãrute în perioada de dinainte de 1800, în
secolele XIX ºi XX. Profesorul Boxall,
care a editat enciclopedia în 2006, la
„Quintet Publishing Ltd.”, din Londra,
ºi-a asumat aºadar o sarcinã de Sisif, inspirându-se din numele „O mie ºi una de
nopþi”, iar numãrul a cãpãtat, prin poveºtile ªeherezadei, o rezonanþã miticã - aceea de a putea înfrunta moartea prin sublimul
lecturilor fãrã de sfârºit.
„1001 de cãrþi de citit într-o viaþã”, tradusã de curând din limba
englezã de Editura Rao, sugereazã aºadar amploare nemãrginitã,
dar ºi precizie ºi o concizie incomode în a releva romanele ºi
scriitorii care au marcat momente de cotiturã în evoluþia literaturii.
Romanul este reprezentat în toatã diversitatea sa, începând cu
Antichitatea - Esop, Ovidiu, Chariton - ºi terminând cu ficþiunea
contemporanã a lui Amis, Delillo sau Houellebecq. Dacã enciclopedia începe cu inegalabila „O mie ºi una de nopþi”, se ajunge la
„Pelerinajul” lui Dorothy Richardson ºi la „În cãutarea timpului
pierdut” a lui Proust. Printre doamnele literaturii se numãrã Jane
Austen, prezentã cu ºase cãrþi, Margaret Atwood, Emily Bront' ºi
Amelie Nothomb.
Capitolul cel mai voluminos este consacrat secolului al XX-lea,
cu 731 de titluri, printre care „Pãdurea spânzuraþilor”, de Liviu
Rebreanu, ºi „Pe culmile disperãrii”, de Emil Cioran.
Enciclopedia, care are 960 de pagini, se încheie cu „Sâmbãta”,
de Ian McEwan, în care vulnerabilitatea vieþii în faþa unor evenimente cataclismice este exploratã pe fundalul terorismului internaþional, ºi cu „Mãsurarea lumii”, de Daniel Kehlmann.
La alcãtuirea cãrþii au contribuit peste 100 de colaboratori. Lista
propusã de ei nu încearcã sã stabileascã noi canoane, sã defineascã
ori sã prezinte exhaustiv romanul. Fiecare prezentare, care are în jur
de 1.500 de semne, este conceputã ca o experienþã miniaturizatã,
dar completã a lecturii. Cu peste 600 de fotografii color, de o calitate
graficã excepþionalã, „1001 de cãrþi...” propune o nouã abordare a
clasicilor ºi o reevaluare a ficþiunii contemporane.
„Munca la aceastã carte m-a învãþat cât de contagioasã este
iubirea pentru cãrþi ºi câtã pasiune, prietenie ºi plãcere pot produce
cãrþile”, mãrturiseºte Peter Boxall.

Întâlnire profesionalã
În scopul informãrii bibliotecarilor, care activeazã în bibliotecile
publice de stat din judeþul Galaþi, membrii filialei locale a ANBPR
au prezentat în cadrul întâlnirilor metodice, organizate zonal,
documente ºi prezentãri video pe tema Memoria culturalã localã.
La ultima întâlnire zonalã din acest an, care a avut loc la
Biblioteca Comunalã Vânãtori, a participat ºi Dna dr. Hermina
G.B. Anghelescu, care a subliniat importanþa implicãrii bibliotecilor publice în oferirea acestui tip de servicii de informare.

(Continuare de la pagina 5)
Un rol important îi revine bibliotecii în punerea la dispoziþia
comunitãþii, într-un format cât mai accesibil, a documentelor
referitoare la istoria comunitãþii. Acest lucru poate fi realizat prin
proiecte ce dau posibilitatea de a accesa, în format electronic, fulltextul documentelor de interes local, inclusiv prin proiecte de
digitizare.
În cadrul bibliotecii noastre, un prim pas a fost fãcut prin
aducerea în cadrul catalogului automatizat de bibliotecã a textelor
unor articole de interes local ce pot fi regãsite în mediul electronic,
deocamdatã doar pentru acele seriale ce îºi au corespondent tipãrit în
cadrul bibliotecii.
Activitãþi în cadrul bibliotecii comunale
La nivelul comunitãþilor mai mici, cum ar fi satele ºi comunele,
rolul bibliotecii este cu atât mai mare în conservarea memoriei
locale, acesta putând fi îndeplinit printr-o serie de activitãþi, unele
dintre ele comune ºi bibliotecii judeþene:
! Constituirea unui fond de documente referitor la istoria localã a
comunitãþii, care poate cuprinde monografia localitãþii (în cazul
în care aceasta existã), alte cãrþi care conþin informaþii ºi referinþe
cu privire la comunitatea localã aflatã în cauzã, alte tipuri de
documente;
! Constituirea unui dosar info-documentar anual, care poate
cuprinde tãieturi din ziare ºi reviste, copii xerox, mãrturii scrise
cu privire la viaþa comunitãþii din anul respectiv, pornind de la
evenimente curente, obiºnuite pânã la consemnarea obiceiurilor
ºi tradiþiilor specifice zonei respective, a istoricului clãdirilor
importante din localitate, a evenimentelor deosebite care au
afectat viaþa comunitãþii;
! Folosirea voluntarilor (recrutaþi din rândul elevilor, a celor care
frecventeazã biblioteca, etc) pentru adunarea de materiale
referitoare la istoria localã;
! Solicitarea de materiale din partea localnicilor prin afiºarea (de
exemplu) a unui anunþ prin care biblioteca aduce la cunoºtinþa
locuitorilor cã adunã documente referitoare la istoria localã a
comunitãþii, bineînþeles precizând scopul ºi motivându-i pe
aceºtia prin faptul cã devin astfel parte a istoriei comunitãþii. (Ex:
Dacã aveþi materiale referitoare la istoria localã a comunei
(satului, oraºului) pe care doriþi sã le donaþi sau cunoaºteþi
persoane care deþin astfel de materiale vã rugãm sã contactaþi ....);
! Colaborarea permanentã cu biblioteca judeþeanã care le va
coordona atât în activitatea de adunare a materialelor ce vor
constitui fondul de istorie localã, în întocmirea de liste
bibliografice cu astfel de materiale existente în biblioteca
judeþeanã (monografii, articole, etc), precum ºi în scopul
partajãrii informaþiei pe tema istoriei locale.
Camelia Toporaº #
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Memoria culturalã
a comunitãþii

