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Sub auspiciile parteneriatului de
colaborare încheiat între Biblioteca „V.A.
Urechia” ºi Asociaþia Generalã a Inginerilor
din România, Filiala Galaþi, în data de
16.10.2008, la sediul bibliotecii a avut loc o
întâlnire ce a avut drept scop aniversarea unuia
dintre membrii sãi ºi anume dl. prof. dr. ing.
Severin Marcel Bumbaru.
Parteneriatul, iniþiat la începutul anului, ºia propus desfãºurarea de activitãþi comune în
domeniul educaþiei, precum ºi colectarea, respectiv promovarea informaþiei despre
personalitãþile gãlãþene marcante, prin materiale ºi manifestãri specifice, în cadrul proiectului „Oameni ºi locuri în memoria
Galaþiului”. Manifestarea a reprezentat una
dintre acþiunile rezultate în urma efortului
comun prin care Biroul
Informare bibliograficã
a încercat sã reconstituie ºi sã completeze
fiºele biobibliografice
ale unor personalitãþi
din domeniul ingineresc, care, prin activitatea profesionalã desfãºuratã au contribuit la
renumele urbei gãlãþene. Astfel, în cadrul acestei colaborãri, pe
parcursul anului, au fost omagiaþi ingineri care
au activat de-a lungul timpului în cadrul
Institutul Politehnic Galaþi precum Dumitru
Moþoc, Valentina Dan, Ioan Rãºenescu sau
cunoscuþii fraþi Eliza Leonida Zamfirescu ºi
Dimitrie Leonida. Aceºtia au fost aniversaþi
sau comemoraþi prin intermediul unor
expoziþii documentare, în acelaºi timp fiind
depusã o intensã activitate de cercetare pentru
reconstituirea ºi completarea informaþiilor din
baza de date a bibliotecii.
Aniversarea d-lui prof. Severin Marcel
Bumbaru a luat forma unei emoþionante
manifestãri de omagiere a personalitãþii celui
care este considerat unul dintre întemeietorii
învãþãmântului de informaticã la Galaþi,
atmosfera nonformalã din cadrul întâlnirii, alãturi de cuvintele celor prezenþi, contribuind la
formarea imaginii omului ºi profesorului
Severin Marcel Bumbaru. Întâlnirea a constituit un prilej pentru inginerii participanþi la
întâlnire de a reconsidera biblioteca nu numai
drept un loc pentru rememorãri ºi aduceri

aminte, ci ºi ca spaþiu cultural, aceºtia oprinduse inevitabil asupra legãturii pe care au avut-o
cu Biblioteca „V.A. Urechia” de-a lungul timpului ºi implicit cu cartea. Astfel, dl. dr. ing.
Octavian Coºovliu, preºedintele Asociaþiei
Generale a Inginerilor din România (AGIR)
Filiala Galaþi ºi d-na prof. dr. ing. Rodica
Alexandru, vicepreºedinte al filialei gãlãþene
au þinut sã mulþumeascã bibliotecii pentru gãzduirea acestei manifestãri ºi pentru colaborarea avutã. Dl. prof. dr. ing. Stoicescu a remarcat ºi apreciat atmosfera spiritualã ºi aspectul
arhitectonic al clãdirii ce a gãzduit odinioarã
Comisia Europeanã a Dunãrii de Jos. La finalul
discursului, domnul profesor Severin Marcel
Bumbaru ºi-a îndreptat
gândurile spre biblioteca gãlãþeanã, aducându-ºi aminte cu nostalgie de zilele în care
aceasta era nelip-sitã în
drumurile sale. Acesta
a reflectat asupra cãrþii
ºi a drumului ei viitor,
accentuând orientarea
spre documentele în
format electronic, mult
mai accesibile din
punct de vedere al
costului ºi al consultãrii. Dânsul a þinut totuºi sã precizeze faptul cã
în multitudinea de resurse ce se regãsesc în
momentul acesta pe Internet, trebuie avut în
vedere permanent criteriul valorii ºi al
documentãrii ºtiinþifice. Spre sfârºitul manifestãrii, d-na Rodica Alexandru a þinut sã
remarce faptul cã inginerii pot fi gãsiþi în
momentul de faþã în diverse arii de activitate,
inevitabil ºi în bibliotecã, legãturile ºi punctele
comune între profesia de bibliotecar ºi cea de
inginer fiind numeroase.
În cadrul actual al societãþii româneºti, în
care migraþia între profesii este un element des
întâlnit, putem sã tragem concluzia cã formaþia
de inginer aduce de cele mai multe ori cu sine o
pregãtire nu neapãrat numai tehnicã, ci ºi
formarea în spiritul cercetãrii ºi rigurozitãþii
ºtiinþifice, al flexibilitãþii în gândire, calitãþi ce
pot contribui în mod esenþial la succesul în
domenii ce implicã activitãþi de documentare.
Dar mai important decât atât, dupã cum
emoþionant s-a exprimat dl. prof. Bumbaru,
este sã ai ºansa ca profesia practicatã sã fie ºi
hobby-ul personal.
Camelia Toporaº#
ªef Secþie Referinþe BVAU
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ªtiri
Conferinþa Naþionalã ANBPR
Asociaþia Naþionalã a Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor Publice din
România organizeazã în perioada 30-31 octombrie 2008 Conferinþa
Naþionalã cu tema: Bibliotecile publice – porþi de acces spre
cunoaºtere ºi culturã.
Conferinþa se va desfãºura la Buzãu în organizarea Bibliotecii
Judeþene „Vasile Voiculescu”.
Sursa: http://www.anbpr.org.ro/

Cursuri postuniversitare la Universitatea din Bucureºti
ªi în acest an secþia de Biblioteconomie ºi ªtiinþa Informãrii
gãzduieºte cursuri de formare postuniversitare, temele abordate
fiind:
! Dezvoltarea colecþiilor în Centrul de Documentare ºi Informare:
Achiziþia documentelor (5 ore)
! Introducere în ºtiinþa informãrii (5 ore)
! Resurse documentare ºi instituþionalizate comunitare (5 ore)
! Culturã ºi civilizaþie româneascã ºi universalã (5 ore
! Metode ºi tehnici de cercetare în structuri documentare (5 ore)
! Noile tehnologii ale informãrii ºi documentãrii în învãþãmânt (5
ore)
! Catalogarea ºi indexarea documentelor în CDI (5 ore)
! Comunicarea colecþiilor în CDI (3 ore)
! Forme de animaþie culturalã în CDI (3 ore)
! Lectura repere psihopedagogice (5 ore)
! Internetul în structurile documentare. Pagini web (3 ore)
Sursa: http://prolibro.wordpress.com/