M

emoria culturalã a comunitãþii a fost tema activitãþii
desfãºurate în septembrie 2007 la Biblioteca Comunalã
Umbrãreºti.
În urma întâlnirilor profesionale am înþeles mai bine rolul pe care îl
are biblioteca comunalã în cadrul comunitãþii noastre. De aceea am
convocat Comisia culturalã a Consiliului Cultural Local Tudor
Vladimirescu ºi am prezentat acesteia misiune a bibliotecii,
obiectivele principale ºi baza legalã care ne permite desfãºurarea
acestei activitãþii în care biblioteca trebuie sã-ºi asume rolul în
strângerea de materiale referitoare la trecerea timpului ºi
prezentului comunitãþii.
Am început deja constituirea unui fond de documente referitor
la istoria localã a comunitãþii care cuprinde Monografia comunei
Tudor Vladimirescu, care a fost editatã anul trecut cu ocazia
aniversãrii a 25 de ani de atestare documentarã. Avem de asemenea
o broºurã cu istoria Mânãstirii Vladimirescu care este un obiectiv
important în cadrul comunitãþii noastre.
Am întocmit un dosar info-documentar despre viaþa ºi activitatea celui care a fost actorul Miticã Iancu. Acest dosar cuprinde
activitatea teatralã (1963 1990), activitatea cinematograficã ºi poze
ale actorului în diferite ipostaze. De asemenea, am stabilit sã
realizãm un dosar info-documentar anual care sã cuprindã tãieturi
din ziare, reviste, copii xeros, mãrturii scrise cu privire la viaþa
comunitãþii, din anul respectiv. Pentru anul 2007 am început deja
acest dosar info-documentar pentru care voi cere ajutorul Bibliotecii „V.A. Urechia” Galaþi.
Am luat legãtura cu directorul ºcolii, directorul Cãminului
Cultural, secretarul Primãriei ºi alte persoane care mã pot ajuta la
întocmirea istoricului clãdirilor importante din localitatea noastrã.
Mariana Iacomi, bibliotecar
Biblioteca Comunalã Tudor Vladimirescu#

Acte normative
care reglementeazã activitatea din biblioteci
& Ordinul nr. 4626/21/07/2005 privind aprobarea Metodologiei
de recuperare a documentelor pierdute, distruse ori deteriorate
ºi de taxare a serviciilor ºi a nerespectãrii termenelor de
restituire a publicaþiilor împrumutate din bibliotecile cuprinse
în reþeaua învãþãmântului, precum ºi a Precizãrilor privind
calculul valoric al acestor documente;
& Metodologia de recuperare a documentelor pierdute, distruse
ori deteriorate ºi de taxare a serviciilor ºi a nerespectãrii termenelor de restituire a publicaþiilor împrumutate din bibliotecile
cuprinse în reþeaua învãþãmântului;
& Regulamentul pentru împrumutul interbibliotecar;
& Legea nr. 422/18.07.2001 privind
protejarea monumentelor istorice;
& Legea nr. 143/03.04.2001 pentru
aprobarea Ordonanþei Guvernului nr.
44/2000 referitoare la unele mãsuri
privind asigurarea bunurilor culturale
mobile exportate temporar;
& Legea nr. 182/25.10.2006 privind patrimoniul cultural naþional mobil;
& O.G. nr. 4/03.02.2005 privind
recalcularea pensiilor din sistemul
public, provenite din fostul sistem al
asigurãrilor sociale de stat;
Continuare din numãrul trecut

ªtiri
Formare profesionalã continuã
Formarea profesionalã a bibliotecarilor din bibliotecile publice a
continuat ºi în semestrul II al anului acesta. Bibliotecarii au participat
la cursurile de pregãtire ºi perfecþionare organizate de Ministerul
Culturii ºi Cultelor prin Centrul de Pregãtire Profesionalã în Culturã.
În cursul semestrului II au participat la programele de specializare:
! Program de calificare/perfecþionare (bazele biblioteconomiei) pentru ocupaþia de bibliotecar:Buºteni.
Modulul I, 02 - 13 iulie
[ Ioana Chicu - Biblioteca “V.A.Urechia” Galaþi
[ Geta Chiroºcã - Biblioteca “V.A.Urechia” Galaþi
[ Camelia Labeº - Biblioteca “V.A.Urechia” Galaþi
Modulul II, 30 iulie - 10 august
[ Gabriel Manea - Biblioteca “V.A.Urechia” Galaþi
[ Luminiþa Carp - Biblioteca Municipalã Tecuci
! Managementul prelucrãrii informaþiei ºi administrãrii
sistemelor informatice integrate de bibliotecã. Buºteni,24 - 28
august
[ Liviu-Iulian Dediu - Biblioteca “V.A.Urechia” Galaþi
[ Mia Bãraru - Biblioteca “V.A.Urechia” Galaþi
[ Cãtãlina Ciomaga - Biblioteca “V.A.Urechia” Galaþi
[ Camelia Toporaº - Biblioteca “V.A.Urechia” Galaþi
! Program de perfecþionare. Actualizarea cunoºtinþelor.
Tendiþe noi în biblioteconomie. Buºteni, 20 - 31 august
[ Magdalena Ciupitu - Biblioteca “V.A.Urechia” Galaþi
[ Geta Zeca - Biblioteca “V.A.Urechia” Galaþi
[ Camelia Bejenaru - Biblioteca “V.A.Urechia” Galaþi
[ Nedelcu Constantina - Biblioteca “V.A.Urechia” Galaþi
[ Cornelia Balaur - Biblioteca “V.A.Urechia” Galaþi
[ Cerasela Panchiosu - Biblioteca “V.A.Urechia” Galaþi
! Program de perfecþionare. Internetul, un univers în plinã
expansiune. Buºteni, 03 - 08 septembrie
[ Otilia Felea - Biblioteca “V.A.Urechia” Galaþi
[ Rocsana Irimia - Biblioteca “V.A.Urechia” Galaþi
[ Elisabeta Alexã - Biblioteca “V.A.Urechia” Galaþi
[ Georgeta Vlad - Biblioteca “V.A.Urechia” Galaþi
[ Mirela Belcin - Biblioteca Municipalã Tecuci
[ Daniela Ignat - Biblioteca Municipalã Tecuci
! Program de perfecþionare. Comunicarea în bibliotecã.
Buºteni, 10 - 15 septembrie
[ Maricica Târâlã-Sava - Biblioteca “V.A.Urechia” Galaþi
[ Viorica Potârniche - Biblioteca “V.A.Urechia” Galaþi
[ Violeta Opaiþ - Biblioteca “V.A.Urechia” Galaþi
[ Anca Georgescu - Biblioteca “V.A.Urechia” Galaþi
[ Geanina Catanã - Biblioteca “V.A.Urechia” Galaþi
[ Gabriela Ichim - Biblioteca “V.A.Urechia” Galaþi
[ Lizeta Rarinca - Biblioteca Municipalã Tecuci
[ Carmen Scânteianu - Biblioteca Municipalã Tecuci
! Restaurator bunuri culturale. Bucureºti, 22 oct. - 11 noiembrie
[ Neculina Constantinescu - Biblioteca “V.A.Urechia”
Galaþi
! Program de perfecþionare pentru Directori economici,
contabili ºi economiºti din instituþiile de culturã. Buºteni, 19 29 iunie
[ Cornelia Mitrofan - Biblioteca “V.A.Urechia” Galaþi
[ Gheorghe Rarinca - Biblioteca Municipalã Tecuci
! Administrator reþea calculatoare. Bucureºti, 01 - 19 octombrie
[ Cãtãlina Ciomaga - Biblioteca “V.A.Urechia” Galaþi
! Formator de competenþe profesionale. Bucureºti, 12 - 23
noiembrie
[ Liviu-Iulian Dediu - Biblioteca “V.A.Urechia” Galaþi
! Designer Web. Bucureºti, 29 octombrie - 17 noiembrie
[ Letiþia Buruianã - Biblioteca “V.A.Urechia” Galaþi
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ªtiri
Google a adoptat cea mai bunã strategie
de promovare
Politica de promovare a companiei
Google Inc. este sã facã reclamã
oricãrei alte companii în afarã de
cea proprie. Pe scurt, populariatatea de care se bucurã Google,
spun experþii, se datoreazã în mare
parte faptului cã nu ºi-au fãcut
singuri reclamã. Mark Hughes,
autorul unei cãrþi despre moduri
non-convenþionale de a construi un
brand, relateazã într-un interviu pentru Associated Press cã: „Este
ca ºi cum Google ar avea o alergie culturalã la publicitate ºi
promovare.“
Google a început cu un buget de 100 de mii de dolari în 1998, iar
la sfârºitul anului profitul încasat a fost de 25 de milioane de dolari,
fãrã sã facã vreo campanie de promovare. Profitul a crescut de la an
la an, ajungând la 12,5 miliarde de dolari, ºi toate acestea fãrã sã
cheltuiascã sume exorbitante pe reclame la posturi de televiziune
sau la radio sau pe bannere externe. Concluzia ar fi cã cea mai bunã
strategie de promovare ar putea fi ne-promovarea propriului brand.

Biblioteca Digitalã Europeanã
Accesul la patrimoniul cultural European ar trebui sã fie garantat
prin crearea unei Biblioteci Digitale Europene, ca punct direct de
acces, considerã Comisia pentru Culturã ºi Educaþie. Accesul la
baza de date a Bibliotecii ºi metodele de cãutare ar trebui asigurate
în cât mai multe limbi strãine.
Pentru foarte mulþi cetãþeni, în special pentru tineri, Internetul a
devenit una din principalele metode de acces la informaþii. De
aceea, comisia parlamentarã considerã importantã utilizarea tehnologiei digitale pentru promovarea, salvgardarea ºi diseminarea la
scarã cât mai mare a bogãþiei ºi diversitãþii patrimoniului cultural
European.
Într-un raport realizat de Marie-Hélène Descamps (PPE-DE,
FR), comisia parlamentarã sprijinã propunerea Executivului privind constituirea unei Biblioteci Digitale Europene, însã subliniazã
cã este necesarã aplicarea unor politici coerente în domeniul digitalizãrii ºi conservãrii operelor digitale, pentru a se evita pierderea
irecuperabilã a conþinuturilor culturale, respectând cu stricteþe
drepturile de autor.
Comisia pentru Culturã subliniazã cã digitalizarea patrimoniului cultural european va aduce beneficii ºi altor sectoare de
activitate, în special educaþiei, ºtiinþei, cercetãrii, turismului ºi
mass-mediei. Comisia parlamentarã încurajeazã Statele Membre sã
elaboreze, în colaborare cu instituþiile culturale, planuri de
digitalizare la nivel naþional sau regional, pentru a întocmi un plan
european al tuturor activitãþilor de digitalizare.
Deputaþii invitã universitãþile europene ºi celelalte instituþii de
învãþãmânt superior sã permitã accesul la teze de doctorat ºi alte
lucrãri ºtiinþifice ale cãror teme ºi discipline sunt legate de
patrimoniul cultural european, în condiþii care urmeazã sã fie
stabilite ºi respectând în totalitate drepturile de autor.
Referitor la finanþarea proiectului, Comisia pentru Culturã ºi
Educaþie sugereazã parteneriate cu sectorul privat.