Biblioteca Radio ºi-a reluat
transmisia online
Dupã o perioadã scurtã de întrerupere a activitãþii, din 10
septembrie, postul de radio online Biblioteca Radio, emite din nou
cu regularitate. De la "Muzica magicã" ºi pânã la ºtirile pe care le
difuzeazã regulat, postul de radio este un excelent canal de
comunicaþii pentru bibliotecari, pentru utilizatorii bibliotecilor ºi nu
în ultimul rând, pentru toþi cei care au acces la Internet. Fãrã sã
epatãm putem afirma faptul cã Dl ªtefan Coroian face o treabã
excelentã. Un pas de dorit ar fi ca în toate bibliotecile publice sã se
facã auzit acest program de radio, pe parcursul întregului program cu
publicul. Desigur, acest lucru este posibil pe holuri ºi în spaþiile în
care zgomotul de fond nu împiedicã buna desfãºurare a activitãþii.
La fel de beneficã ar fi acþiunea concertatã a bibliotecarilor, din
toate bibliotecile publice, de a realiza prezentãri ºi interviuri
înregistrate cu ocazia evenimentelor pe care le trãiesc. Nu avem în
vedere doar manifestãrile culturale, ci ºi situaþii - cum ar fi cele
întâlnite deja la colegii din Biblioteca Jud. "O. Goga" din Cluj - de a
prezenta activitatea ºi serviciile oferite de diferitele compartimente
ale instituþiei. De asemenea, nu este nevoie ca toþi bibliotecarii sã se
transforme în reporteri. Acei care nu au abilitãþi în acest sens pot
totuºi participa cu anunþuri, ºtiri, preferinþe pentru îmbogãþirea grilei
de programe etc. prin transmiterea acestora prin e-mail si chiar
Instant Messenger-ul de la Yahoo, care constituie o resursã online
eficientã. Sperãm, ca nu peste mult timp, sã auzim profesioniºti ai
domeniului, reuniþi prin intermediul funcþiei de conferinþã a IM,
dezbãtând probleme de interes la Biblioteca Radio.
Sursa: http://www.anbpr.org.ro

Zilele Europene ale
Patrimoniului

S

ala “Mihai Eminescu” a Bibliotecii “V.A. Urechia” Galaþi
a gãzduit în data de 19 septembrie 2008 o amplã manifestare sub
titlul „Dialogul interculturalTradiþie ºi modernitate în cadrul comunitãþilor din Galaþi“. Interesul
participanþilor a fost atras de tema generoasã ºi, cum patrimoniu înseamnã
ºi oamenii, cu istoria ºi cultura lor, manifestarea a putut fi înscrisã ºi
în ciclul altor evenimente culturale, sub egida “Anul european al
dialogului intercultural”.
Organizator al manifestãrii a fost Biblioteca Judeþeanã “V.A.
Urechia” Galaþi în colaborare cu Consiliul Judeþean Galaþi, care se
ocupã de mai mult timp, prin Serviciul de Relaþii cu Publicul, de
menþinerea unor bune legãturi cu minoritãþile etnice, ºi Centrul
Europe Direct, centrul de informare europeanã a judeþului Galaþi. Au
participat, ca parteneri, reprezentanþi ai urmãtoarelor comunitãþi: armeanã, elenã, evreiascã, italianã, germanã, turcã ºi ucraineanã.
Evenimentul a cuprins: o prezentare despre “Anul european al dialogului intercultural”, susþinutã de reprezentanta Centrului Europe Direct, d-na Camelia Epure, care a oferit publicului prezent pliante cu
informaþii despre programe culturale europene; standuri de prezentare a cãrþilor, pe etnii; proiecþii cu imagini din viaþa fiecãrei comunitãþi; vechi fotografii ºi desene; muzicã popularã pe specificul fiecãrei
minoritãþi prezentate; diplome de participare precum ºi o expoziþie
de costume populare ºi obiecte caracteristice fiecãrei minoritãþi.
În deschidere, dl Zanfir Ilie, directorul Bibliotecii “V.A. Urechia” Galaþi, a citit o notã a regretatului ªtefan Stanciu, fostul director al Muzeului de Istorie din Galaþi, extrasã din Almanahul de la
Gotha: “la 1925, erau consemnaþi la Galaþi: 34.765 români, 13.085
evrei, 4.196 greci, 206 germani, 1.135 unguri, 848 bulgari, 830 ruºi,
355 armeni, 385 italieni, 228 polonezi, 160 francezi, 129 sârbi, 115
turci, 80 englezi, 36 lipoveni ºi 26 olandezi”. A urmat prezentarea
etniile, începând cu armenii ºi terminând cu ucrainienii. Am aflat de
la aceºtia cum au fost ostracizaþi de-a lungul timpului, cum au fost
oprimaþi în perioada comunistã, ce personalitãþi s-au ridicat din rândurile lor, ce monumente ºi clãdiri au ridicat, cum reuºesc sã supravieþuiascã în prezent ºi cât de tare s-au împuþinat. Din partea fiecãrei
etnii a luat cuvântul câte un reprezentant: dl Aharamian Kircor
Bedros de la Uniunea Armenilor, dl Zamfiropol Dimitrios de la
Comunitatea Elenã, dl Iancu Marcel de la Comunitatea Evreilor, dl
Prager Hugo de la Forumul Democrat al Germanilor, dl Dell'Agnolo
Traian de la Comunitatea Italianã-Casa Italia, d-na Nazare Abdula
Gülten de la Uniunea Democratã Turcã ºi dl Nicolaiciuc Vichente de
la Uniunea Ucrainienilor din România.
Un moment deosebit al acestui eveniment a fost prezenþa d-nei
Ioana Grosaru, vicepreºedintã a Comisiei pentru Culturã, Culte ºi
Mass-Media din cadrul Consiliului Naþional al Minoritãþilor, vicepreºedintã a Asociaþiei Italienilor din România RO.AS.IT, consilierã
a deputatului etniei italiene din parlamentul României, care, dupã ce
a asistat la întregul eveniment cultural, a donat pentru colecþiile
bibliotecii un exemplar din volumul „Din zori pânã în amurg: Dal
mattino al tramonto“, autor Mansi Barberis, ºi zece exemplare din
nr. 8 al revistei „Siamo di nuovo insieme“.
Concluzionãm, amintind cuvântul d-nei
Laura Teodor, reprezentanta Consiliului
Judeþean Galaþi, care, în încheierea acestui amplu eveniment cultural, a þinut sã
precizeze cã la Galaþi toate minoritãþile
etnice precum ºi românii au coexistat dea lungul secolelor în bunã pace ºi
prietenie.
Florina Diaconeasa #
ªef Serviciu Relaþii cu publicul BVAU
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Propunere pentru un nou statut al ANBPR