I

IME - Soluþii pentru
biblioteci

ME România (Information Management and Engineering) este
o companie specializatã în furnizarea de soluþii pentru biblioteci. Dupã numãrul de sisteme integrate de bibliotecã instalate ºi
dupã anvergura proiectelor derulate, compania este cea mai mare
din þarã în acest domeniu ºi una dintre cele mai mari din Europa de
Est. IME România a aniversat în iunie 2005 zece ani de activitate
încununatã de succese. Câteva repere în aceastã decadã sunt
urmãtoarele:
! Implementarea standardului de management al calitãþii SR EN
ISO 9000:2001 pentru dezvoltare software ºi activitãþi de
asistenþã tehnicã ºi a procedurilor CMM Level 3 pentru dezvoltare software;
! Dezvoltarea produsului de ultimã generaþie TinREAD;
! Managementul de proiecte de complexitate naþionalã/internaþionalã;
! Membru OPN (Oracle Partner Network);
! Partener IBM pentru proiecte complexe;
! Furnizarea de servicii de asistenþã tehnicã pentru The Library of
Congress ºi aprecierea ca excelentã a prestaþiei IME de cãtre
Vicepreºedintele Anton R. Pierce.
La momentul debutului scopul principal a fost distribuirea de
programe performante disponibile pe mapamond pentru biblioteci ºi
asigurarea asistenþei tehnice în România. Treptat, activitatea a fost
extinsã cu servicii conexe, din ce în ce mai consistente, pentru a
îmbunãtãþi ºi adapta produsele distribuite. Astfel unul din cele mai
importante sisteme furnizate de companie, ºi anume TinLIB, sistem produs la acea datã la Londra, a fost integral tradus în limba
românã (software ºi documentaþii), încã din anul 1996. De asemenea, prelucrãrile specifice necesare pentru bibliotecile din þarã au
impus adaptarea software-ului la aceste cerinþe funcþionale. În scurt
timp activitatea depusã de companie în mod eficient ºi susþinut a
condus la acordarea statutului de co-dezvoltator al aplicaþiei
TinLIB în anul 1997. Din anul 2002 IME România este dezvoltatorul aplicaþiei TinREAD, un nou produs realizat pe baza tehnologiilor de ultimã generaþie având, astfel, la dispoziþie instrumentele tehnice necesare pentru a aborda proiecte complexe ce necesitã
sisteme fiabile, testate îndelung în implementãri complexe, dar în
acelaºi timp necesitând flexibilitate ºi dezvoltãri adaptate fiecãrui
proiect în parte.
În aceastã primã decadã, profesionalismul abordãrilor, robusteþea ºi competitivitatea soluþiilor oferite s-au materializat prin implementãri ale sistemelor furnizate de IME România în circa 300 de
biblioteci din þarã sau pe mapamond. Graficul de creºtere a companiei dupã numãrul de sisteme instalate în cei zece ani de funcþionare
este elocvent.
IME România este în primul rând furnizor de soluþii pentru biblioteci ºi nu simplu distribuitor de produse sau prestator de servicii
punctuale. Domeniile IT&C acoperite de diferitele
departamente ale IME România sunt:
! Software
! Hardware
* coduri de bare;
* securizarea fondului;
* Echipamente ºi etichete radio;
! Internet;
Lista de produse dã dimensiunea
realã a activitãþii desfãºurate cu
profesionalism ºi dãruire pe parcursul a mai mult de 10 ani de
activitate intensã furnizând soluþii pentru toate tipurile de biblioteci:
! TinREAD (The Information Navigator for Readers)
! TinLIB (The Information Navigator for LiBraries)
! TLIB (Toatal LiBrary)
www.ime.ro
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Biblioteca Comunalã
Braniºtea

S

ituatã în Lunca Siretului, la doar 18 Km de oraºul Galaþi,
localitatea Braniºtea este reºedinþã a comunei cu acelaºi nume. Printre instituþiile cele mai importante din comunã se numãrã ºi Biblioteca, care alãturi de ªcoalã ºi Bisericã reprezintã unul
dintre pilonii de bazã ai spiritualitãþii locale. Nu ºtim cu certitudine
anul în care s-a înfiinþat, dar presupunem cã în 1925 odatã cu darea
în folosinþa a Cãminului Cultural, în incinta cãruia ºi-a desfãºurat
activitatea pânã în anul 1993, când datoritã degradãrii a doi pereþi
exteriori ai clãdirii, fondul de carte era în pericol de degradare. În
urma nenumãratelor demersuri fãcute cãtre administraþia localã, în
1994 s-a reuºit obþinerea unui spaþiu acceptabil în incinta Grãdiniþei
unde îºi desfãºoarã activitatea ºi în prezent.
Aici nu este un loc foarte spaþios, dacã luãm în calcul suprafaþa
de doar 36 mp, dar putem afirma cu certitudine cã este un loc intim ºi
primitor pentru toþi cei care îi trec pragul în dorinþa de a descoperi
lumea mirificã a cuvântului scris.
Amplasatã în mijlocul comunei, la ºoseaua principalã, Biblioteca oferã tuturor cetãþenilor comunitãþii (4.000 de locuitori) doritori de lecturã, cãrþi din diverse domenii cum sunt: filosofie, religie,
medicinã, agriculturã, istorie, literaturã românã ºi universalã, etc.
Dacã înainte de 1990 Biblioteca nu a funcþionat permanent, ci
doar sporadic câteva ore pe sãptamânã ºi datorita faptului cã bibliotecarii primeau doar o indemnizaþie modicã pe lângã serviciul de
bazã pe care îl aveau, dupã aceastã datã putem spune cã Biblioteca
ºi-a reluat ºi rolul în mijlocul comunitãþii.
Dezvoltatã treptat cu ajutorul comunitãþii locale ºi sub directa
îndrumare a Bibliotecii Judeþene „V.A. Urechia”, Biblioteca Comunalã Braniºtea deþine un numar de 8.988 volume. Din totalul de
4.000 de locuitori aproape 10% sunt înscriºi la bibliotecã.
Publicaþiile aflate în Bibliotecã reprezintã în mare parte
beletristicã (6.051 vol.); tehnicã, economie casnicã, geografie
(1.227 vol.); generalitãþi, artã, sport (488 vol.); religie, filosofie,
istorie (1222 vol.).
Din punct de vedere al achiziþiilor de carte nouã putem spune cã
aceasta este destul de modestã, având în vedere cã în anul 2006 s-au
achiziþionat 202 vol., în condiþiile în care, conform legii, creºterea
anualã a colecþiilor trebuie sã fie de 50 documente la mia de
locuitori. Aici mai putem adãuga cã în domenii de mare interes cum
ar fi: geografie, medicinã, religie sunt puþine cãrþi dar ºi acestea sunt
depãºite din punct de vedere informaþional ºi nu mai corespund
actualelor cerinþe ale utilizatorului. Cred cã este de prisos sã mai
amintim cã ºi publicaþiile pentru copii sunt întro stare de degradare
fizicã accentuatã.
Datoritã faptului cã 75% dintre utilizatori sunt elevi, la achiziþia
de carte pe care am fãcut-o am þinut cont atât de preferinþele de lecturã ale cititorilor cât ºi de recomandãrile ºi listele bibliografice ale
învãþãtorilor ºi profesorilor de limbã românã.
Concluzia este cã se achiziþioneazã carte putinã, în conditiile in
care 75% din fondul de carte al Bibliotecii este învechit ºi numai
corespunde cerinþelor de lecturã actuale.
Anul acesta ne putem mândri cu achiziþionarea unui calculator
de ultimã generaþie, a unei imprimante ºi sperãm în viitorul cât mai
apropiat ºi a programului profesional pentru bibliotecã TINLIB
pentru a putea þine pasul cu era tehnologiei informaþionale.
Interesul publicului, dar în mod special al copiilor pentru
Bibliotecã este susþinut ºi de activitãþile pe care le-am desfãºurat,
evocând cele mai importante evenimente din istoria poporului român, organizarea de expoziþii în cadrul Bibliotecii, prezentarea
Bibliotecii grupurilor organizate cu elevii claselor mici precum ºi
omagierea celor mai importanþi scriitori ai literaturii române cât ºi
universale.
Mariana Andronachi, bibliotecar
Biblioteca Comunalã Braniºtea #