L

a sedinta Biroului Executiv din 30 septembrie 2008 a fost
analizatã, discutatã ºi modificatã, iar acum vã este propusã
spre consultare, o nouã formã a Statutului Asociaþiei Naþionale a Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor Publice din România
I. DENUMIRE. SCOP. PATRIMONIU.
1. Asociaþia Naþionalã a Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor Publice
din România (ANBPR), denumitã în continuare Asociaþia, este o
organizaþie profesionalã ce are drept scop asocierea pe plan naþional
a persoanelor fizice ºi juridice care prin profesie, atribuþii ºi
preocupãri sunt implicate sau susþin profesia de bibliotecar,
dezvoltarea biblioteconomiei ºi a ºtiinþelor informãrii ºi
documentãrii.
2 Asociaþia funcþioneazã ca persoanã juridicã apoliticã, nonguvernamentalã ºi non-profit, pe baza Statutului aprobat în
Adunarea Generalã de Constituire din 19 martie 1990, modificat
prin Hotãrârea Adunãrii Generale din 28 mai 1992 ºi a Adunãrii
Generale Extraordinare din 25 sept. 1998, continuând tradiþia
Asociaþiei Bibliotecarilor fondatã în anul 1990.
3. Asociaþia are personalitate juridicã ºi este autonomã din punct
de vedere material ºi decizional.
4. Asociaþia are sediul în Bucureºti, Calea Dorobanþilor nr. 99A,
sect. 1, posedã cont, siglã ºi ºtampilã proprii.
5. Patrimoniul ºi resursele financiare ale Asociaþiei sunt
constituite din: taxe de înscriere, cotizaþii, fonduri obþinute din
editarea ºi difuzarea de publicaþii, subvenþii, achiziþii, donaþii ºi
legate, contracte, precum ºi alte venituri, obþinute în condiþiile legii.
6. Pentru sporirea resurselor sale, Asociaþia poate realiza
activitãþi economice ºi înfiinþa întreprinderi economice conexe.
7. Asociaþia se poate afilia la organizaþii internaþionale de profil,
poate colabora cu asociaþiile similare din þarã ºi din strãinãtate ºi,
dupã caz, se poate asocia în vederea constituirii de noi asociaþii de
profil, fãrã a-ºi pierde personalitatea ºi statutul juridic.
II. OBIECTIVE
8. Asociaþia are urmãtoarele obiective generale:
a) protejarea ºi promovarea statutului social ºi a prestigiului
profesiei de bibliotecar;
b) crearea unei infrastructuri de comunicare menitã sã
asigure circulaþia liberã a informaþiilor ºi a ideilor la nivelul
comunitãþii profesionale ºi al utilizatorilor serviciilor de
bibliotecã;
c) conjugarea eforturilor membrilor Asociaþiei în vederea
realizãrii unui schimb eficient de opinii ºi experienþe
profesionale pe plan naþional ºi internaþional;
d) constituirea de comisii profesionale dedicate unor
activitãþi, servicii, programe ºi proiecte de bibliotecã;
e) stimularea cercetãrii în domeniile biblioteconomiei ºi
ºtiinþei informãrii;
f) promovarea normelor, criteriilor ºi tehnicilor moderne de
management ºi a activitãþilor specifice de bibliotecã;
g) promovarea programelor de formare ºi perfecþionare în
domeniile biblioteconomiei ºi ºtiinþei informãrii ºi
domeniilor conexe;
h) asigurarea de competenþe profesionale ºi de specializãri
certificate în calitate de organism acreditat;
i) studierea nevoilor utilizatorilor ºi elaborarea de politici
publice privind serviciile de bibliotecã;
j) participarea Asociaþiei în calitate de iniþiator sau partener
la elaborarea, modificarea ºi corelarea reglementãrilor
legislative în domeniu;
k) iniþiazã ºi participã în calitate de partener la evaluarea ºi
acreditarea instituþiilor bibliotecare ºi de învãþãmânt
biblioteconomic;
l) certificarea curriculei pentru profesiile specifice
domeniilor de competenþe;