ªtiri
Concurs pentru granturi mici
IREX oferã posibilitatea
bibliotecarilor ºi utilizatorilor de biblioteci sã se
înscrie la un Concurs
pentru Granturi Mici, cu
participarea comunitãþii.
Obiectivele concursului sunt sã încurajeze
apariþia de idei noi de
promovare a dezvoltãrii locale prin intermediul centrelor de internet
din biblioteci ºi sã disemineze bunele practici printr-o conlucrare
între biblioteci ºi comunitate. Dat fiind cã România pregãteºte un
program naþional al centrelor internet din biblioteci, IREX
intenþioneazã sã promoveze schimbul de idei asupra modului în care
pot fi cel mai bine utilizate aceste centre de cãtre comunitate.
Dimensiunea acestor granturi sunt cuprinse între 100 ºi 2.500
USD. Proiectele considerate eligibile sunt cele cu efecte de duratã,
pentru care finanþarea acordatã constituie doar investiþia iniþialã
necesarã pentru lansarea iniþiativei.
Granturile pot fi utilizate pentru:
! înfiinþarea de pagini de internet noi, pe duratã lungã, care vin
în întâmpinarea unei anumite nevoi a comunitãþii;
! angajarea unor specialiºti în anumite domenii, care sã
asigure pregãtirea unui grup þintã bine definit;
! cheltuieli de instruire ºi întrunire, fonduri utilizate reunirii
participanþilor la elaborarea unei iniþiative specifice;
! achiziþionarea de software specific (baze de date, crearea de
pagini de internet, editare de imagini) sau echipament
(camerã digitalã, scanner, webcam, server) care sã asigure
aplicarea durabilã în practicã a proiectului propus.
Proiectelor pot fi depuse pânã în ultima zi a fiecãrei luni ºi pot fi
depuse electronic, prin poºtã sau direct.
Mai multe informaþii pe: www.irex.org sau www.anbpr.org.ro/blog/.

Banca mondialã ºi bibliotecile comunale
Banca Mondialã s-a arãtat interesatã de sistemul de biblioteci
publice din România. Unul dintre scopurile declarate ale acesteia
este susþinerea cu precãdere a dezvoltãrii bibliotecilor comunale.
Banca Mondialã ºi-a exprimat disponibilitatea de a susþine
dezvoltarea sistemului naþional de biblioteci publice din România
prin finanþarea achiziþiei de soft integrat de bibliotecã performant, în
concordanþã cu noile tehnologii informaþionale, cu dezvoltarea
serviciilor de bibliotecã ºi Programul Naþional de Automatizare.

Întâlniri profesionale în 2008
În anul 2008 vor continua întâlnirile profesionale organizate de
Biblioteca Judeþeanã “V.A. Urechia” cu bibliotecarii din bibliotecile
publice pe care îi coordoneazã metodologic.
Tema acestor întâlniri va fi “Reinventarea bibliotecii” ºi se
constituie într-un prilej de a discuta despre noile servicii pe care
bibliotecile publice trebuie sã le facã pentru comunitatea servitã.Se
reitereazã astfel ºi intenþia Ministerului Culturii ºi Cultelor de a
susþine astfel procesul de transformare calitativã a serviciilor de
bibliotecã. Strategia Naþionalã de Dezvoltare a Bibliotecilor pânã în
2010 cuprinde paºi importanþi în acest sens. Din pãcate, nu doar lipsa
banilor reprezintã singura barierã în realizarea acestui deziderat.
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ªtiri

Personal digital
assistant (PDA)

Ce primim în inbox?
Din pãcate, Yahoo ºi Microsoft au pierdut lupta cu spam-ul.
Adresele de mail de pe Yahoo ºi Hotmail sunt sufocate zilnic de
mesaje nesolicitate, în timp ce la Gmail nu trece nimic de filtrul
lor. Departe gândul cã Gmail este perfect, însã dã clasã vechilor
furnizori de e-mail, în materie de securitate.
Spam cu acþiuni la bursã
E-mail-urile nesolicitate legate de acþiuni la bursã au
înregistrat o evoluþie tehnologicã odatã cu apariþia unui nou tip de
spam, prin mp3. Mesajele au fost detectate de cãtre BitDefender.
Ele cuprind înregistrãri, în format mp3, ale unei voci sintetizate ce
promoveazã acþiuni la bursã. Fiºierele mp3 ataºate au nume
precum „gloria estefan” ori „say your name”, special pentru a
tenta destinatarul sã le deschidã.
„Volumul acestui tip de mesaje nesolicitate este destul de mic
în acest moment, fiind probabil vorba despre o testare a eficienþei
acestora din partea creatorilor. În acest moment, situaþia se aflã
sub control, semnãturile pentru acest tip de spam au fost adãugate
în bazele de date BitDefender, iar adresele IP relevante au fost
blocate”, afirma Andra Miloiu, spam analist al Laboratoarelor
BitDefender.
Primele ºase luni ale anului 2007 au adus în inbox-uri mesaje
spam orientate pe promovarea unor acþiuni la bursã, este vorba
despre schemele pump-and-dump. Acestea au reprezentat 75%
din totalul mesajelor tip spam prin imagini ºi 3,6% din mesajele
spam cu text. Spam-urile de tip pump-and-dump reprezintã o
formã de fraudã, fondatã pe promovarea exageratã a unor acþiuni,
cumpãrate într-o primã fazã la un preþ scãzut. Scopul final:
vânzarea lor la suprapret.

Revista Românã de Biblioteconomie ºi
ªtiinþa Informãrii
A apãrut numãrul 3 al Revistei Române de Biblioteconomie ºi
ªtiinþa Informãrii, având ca temã ªtiinþele informãrii ºi
comunicãrii - domenii ºi direcþii de cercetare în România
(coordonator: conf. univ. dr. Elena Tîrziman). Rezumatele
articolelor sunt disponibile pe site-ul ABR, la adresa
http://www.abr.org.ro/rrbsi/rrbsi3_2007_ro_rez.pdf. În cuprins:
! Modalitãþi de creare a conþinutului digital într-o structurã
documentarã specializatã (Cristina Albu, Elena Tîrziman)
! ROLiNeST în viaþa bibliotecilor universitare româneºti
(Doina Ostafe, Mihaela Cristea)
! Impactul bibliotecii digitale asupra managementului
educaþional (Rodica Maria Volovici)
! Utilizarea cãrþii electronice în procesul de e-learning (Agnes
Erich)
! Sistem naþional de management al resurselor digitale în ºtiinþã
ºi tehnologie bazat pe structuri GRID - SINRED (Doina
Banciu, Gheorghe Sebestyen Pal)
! RAMEAU - drumul spre Lista de autoritate de subiecte
româneascã (Denise Rotaru)
! Comisia Naþionalã a Bibliotecilor ºi cercetarea în domeniul
biblioteconomiei în România (Tabita Chiriþã)
! Cercetarea în bibliotecile europene reflectatã în periodicul
”Biblioteconomie: culegere de traduceri prelucrate” (Anca
Moraru)
! Biblioteca Europeanã: acces integrat la colecþiile bibliotecilor
naþionale din Europa (Luminiþa Gruia)
! Recenzii: Emilia Hîrbea. Constantin Noica; Margareta Tudor.
Catalogul cãrþii vechi româneºti din Biblioteca Judeþeanã
„Dinicu Golescu” Argeº (1642-1830) (Nicoleta Rahme)

P

ersonal digital
assistant PDA sunt
calculatoarele de
þinut în mânã care au fost
iniþial proiectate sã fie
agende personale electronice, dar, în timp, au
devenit mai polivalente.
PDA-urile sunt de asemenea calculatoarele de
buzunar având reputaþia de
calculatoarele sau de
palmtop. PDA-urile au
multe întrebuinþãri : calculator aritmetic, ceas de buzunar ºi agendã
calendaristicã, pentru a juca jocuri electronice, accesarea internetul,
recepþionarea ºi transmiterea de e-mail-uri, înregistrarea video,
editarea de documente de tip text, agende electronice de contacte,
editarea foilor de calcul tabelar, receptor radio sau redarea fiºierelor
multimedia, ºi chiar Global Positioning System (GPS). PDA-urile au
de asemenea ecrane color ºi posibilitãþile de redare audio, ceea ce le
permite sã fie întrebuinþate ºi precum telefoanele mobile
(Smartphone), navigare web, sau precum console portabile de jocuri.
Termenul "asistent personal digital" a fost ales în data de 7 ianuarie
1992 la Consumer Electronics Show din Las Vegas, Nevada, când
CEO-ul de atunci al Apple Computer John Sculley l-a enunþat cu
referire la Apple Newton. În 1989, Atari Portfolio, deºi tehnic fãcând
parte din clasa palmtop, a fost un prevestitor al formularul adoptat
recent de multe dispozitive de buzunar moderne. Încã din 1980 au
apãrut dispozitive precum Psion ºi Sharp Wizard care aveau
suficiente funcþionalitãþi pentru a fi luate deja în consideraþie ca
PDA-uri. PDA-urile iniþial erau numite Palm-uri, Palm Pilot sau
Palm Top-uri dupã modelele lansate de USR ºi Palm Inc. Aceastã
întrebuinþarea a numelui este un caz de generalizare a unei mãrci
înregistrate.
Conectivitate
Multe PDA-uri au poty Irda (Infraroºu) pentru conectivitate. Aceasta
permite comunicarea între douã PDA-uri, PDA ºi orice alt dispozitiv
care are port Irda, sau între un PDA ºi un calculator cu un adaptor Irda.
Cel mai des tastaturile universale PDA folosesc tehnologia razei cu
infraroºii. PDA-uri moderne au de asemenea ºi conectivitate
Bluetooth fãrã fir, care este folositã ºi la multe telefoane mobile,
cãºtile telefonice radio ºi dispozitivele GPS.
Carduri de memorie
Deºi majoritatea dispozitivelor PDA timpurii nu au avut socluri
pentru carduri de memorie, acum cele mai multe acceptã fie carduri
SD („Secure Digital”), fie carduri Compact Flash. Deºi proiectate
iniþial pentru memorie, cardurile de tip SDIO („Secure Digital Input
Output”) ºi Compact Flash ajutã acum la folosirea PDA-urilor
împreunã cu o serie de servicii cum ar fi comunicaþia Wi-Fi, sistemul
GPS sau folosirea webcam-urilor. Unele Pocket PC-uri sunt de
asemenea prevãzute ºi cu porturi USB acceptând astfel extinderea
memoriei ºi prin drive-uri de memorie flash USB.
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Premiile ANBPR-Filiala
Galaþi: criterii
Biroul executiv al Filialei Galaþi a ANBPR a aprobat, încã de anul
trecut, criteriile pentru acordarea premiilor. Acestea sunt, pentru
fiecare premiu în parte, urmãtoarele:
Bibliotecarul anului
I. Categoria biblioteci publice judeþene ºi municipale
! seriozitatea profesionalã;
! implicarea în problemele compartimentului;
! leadership;
! contribuþii la realizarea publicaþiilor filialei;
! participarea în calitate de voluntar la activitatea Asociaþiei;
! promovarea bibliotecii ºi a profesiei de bibliotecar în cadrul
comunitãþii servite;
! promovarea bibliotecii ºi a profesiei de bibliotecar în cadrul
comunitãþii profesionale;
! participarea la diferite activitãþi cu caracter ºtiinþific de specialitate (articole, referate, comunicãri, conferinþe etc);
! prezenþa activã la dezbaterile profesionale;
! abilitãþi de comunicare, în mod special, în transferul de
cunoºtinþe profesionale.
II. Categoria biblioteci orãºeneºti ºi comunale
! aceleaºi ca cele de mai sus la care se adaugã:
! organizarea de schimburi de experienþã ºi întâlniri
profesionale.
Bibliotecar manager
I. Categoria biblioteci publice judeþene ºi municipale
II. Categoria biblioteci orãºeneºti ºi comunale
! modul în care a realizat planificarea activitãþii;
! modul în care a pus în practicã obiectivele stabilite;
! cel mai bun indicator privind execuþia bugetarã;
! obþinerea de sponsorizãri;
! abilitatea de a colabora cu administraþia localã;
! participarea la manifestãrile profesionale organizate de
Asociaþie;
! contribuþii la îmbunãtãþirea cadrului organizatoric ºi normativ;
! colaborarea cu alte organizaþii.
Premiul de fidelitate
I. Categoria biblioteci publice judeþene ºi municipale
II. Categoria biblioteci orãºeneºti ºi comunale
! minim 10 ani vechime în Asociaþie;
! implicarea în problemele filialei;
! participarea în calitate de coordonator la diferite activitãþi
ale filialei;
! prezenþa activã la dezbaterile profesionale (ºedinþe, liste de
discuþii, comisii de specialitate);
! grad scãzut al erorilor în raportarea diferitelor aspecte
profesionale;
! promovarea imaginii bibliotecarului ºi a bibliotecii în cadrul manifestãrilor cu caracter ºtiinþific;
! rezultate bune ale organizaþiei, respectiv compartimentului
în care lucreazã.
Premiul „Debut profesional”
I. Categoria biblioteci publice judeþene ºi municipale
II. Categoria biblioteci orãºeneºti ºi comunale
! minimum 1 an, maxim 2 ani de activitate în profesie;
! minimum 1 an calendaristic lucrat în cadrul aceleiaºi
organizaþii;
! participare responsabilã la pregãtirea profesionalã proprie;
! calitatea redactãrii materialelor în cadrul programelor de
pregãtire ºi perfecþionare profesionalã;
! capacitatea de a se integra în colectiv ºi a lucra în echipã;
! ”interfaþã prietenoasã”.