III. MEMBRI
9. Asociaþia cuprinde urmãtoarele categorii de membri:
a) membri activi, persoane fizice ºi juridice, interesate în
realizarea obiectivelor Asociaþiei, care solicitã calitatea de
membru ºi acþioneazã pentru îndeplinirea prevederilor
Statutului;
b) membri de onoare, personalitãþi din þarã ºi din strãinãtate
remarcate prin merite deosebite în domeniile culturii, ºtiinþei
ºi artei;
c) mecena susþin sub diverse forme obiectivele Asociaþiei.
10. Primirea membrilor activi se face prin cerere scrisã adresatã
Biroului Executiv al Filialei judeþene (persoanele fizice) sau
Biroului Executiv al Asociaþiei (persoanele juridice). Birourile
aprobã primirea noilor membri cu majoritate simplã de voturi.
11. Desemnarea Membrilor de Onoare ºi Membru Mecena se
face de cãtre Consiliul Asociaþiei cu majoritatea simplã a voturilor
membrilor sãi, la propunerea Biroului Executiv al Asociaþiei;
alegerea acestora va trebui ratificatã de Adunarea Generalã.
12. Membrii Asociaþiei au urmãtoarele obligaþii:
a) respectãrea statutului Asociaþiei;
b) sã contribuie la îndeplinirea scopurilor ºi obiectivelor
Asociaþiei;
c) achitãrii cotizaþiei anuale.
13. Membrii Asociaþiei au dreptul:
a) sã aleagã ºi sã fie aleºi în organele de conducere locale ºi
centrale ale Asociaþiei precum ºi în comisiile profesionale;
b) sã participe la Adunãrile generale ale Asociaþiei ºi ale
filialelor acesteia;
c) sã facã propuneri ºi sã participe la realizarea programelor
Asociaþiei ºi ale filialelor acesteia;
d) sã beneficieze de sprijin pentru participarea la diverse
forme de specializare profesionalã precum ºi la reuniuni de
profil (conferinþe, congrese etc.) în þarã ºi în strãinãtate;
e) sã solicite sprijinul organelor de conducere ale Asociaþiei
sau filialei în orice problemã profesionalã sau privind
drepturile sale de membru al Asociaþiei;
f) sã primeascã gratuit buletinele informative ale Asociaþiei
ºi filialelor acesteia;
g) sã beneficieze de facilitãþi la achiziþionarea literaturii de
specialitate editatã sau distribuitã de Asociaþie;
h)sã se retragã la cerere din Asociaþie.
14. Calitatea de membru înceteazã în urmãtoarele situaþii:
a) retragere din proprie iniþiativã, prin cerere adresatã în
scris, dupã caz, Biroului Executiv al filialei judeþene
(persoanele fizice) sau Biroului Executiv al Asociaþiei
(persoane fizice ºi persoanele juridice);
b) excludere stabilitã de aceleaºi organisme, cauzatã de
nerespectarea Statutului sau a hotãrârilor organelor de
conducere ori de neîndeplinirea obligaþiei de cotizare mai
mult de un an;
c) deces (persoane fizice) sau desfiinþare (persoane juridice).
IV . STRUCTURA ORGANIZATORICÃ
15. Organele de conducere ale Asociaþiei sunt:
a) Adunarea Generalã a Asociaþiei;
b) Consiliul de Conducere a Asociaþiei;
c) Biroul Executiv al Asociaþiei.
16. Adunarea Generalã este organul suprem de conducere al
Asociaþiei.
17. Adunarea Generalã ordinarã se convoacã anual, de
preºedintele Asociaþiei, cu acordul Biroului Executiv, ºi se considerã
legal constituitã dacã sunt prezenþi minimum 2/3 din numãrul total al
delegaþilor desemnaþi, conform normelor de reprezentare stabilite de
Biroul Executiv. În cazul în care nu se întruneºte numãrul minim
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astfel stabilit, adunarea se considerã legal constituitã ºi cu minimum
1/2 din numãrul total al delegaþilor desemnaþi, dar nu are temei
statutar pentru adoptarea de hotãrâri privind structurile de
conducere ale Asociaþiei.
18. Adunãrile Generale Extraordinare pot fi convocate, dupã caz,
de preºedintele Asociaþiei, cu acordul Biroului Executiv, de
Consiliul de Conducere a Asociaþiei, prin votul a minimum 2/3 din
membrii sãi sau de un grup de iniþiativã, la cererea scrisã a minimum
un sfert din numãrul total al membrilor Asociaþiei. Adunãrile
Generale Extraordinare se considerã legal constituite dacã sunt
prezenþi minimum 2/3 din numãrul total al delegaþilor desemnaþi.
19. Convocarea Adunãrii Generale ordinare sau extraordinare,
ordinea de zi ºi materialele ce se vor dezbate se fac publice cu cel
puþin ºapte zile înainte de data þinerii adunãrii.
20. Ordinea de zi a Adunãrii Generale poate fi modificatã numai
cu consimþãmântul majoritãþii simple (1/2 + 1) a membrilor
prezenþi.
21. Adunarea generalã are urmãtoarele atribuþii:
a) alege prin vot secret preºedintele Asociaþiei, cu jumãtate
plus unu din voturile delegaþilor prezenþi;
b) alege prin vot secret membrii Consiliului de Conducere a
Asociaþiei preºedintele Asociaþiei fiind membru de drept al
Consiliului Asociaþiei ºi al Biroului Executiv al Asociaþiei;
c) alege Comisia de cenzori;
d) preºedintele Asociaþiei, Consiliul Asociaþiei ºi Comisia
de cenzori se aleg pe o perioadã de patru ani, cu posibilitatea
de revocare de cãtre organul care le-a ales.
e) Membrii Consiliului Asociaþiei ºi Comisiei de cenzori vor
fi votaþi pe liste ºi îºi vor ocupa locurile în funcþie de
numãrul de voturi obþinute.
f) aprobã, modificã sau completeazã Statutul Asociaþiei;
g) aprobã afilierea la alte organizaþii naþionale, precum ºi la
organizaþii internaþionale de profil;
h) analizeazã ºi hotãrãºte asupra dãrii de seamã ºi aprobã
activitatea desfãºuratã de Consiliul de Conducere ºi Biroul
Executiv ale Asociaþiei;
i) analizeazã ºi aprobã raportul Comisiei de cenzori;
j) aprobã direcþiile de activitate, programul de lucru ºi
bugetul Asociaþiei;
k) analizeazã ºi aprobã bilanþul ºi contul de gestiune ale
Asociaþiei;
22. Consiliul de Conducere a Asociaþiei este organul de
conducere a activitãþii Asociaþiei între douã adunãri generale ºi este
alcãtuit din 21 membri. Acesta se întruneºte de drept semestrial, ºi
ori de câte ori este nevoie, la convocarea preºedintelui. Lucrãrile
Consiliului de Conducere a Asociaþiei sunt statutare cu cel puþin 2/3,
din numãrul total de membri. Hotãrârile se adoptã cu majoritatea
simplã a celor prezenþi.
23. Consiliul de Conducere a Asociaþiei, al cãrui preºedinte este
ºi preºedintele Asociaþiei, alege dintre membrii sãi un primvicepreºedinte, doi vicepreºedinþi, un secretar ºi ºase membri, care
împreunã constituie Biroul Executiv al Asociaþiei.
24. Consiliul de Conducerea a Asociaþiei are urmãtoarele
atribuþii:
a) aplicã ºi organizeazã activitatea prin hotãrârile ºi
planurile de mãsuri/activitãþi pe care le adoptã pentru
îndeplinirea scopurilor Asociaþiei;
b) alege Biroul executiv, potrivit structurii stabilite prin
satut;
c) examineazã bilanþul ºi cheltuielile anuale;
d) propune bugetul Asociaþiei;
e) aprobã premierea ºi acordarea de alte stimulente morale
ºi materiale pentru membrii Asociaþiei;
f) coordoneazã activitatea filialelor judeþene conform
repartizãrii stabilite de Biroul Executiv al Asociaþiei
25. Biroul Executiv al Asociaþiei asigurã conducerea operativã
curentã, fiind convocat trimestrial sau ori de câte ori este nevoie de