ªtiri
ªedinþa Biroul executiv local
Joi, 4 octombrie a.c. s-a desfãºurat la sediul central al Bibliotecii
”V.A.Urechia”, ºedinþa Biroului executiv al Asociaþiei Naþionale a
Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor Publice din România - Filiala Galaþi.
ªedinþa a fost convocatã de cãtre Preºedintele Filialei Galaþi a
ANBPR, Liviu-Iulian Dediu, în conformitate cu prevederile
statutare. Au fost prezenþi toþi membrii Biroului executiv iar în
calitate de invitat a participat la ºedinþa ordinarã ºi Dl Zanfir Ilie,
directorul Bibliotecii V.A. Urechia.
Ordinea de zi a cuprins:
! prezentarea Conferinþei anuale a ANBPR desfãºuratã la Buºteni
pe 27 aprilie a.c.. Cu prilejul Conferinþei s-au decernat ºi premiile ANBPR pentru anul 2006. Filiala Galaþi a ANBPR a primit
Diploma de merit pentru rezultate deosebite în dezvoltarea ºi
consolidarea activitãþii Asociaþiei, iar Liviu-Iulian Dediu,
vicepreºedinte al Asociaiei, a primit Diploma de merit pentru
excepþionala contribuþie la susþinerea procesului de
automatizare a serviciilor în bibliotecile publice ºi pentru
întreaga activitate dedicatã asociaþiei ºi comisiei profesionale pe care o coordoneazã cu înalt profesionalism.
! prezentarea Conferinþei Naþionale a ANBPR desfãºuratã la Sibiu
în perioada 08 - 10 noiembrie 2007;
! stabilirea reprezentanþilor care au participat la Conferinþa
Naþionalã;
! premiile ANBPR Filiala Galaþi pentru anul 2006;
! informare privind derularea proiectului pentru Programul
“Global Libraries” finanþat de Fundaþia Bill ºi Melinda Gates .
! discuþii privind gradul de îndeplinire a Planului de activitãþi al
Filialei ºi situaþia strângerii cotizaþiei;
! anunþ privind participarea Bibliotecii “V.A. Urechia” la Salonul
Internaþional de Carte Româneascã, Iaºi ed. a XVI, 8-11
octombrie 2007.
Preºedintele Filialei Galaþi a menþionat faptul cã la Conferinþa
Naþionalã a ANBPR se vor distribui ºi noile legitimaþii de membru.
Pânã la sfârºitul anului acestea vor fi distribuite tuturor membrilor
Asociaþiei din Filiala Galaþi.

Primul târg de carte veche
Primul târg de carte veche din România a fost deschis la Cluj. La
acest târg au fost prezentate doar cãrþi tipãrite înainte de anul 1947.
Unele dintre aceste volume sunt unicate, iar altele au autografele
unor personalitãþi din perioada antebelicã ºi pânã în perioada
interbelicã. Organizatorul târgului, Vlad Jucan, a afirmat cã au fost
prezentate volume care poartã semnãturile celor patru regi pe care i-a
avut România. La standuri au putut fi gãsite ºi alte cãrþi tipãrite în
Transilvania, în limbile românã, maghiarã ºi germanã. Târgul de
carte veche a fost completat ºi de o expoziþie de profil, organizatã de
Biblioteca Judeþeana "Octavian Goga".

Anunþ
Pânã la 15 ianuarie 2008, toate bibliotecile trebuie sã trimitã cãtre
Biblioteca “V.A. Urechia”, Raportul statistic privind activitatea pe
2007. Menþionãm faptul cã formularul tipizat este distribuit pe un
CD-ROM cãtre toate instituþiile. Pe acelaºi suport veþi gãsi ºi toate
numerele din Buletinul informativ Asociaþia în format electronic.

Invitaþie
Biroul executival ANBPR Filiala Galaþi invitã membrii Filialei sã
propunã ce activitãþi considerã cã ar trebui incluse în Planul de
activitãþi al Filialei pe anul 2008
Propunerile pot fi trimise pe adresa de email al Preºedintelui
Filialei, Liviu-Iulian Dediu: lidbvau@yahoo.com
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ªtiri

Zilele Bibliotecii
“V.A. Urechia”

Internetul face un specialist din oricine
De la simpli utilizatori la
experþi într-un anumit
domeniu
În timp, oamenii vor fi
dispuºi sã plãteascã pentru a citi recenziile unor
specialiºti. în condiþiile în
care conþinutul unor siteuri binecunoscute cum
este Wikipedia se bazeazã
pe informaþii furnizate de
utilizatori, specialiºtii cred cã zilele jurnaliºtilor, criticilor, scriitorilor, muzicienilor ºi regizorilor profesioniºti sunt numãrate.
Investitorul Robert McNamee a decis sã investeascã pe ideea
potrivit cãreia creatorii de opinie din secolul 20 sunt o poveste trecutã. „Era important dacã erai un observator de la faþa locului ºi
acest lucru te fãcea un profesionist cel puþin în acel moment, dacã nu
pentru totdeauna în respectivul domeniu”, spune McNamee, adãugând cã Internetul a schimbat datele problemei, fãcând ca toata lumea sã devinã la ora actualã un expert dintr-un anumit punct de
vedere.Explicaþia lui McNamee pare argumentatã în condiþiile în
care cei care doresc sã cumpere cãrþi pot mai întâi sã citeascã
recenzii fãcute de cãtre alþi utilizatori pe Amazon sau daca vor sã
vadã imagini ale incendiilor devastatoare din sudul Californiei este
de ajuns sã intre pe Flickr. McNamee este dispus sã investeascã
sume importante de bani pe simpla idee cã, în timp, utilizatorii de
Internet se vor decide care sunt sursele credibile ºi vor fi dispuºi sã
plãteascã pentru a le citi.
Andrew Keen, autorul lucrãrii The Cult of the Amateur (Cultura
amatorului) crede cã tot mai puþini oameni au încredere în autoritatea creatorilor de opinie ºi „cã pun pe acelaºi nivel, spre exemplu, jurnaliºtii cu politicienii ºi cu persoane care fac parte din conducere”. Recenziile erau în trecut domeniul tabu al ziariºtilor profesioniºti, fie cã era vorba despre o carte, un spectacol de teatru, TV,
un restaurant, orice fel de produs cultural sau comercial. La ora
actualã recenziile fãcute de utilizatorii de Internet de oriunde din
lume, fie cã sunt recenzii scrise, audio sau chiar video, nu mai sunt o
noutate.
Un exemplu în acest sens este site-ul http://www.expotv.com,
unde consumatorii pot sã posteze comentarii (scrise sau video) cu
privire la diferite produse. Consumatorii au, în sfârºit, un mediu
unde pot fi egali cu afaceriºtii
ªi exemplele nu se opresc aici. Ripoff Report (www.
ripoffreport.com) este un site care invitã utilizatorii sã scrie plângeri
în legãturã cu diverse produse sau servicii care i-au nemulþumit.
Potrivit creatorului acestui site, Ed Magedson, Internetul este, în
sfârºit, un mediu în cadrul cãruia utilizatorii pot fi egali cu cei care le
oferã produse ºi servicii.
Magedson are, în momentul de faþã, zeci de procese de calomnie
cu cele mai diverse companii, dar Ripoff Report nu poate fi
considerat rãspunzãtor aºa cum se întâmplã cu ziarele sau posturile
de televiziune, în condiþiile în care conþinutul sãu se bazeazã în
totalitate pe rapoarte scrise de utilizatori. Cazul este cumva
asemãnãtor cu cel al unor site-uri care au camere de chat (de
exemplu Yahoo sau AOL) ºi care potrivit unei legi aprobate de
Congresul SUA în 1996 nu pot fi fãcute rãspunzãtoare pentru ceea
ce spun utilizatorii în camerele de chat.

G

ãlãþenii sunt cei care au deschis sezonul sãrbãtorilor. În
perioada 26 - 30 noiembrie ei au sãrbãtorit Zilele Galaþiului.
În cadrul sãrbãtorilor Galaþiului s-au organizat Zilele
Bibliotecii „V.A. Urechia” unde cetãþenii au fost invitaþi sã participe
la evenimente culturale ce s-au desfãºurat atât la sediul central al
Bibliotecii, cât ºi la Filiala de la Casa de Culturã a Sindicatelor.
Manifestãrile au cuprins mai multe acþiuni:
! ”V.A. Urechia un protector bibliofil al culturii româneºti”microexpoziþie de documente originale;
! ”Scriitori ai oraºului: Jurnaliºti gãlãþeni în literaturã” - expoziþie
de carte;
! ”Eu citesc! Tu citeºti” - concurs literar;
! ”Un eseu pentru oraºul meu” - recital de creaþii literare;
! ”Farmecul Galaþiului” - expoziþie de documente iconografice;
! ”Întâlnire la bibliotecã” - vizite de informare;
! ”Galaþiul în suflet de copil” - concurs de postere;
! ”Monografia ºcolarã a judeþului Galaþi” - lansare de carte;
! ”Revistele ºcolare” - colocviu;
! ”Simboluri ale Galaþiului” - colocviu ºi seratã literarã;
! ”Bursa cititorului dependent”
! ”Galaþiul meu” - concurs de postere;
! Colocviu profesional unde vor fi prezentate urmãtoarele teme:
! Centre de Informaþii Comunitare;
! Prezentarea noului sistem integrat de bibliotecã TinREAD.
Acþiunile au fost organizate în parteneriat cu ªcolile nr. 29, „Sf.
Ana”, nr. 20, nr. 2, nr. 10, nr. 26, Inspectoratul ªcolar Judeþean
precum ºi Casa de Culturã a Studenþilor.

Publicaþie editatã de ANBPR-Filiala Galaþi
Biroul executiv al Filialei
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

ANBPR. Filiala Galaþi
800208, Galaþi, Mihai Bravu, 16
Tel: 0236-411037; Fax: 0236-311060

Zanfir Ilie
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