preºedinte sau, în lipsa acestuia, de prim-vicepreºedinte.
26. Biroul Executiv al Asociaþiei are urmãtoarele atribuþii:
a) întocmeºte darea de seamã a Asociaþiei, planul anual de
activitate, stabileºte ordinea de zi ºi data adunãrilor generale;
b) analizeazã periodic stadiile îndeplinirii activitãþilor
propuse prin hotãrârile ºi planurile de mãsuri proprii, ale
Consiliului de Conducere a Asociaþiei sau ale adunãrilor
generale ale Asociaþiei;
c) stabileºte cuantumul cotizaþiei;
d) desemneazã comisiile pe domenii ºi verificã activitatea
acestora. Fiecare comisie este formatã dintr-un preºedinte ºi
un secretare ales dintre membrii comisiei;
e) aprobã angajarea de personal salariat pentru îndeplinirea
obiectivelor Asociaþiei.
27. Preºedintele Consiliului Asociaþiei are urmãtoarele atribuþii:
a) reprezintã interesele acesteia în justiþie, faþã de autoritãþi ºi
faþã de terþi;
b) reprezintã Asociaþia pe plan naþional ºi internaþional;
c) conduce adunãrile generale, reuniunile Consiliului de
Conducerea a Asociaþiei ºi ale Biroului Executiv;
d) prezintã Adunãrii generale dãrile de seamã ºi direcþiile de
activitate ale Asociaþiei;
e) semneazã documentele Asociaþiei, dupã caz, pentru o
perioadã de maximum 3 luni, preºedintele poate da mandat
de reprezentare ºi drept de semnãturã prim-vicepreºedintelui
sau unuia dintre vicepreºedinþi.
28. În cazul în care preºedintele nu-ºi poate îndeplini atribuþiile ºi
este în imposibilitatea de a acorda un mandat de reprezentare,
competenþele sale vor fi exercitate, dupã caz, pânã la încetarea
mandatului în curs, de prim-vicepreºedinte sau de un vicepreºedinte,
potrivit hotãrârii Biroului Executiv.
29. Comisia de cenzori se compune din 3 membri, verificã anual
gestiunea Asociaþiei ºi prezintã rapoarte despre aceasta Adunãrii
generale ºi Consiliului Asociaþiei.
30. La nivelul judeþelor se organizeazã filiale judeþene ale
Asociaþiei.
31. Organul de conducere al filialei judeþene este Adunarea
generalã a Filialei, constituitã din totalitatea membrilor Asociaþiei
din judeþul respectiv. Ea se întruneºte anual ºi o datã la patru ani
alege Biroul Executiv al filialei.
32. Biroul Executiv asigurã conducerea operativã curentã a
Filialei judeþene. El este alcãtuit din preºedinte, vicepreºedinte,
secretar ºi doi membri. Procedura de alegere este prin vot secret ºi
direct, pentru preºedinte, ºi prin vot pe listã pentru ceilalþi membri ai
Biroului Executiv al Filialei.
33. Biroul Executiv aplicã, pe plan local, hotãrârile Adunãrii
generale ºi ale Consiliului de Conducere a Asociaþiei.
34. Filialele judeþene care organizeazã acþiuni profesionale,
programe sau proiecte aprobate de Consiliul Asociaþiei, pot fi
sprijinite material, în funcþie de importanþa ºi amploarea acestora.
V. PATRIMONIU. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARÃ
35. Asociaþia poate deþine bunuri mobile ºi imobile care sunt
necesare activitãþilor sale specifice sau i-au fost donate spre
conservare ºi valorificare, în condiþiile legii.
36. Filialele judeþene ale Asociaþiei pot solicita personalitate
juridicã proprie sub tutela acesteia în condiþiile legii.
VI. LICHIDAREA(DIZOLVAREA) ASOCIAÞIEI
37. Asociaþia îºi înceteazã activitatea prin autodizolvarea
hotãrâtã, cu majoritate calificatã (2/3 din delegaþii prezenþi), de
Adunarea generalã a membrilor sãi. Bunurile bãneºi, bunurile
mobile ºi imobile deþinute de Asociaþie în momentul dizolvãrii ei vor
fi donate unei asociaþii profesionale similare, pentru fi folosite la
realizarea obiectivelor statutare ale Asociaþiei.
VII. DISPOZIÞII FINALE
38. Prezentul statut poate fi completat/modificat de Adunarea
generalã la propunerea Consiliului de Conducere a Asociaþiei prin
majoritatea simplã de voturi a acesteia. Sursa: http://www.anbpr.org.ro
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Biblioteca Publicã din Chiroux, Belgia

C

u ocazia Conferinþei Naþionale a Asociaþiei Naþionale a
Bibliotecarilor, desfãºuratã în perioada 17-19 septembrie
2008 la Piteºti, am avut prilejul sã asist la prezentãrile unor
oaspeþi strãini, bibliotecari din Belgia ºi Franþa. Printre aceste
prezentãri, una deosebit de interesantã pentru zona bibliotecilor
publice a fost cea a dnei Christiane Ledouppe, ºef de birou în cadrul
Bibliotecii publice din Chiroux, provincia Liège, Belgia.
Desfãºuratã în cadrul Diviziunii "Biblioteci publice",
prezentarea a debutat cu un istoric al bibliotecii ºi cu imagini ale
acesteia ºi ale poziþionãrii ei în ansamblul peisagistic. Legat de
începuturile bibliotecii, am aflat de la dna Ledouppe faptul cã în
1920 Consiliul local Liege a creat o bibliotecã itinerantã, bibliotecã
ce avea misiunea de a furniza cãrþi bibliotecilor locale. În 1936,
aceastã biblioteca a devenit accesibilã ºi publicului larg, dispunând
de secþii destinate adulþilor ºi copiilor, precum ºi de o salã de lecturã.
O secþiune pentru adolescenþi a fost inauguratã în 1954, iar în 1959 o
mediatecã a completat ansamblul serviciilor bibliotecii. În 1972,
biblioteca s-a mutat în apropierea bibliotecii locale, fuzionând cu
aceasta în 1974. Biblioteca din Chiroux este recunoscutã în 1987
drept bibliotecã localã, principalã ºi centralã, acestea fiind cele 3
tipuri de biblioteci care se regãsesc în sistemul belgian. În 2002,
secþiunea pentru adolescenþi, complet renovatã, devine Spaþiul
Tinerilor, acesta fiind rezervat tinerilor între 12 ºi 18 ani. Din 2005,
biblioteca este finanþatã exclusiv de cãtre provincia Liege ºi este cea
mai importantã bibliotecã publicã destinatã comunitãþii franceze din
Belgia. Taxa de înscriere la bibliotecã este plãtitã doar de utilizatorii
de peste 18 ani, aceasta fiind de 4 euro.
În ceea ce priveºte spaþiul acordat diferitelor secþiuni din cadrul
bibliotecii, probabil cã cifrele sunt cele mai elocvente. Astfel,
secþiunea dedicatã adulþilor are o suprafaþã de 1000 m2, sala de
lecturã are 630 m2, cea destinatã copiilor 353 m2, în timp ce spaþiul
adolescenþilor ocupã 200 m2. Din punct de vedere al dimensiunii
colecþiilor, biblioteca dispune de 72.009 de volume în secþiunea
pentru tineret ºi de 444.206 de volume în secþiunea pentru adulþi. Din
736 de titluri de periodice, 62 sunt dedicate tinerilor ºi 674 sãlilor de
lecturã. Documentele multimedia sunt în numãr de 104.457, 6.472
dedicate tinerilor ºi 97.715 mediatecii. Numãrul împrumuturilor, în
anul 2007, a fost de 102.932 de unitãþi în cazul utilizatorilor sub 18
ani, în timp ce utilizatorii peste 18 ani au realizat 550.497 de
împrumuturi. Un caz aparte este reprezentat de împrumuturile
realizate cãtre colectivitãþi, cum ar fi ºcoli sau alte tipuri de instituþii,
acestea fiind în numãr de 1425. Utilizatorii care au frecventat
biblioteca în anul 2007 au fost în numãr de 22.543, dintre care 5.647
sub 18 ani.
Un interes deosebit este acordat acþiunilor de bibliotecã, acestea
ridicându-se la cifra de 669 în anul 2007, cea mai mare parte a
acestora fiind destinate copiilor ºi tinerilor. Vârsta minimã pentru
înscrierea la bibliotecã este de 6 luni, ceea ce face ca acþiuni de genul
animaþii cu pãpuºi sau ore de lecturã a poveºtilor sã fie destul de
frecvente, din spectrul manifestãrilor nelipsind însã ºi întâlnirile cu
scriitorii preferaþi.
În comunitatea francezã din Belgia, 45,55% dintre utilizatorii
bibliotecilor publice sunt sub 18 ani ºi având în vedere faptul cã
populaþia adultã este de trei ori mai numeroasã decât cea sub 18 ani
putem spune cã în mod special copiii ºi tinerii utilizeazã serviciile
bibliotecilor, ceea ce ºi justificã demersul de constituire a unei
secþiuni dedicatã adolescenþilor. În contrapartidã, bibliotecile
ºcolare sunt foarte slab dezvoltate în Belgia, acestea nefiind
subvenþionate, personalul fiind slab format profesional ceea ce duce
ºi la o slabã frecventare a acestora. De asemenea, spre deosebire de
bibliotecile ºcolare, care sunt frecventate în special ca urmare a
obligaþiilor ºcolare, bibliotecile publice sunt privite drept un loc de
petrecere a timpului liber ºi a lecturii de plãcere.

În aceastã situaþie realizarea unui spaþiu dedicat tinerilor, care sã
le aparþinã numai lor a reprezentat pentru Biblioteca Publicã din
Chiroux o opþiune de la sine înþeleasã. Spaþiul ºi decoraþiunile
interioare au fost gândite special pentru adolescenþi, astfel încât
aceºtia sã se simtã în largul lor, în aceastã secþie având acces doar
publicul care se încadreazã în segmentul de vârstã 12-18 ani. Aceastã
secþie nu se supune întru totul regulilor generale ale bibliotecii,
liniºtea nemaifiind impusã, un fond muzical specific vârstei fiind
asigurat în acest spaþiu. Venind iniþial pentru a împrumuta
bibliografie ºcolarã, adolescenþii aleg sã frecventeze în continuare
biblioteca tocmai pentru ambientul specific vârstei lor, pentru
jocurile care le sunt puse la dispoziþie (jocuri comandate special din
þãrile africane, de exemplu), pentru cãrþile specifice vârstei (inclusiv
benzi desenate japoneze manga) ºi pentru alte servicii ce le oferã
posibilitãþi de petrecere a timpului liber.
În parteneriat cu alte biblioteci, Spaþiul Tinerilor organizeazã
anual un concurs sub titulatura „Citeºte-mã”, în cadrul cãruia, pe
baza unor cãrþi selectate de cãtre bibliotecari, adolescenþii sunt
invitaþi sã facã un clasament. Tinerii trebuie sã citeascã cel puþin 3
volume din cele 6-8 selecþionate ºi sã-ºi formuleze opþiunile.
Decernarea premiilor reprezintã prilejul unei manifestãri care are loc
la Palatul Episcopal din Liege, o clãdire grandioasã, încãrcatã de
istorie, ce confirmã importanþa pe care o acordã organizatorii lecturii
tinerilor, fiecare participant fiind rãsplãtit cu un premiu.
Un alt aspect important pus în evidenþã de cãtre dna Ledouppe a
fost cel referitor la relaþiile cu vizitatorii spaþiului dedicat tinerilor,
având în vedere relaþionarea mai dificilã cu aceastã categorie de
vãrstã. Astfel, au fost aleºi sã asigure serviciul în aceastã secþie doar
acei bibliotecari care au vocaþie pentru o astfel de activitate ºi care au
abilitatea de a menþine echilibrul delicat între o anume permisivitate
ºi regulile specifice spaþiului.
Secþia pentru adulþi, sala de lecturã ºi mediateca sunt accesibile
publicului cu vârsta peste 12 ani, în timp ce adulþii nu pot frecventa
Spaþiul Tinerilor, nu pot realiza împrumuturi în numele copiilor lor ºi
nu se pot substitui acestora în procesul de alegere a unei cãrþi tocmai
în scopul promovãrii alegerii libere a tinerilor. Doar profesorii, care
prin natura muncii lor au nevoie de aceste documente pentru a realiza
planuri de lecþii ºi pentru îndrumarea lecturii elevilor, au acces în
acest spaþiu, dar aceasta doar în urma prezentãrii unei adeverinþe
eliberate de ºcoala de care aparþin.
Toate aceste amãnunte ºi multe altele le-am aflat de la dna
Ledouppe, care prin pasiunea cu care a prezentat biblioteca ºi prin
profesionalismul de care a dat dovadã în cursul întâlnirii, ne-a lãsat
imaginea unei bibliotecare dedicate profesiei, dar mai ales dedicatã
satisfacerii cerinþelor utilizatorilor acesteia, departe de imaginea
rigidã pe care încã o mai au unii despre bibliotecari.
Camelia Toporaº#
ªef Secþie Referinþe BVAU
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IFLA
Dezvoltare profesionalã continuã

D

ocumentul este emis de IFLA despre educaþia continuã a
bibliotecarilor, ºi a fost adoptat la congresul IFLA ce s-a
desfãºurat în Quebec, Canada în luna august 2008.
IFLA aprobã standarde, recomandari ºi rezoluþii pe care le propune
întregului mapamond, fiecare instituþie sau asociaþie de bibliotecari
urmând sã le adopte în funcþie de necesitãþi:

!

Dezvoltarea profesionalã continuã
Principii ºi acumularea celei mai bune experienþe
Introducere
Calitatea serviciilor asigurate de biblioteca publicã ºi de
instituþiile de ºtiinþa informaþiei pentru publicul larg depinde de
experienþa angajaþilor acestora. Schimbarea constantã a nevoilor
societãþii, tehnologiile în continuã evoluþie ºi dezvoltarea
cunoºtinþelor profesionale cer stringent ca cei ce oferã informaþia sã
îºi mãreascã orizontul de cunoaºtere ºi sã îºi îmbunãtãþeascã
deprinderile prin învãþare continuã. Aºa cum se menþioneazã în
Manifestul Bibliotecilor Publice al IFLA/UNESCO din 1994 <http:
//www.ifla.org/VII/s8/unesco/eng.htm>:„Bibliotecarul este un
intermediar activ între utilizatori ºi sursele de informare. Educaþia
profesionalã continuã a bibliotecarului este indispensabilã pentru
asigurarea celor mai bune servicii de bibliotecã”.
Cele mai profesioniste servicii oferite de bibliotecã depind de
buna pregãtire ºi instruirea continuã a personalului acesteia, astfel
încât calitatea oportunitãþilor educaþionale curente este de interes
vital pentru bibliotecari. Acest document stabileºte principiile care
trebuie sã asigure o dezvoltare profesionalã continuã de o înaltã
calitate a personalului unei biblioteci. Acest document a fost
dezvoltat de cãtre Departamentul de Dezvoltare Profesionalã
Continuã ºi Învãþare la Locul de Muncã (Continuing Professional
Development and Workplace Learning Section, CPDWL) al IFLA,
cu ajutorul membrilor sãi ºi al fondurilor pentru mici proiecte
acordate de IFLA.
Principii de bazã
Responsabilitatea educãrii ºi dezvoltãrii profesionale continue
revine persoanelor fizice, instituþiilor angajatoare, asociaþiilor
profesionale ºi programelor de invãþãmant în domeniul
biblioteconomiei si ºtiinþei informãrii. Declaraþiile referitoare la
resursele umane ºi la etica profesionalã trebuie sã recunoascã
obligaþia garantãrii avantajelor ºi accesului personalului din
domeniul biblioteconomic/ºtiinþei informãrii la oportunitãþile de
învãþare continuã.
Cea mai bunã experienþã necesitã existenþa urmãtoarelor:
! Evaluarea periodicã a nevoilor de învãþare.
! Gamã largã de oportunitãþi de învãþare, atât formalã, cât ºi
informalã; oferte precise fãcute în mai multe formate ºi destinate
sã vinã în întâmpinarea unor nevoi clare, în module structurate
pentru acoperirea subiectelor de la nivel introductiv pânã la cel
avansat.
! Spirit organizaþional ºi managerial din partea celor delegaþi sã se
ocupe de dezvoltarea profesionalã ºi educarea continuã a
personalului, oameni care sã aibã experienþã în educarea
continuã a adulþilor.
! Diseminarea largã a informaþiei privind educarea continuã ºi a
surselor de informaþie, descrise în mod clar.
! Activitãþi legate de educarea continuã, care: sã includã obiective
legate de învãþare aliniate unor nevoi clare; sã urmeze principiile
proiectului de instruire ºi a teoriei învãþãrii; sã selecteze
instructori de curs pe baza cunoºtinþelor acestora în domeniu ºi a

!

!

!

abilitãþilor lor de predare; sã aibã
mereu în vedere transferul de
cunoºtinþe ºi feedback-ul.
Documentare substanþialã vizavi
de participarea persoanelor
fizice la procesul de învãþare ºi
recunoaºterea învãþãrii continue
în procesul de angajare ºi în cel al Salã de lecturã la Orlando
luãrii deciziilor de promovare.
Un minim de 0,5 pânã la 1% din
bugetul instituþiei alocat
dezvoltãrii profesionale, dupã
cum se menþioneazã în Serviciile
de bibliotecã publicã: liniile
directoare IFLA/UNESCO
pentru dezvoltare http://www.
ifla.org/VII/s8/proj/publ97.pdf
Aprox. 10% din orele de muncã
sã fie asigurate atât pentru
participarea la workshop-uri/ateliere de lucru, conferinþe,
învãþare la locul de muncã ºi alte activitãþi educaþionale, cât ºi
pentru proiecte de învãþare informalã.
Evaluarea ofertelor ºi programelor de educaþie continuã ºi de
dezvoltare profesionalã.

! Un program de cercetare care sã evalueze starea DPC
(Dezvoltãrii Profesionale Continue) ºi care sã examineze
eficacitatea ºi rezultatele educãrii continue ºi a programelor de
dezvoltare profesionalã continuã.
Mai jos, se regãsesc pe scurt formulãrile din literatura de
specialitate ºi din discuþiile pe larg purtate pe marginea fiecãruia
dintre principiile enumerate:
! Cea mai bunã experienþã necesitã o evaluare periodicã a nevoilor
de învãþare pentru atingerea performanþei, în care sã se implice
atât angajaþii, cât ºi conducerea instituþiei, toate acestea însoþite
de obiective ºi þeluri organizaþionale. Totodatã, procesul de
dezvoltare profesionalã trebuie sã funcþioneze în vederea creºterii
ºi îmbunãtãþirii atât a calitãþilor personale, cât ºi a celor
profesionale, dacã domeniul urmeazã sã devinã un potenþial
serviciu pus în slujba societãþii. În consecinþã, persoane fizice,
instituþii ºi asociaþii profesionale toate poartã responsabilitatea
evaluãrii periodice a nevoilor de învãþare.
! Cea mai bunã experienþã presupune ca cei responsabili cu
asigurarea programelor de educaþie continuã (EC) sau studiu ºi
dezvoltare la locul de muncã sã creeze sau/ºi sã punã la dispoziþie
o gamã largã de activitãþi ºi produse destinate sã vinã în
întâmpinarea nevoilor de învãþare legitime.
Formele
ºi gradele
Împreunã
cu dna
Director,de
complexitate trebuie sã varieze suficient de mult
pentru
a se
putea
Mary
Anne
Hodel
plia diferitelor stiluri de învãþare ºi nevoilor proprii, nivelurilor de
la începãtor la avansat. Trebuie luate în considerare atât
diferenþele culturale ºi lingvistice, cât ºi cele legate de fusul orar ºi
de locul desfãºurãrii. Resursele de învãþare cum sunt colecþiile
profesionale, procesul de îndrumare ºi de instruire trebuie sã fie
puse la dispoziþie la locul de muncã, iar personalul sã aibã acces la
îndrumarea, planificarea ºi implementarea agendelor de
dezvoltare profesionalã individualã.
! Cea mai bunã experienþã necesitã dãruire managerialã; politici
oficiale care explicã în detaliu ceea ce se aºteaptã din partea atât a
personalului, cât ºi din cea a organizaþiei în conformitate cu
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CPDWL; coordonatori de pregatire a dezvoltãrii personalului
care sã fie sprijiniþi de administraþie ºi care sã aibã experienþã în a
construi ºi a aplica programele.
Cea mai bunã experienþã necesitã ghiduri spre portaluri de
învãþare, centre de schimburi de informaþii pentru EC, liste
electronice de discuþii ºi alte surse de informare despre cursuri,
produse educaþionale, conferinþe ºi alte oportunitãþi de învãþare
care pot fi diseminate uºor ºi peste tot, printr-o varietate întreagã
de canale. Cursanþii trebuie sã se poatã conecta la resursele
potrivite printr-o reþea internaþionalã de centre de schimburi de
informaþii ºi de funcþii consultative. Activitãþile educative
trebuie descrise foarte precis, în ideea: nevoii de cunoºtinþe
preliminare; accesului la informaþie ºi la tehnologia
comunicaþiei, si, dupã caz; a rezultatelor scontate; costurilor; etc.
Cea mai bunã experienþã are nevoie ca ofertele formale în ceea ce
priveºte EC sã fie prezentate de experþi în domeniu care, de
asemenea, sã fie ºi buni instructori. Sistemele DPC trebuie sã
asigure ºi oportunitãþi de instruire a instructorilor. Angajatorii
trebuie sã depunã mai multe eforturi în asigurarea unui mediu în
care personalul sã fie încurajat sã aplice ceea ce a învãþat.
Cea mai bunã experienþã garanteazã beneficiarilor de EC
formalã cã participarea lor la cursuri este verificatã ºi înregistratã
(folosind, de exemplu, unitãþile de credit pentru educaþie
continuã ale Asociaþiei Internaþionale pentru Educaþie si
Pregãtire Continuã (International Association for Continuing
Education and Training-IACET). Personalul trebuie încurajat sã
îºi creeze portofolii pentru a-ºi atesta preocuparea pentru
învãþãturã, atât formalã, cât ºi informalã. Atunci când iau decizii
ce privesc personalul, angajatorii trebuie sã ia în considerare
eforturile angajaþilor pentru a-ºi dezvolta deprinderile ºi
cunoºtinþele.
Cea mai bunã experienþã necesitã alocarea unui procentaj
adecvat din bugetul instituþiei pentru dezvoltarea personalului.
Cât de „adecvat” este acesta variazã în funcþie de gama de nevoi
ºi de circumstanþe dintr-o situaþie datã. 2% din bugetul alocat
pentru personal pare un obiectiv rezonabil, în cazurile în care
cheltuielile pentru dezvoltarea personalului nu sunt specificate
în mod consecvent.
Cea mai bunã experienþã are nevoie ca angajatorii sã acorde
personalului timp liber cu platã pentru ca aceºtia sã poatã
participa la conferinþe ºi workshop-uri/ateliere de lucru care au
relevanþã pentru munca pe care o desfãºoarã ºi, de asemenea, sã
le permitã ca o parte din timpul petrecut la locul de muncã sã o
dedice studiului. Un minim de 10% din orele de muncã ar putea fi
alocate pentru aceasta.
Cea mai bunã experienþã necesitã ca cei care asigurã EC sã
primeascã ºi un feedback de la cei pe care îi instruiesc, ºi asta nu
numai la încheierea evenimentelor legate de EC, ci ºi prin
efectuarea de evaluãri periodice ulterioare, pentru a determina
efectul pe care l-a avut EC în practicã. Rezultatele evaluãrii
trebuie folosite pentru îmbunãtãþirea ofertelor viitoare în
domeniul EC ºi, de asemenea, trebuie sã aibã un rol important în
mijlocirea evaluãrilor necesitãþilor din domeniu. Programele
DPC din cadrul instituþiilor ºi organizaþiilor necesitã, ºi ele,
evaluãri periodice ale eficienþei ºi a conducerii acestora.
Cea mai bunã experienþã necesitã existenþa unor studii relevante
privind practicile cele mai de succes pentru dezvoltarea
profesionalã, coroborate cu evaluarea calitãþii instituþiilor
participante. Asemenea studii trebuie sã promoveze modalitãþi
de înþelegere ºi de aplicare a unei DPC eficiente ºi sã poatã
justifica resursele cheltuite în acest scop. Efectuarea unor
asemenea studii trebuie sã beneficieze de cooperarea ºi sprijinul
unui grup reprezentativ de instituþii internaþionale, iar rezultatele
sã fie diseminate pe scarã largã.”
Sursa: http://biblioteca.ro/forum/viewtopic.php?t=184#p1017

ªtiri
Toamna, sezon de antiviruºi
În ultima lunã, patru mari
producãtori de soluþii de
securitate informaticã au
lansat în România "versiunile 2009" ale produselor care ar trebuie sã ne
protejeze computerele de
diverºi "dãunãtori".
Ca ºi în alte domenii
din lumea IT&C, noile
versiuni ale unor produse
de securitate informaticã
sunt cele mai în mãsurã
(de pe piaþã) sã protejeze
computerul ºi reþeaua. Existã, fireºte, o mulþime comunã a
beneficiilor pe care un utilizator le-ar avea de pe urma unui asemenea
produs: detecþie mai rapidã ºi mai precisã, dezinfecþie mai rapidã ºi
mai eficientã, consum minim de resurse ale PC-ului ºi folosire redusã
a lãþimii de bandã. Totuºi, fiecare soluþie complexã este nevoitã sã
vinã pe piaþã ºi cu tehnologii proprii sau cu abordãri proprii ale
problemelor informatice. În ultima lunã, am fãcut cunoºtinþã cu
versiunile 2009 (sau localizate în limba românã) ale produselor
Kaspersky, Panda Security, BitDefender ºi Symantec.
Kaspersky
Kaspersky Anti-Virus 2009 ºi Internet Security 2009 oferã un
modul inovator de filtrare a activitãþii aplicaþiilor bazat pe tehnologia
HIPS (Host-based Intrusion Prevention System), un modul de
protecþie proactivã, precum ºi un firewall complet. Acestea
protejeazã sistemele atât împotriva ameninþãrilor cunoscute, cât ºi a
celor noi. O listã de programe permise (whitelist) previne blocarea
nedoritã a celor mai folosite aplicaþii de cãtre utilizatori. Gradul
alocat unei aplicaþii necunoscute determinã nivelul de acces pe care
aceasta îl are la resursele sistemului de operare, ale reþelei, la datele
confidenþiale ale utilizatorilor, ºi la periferice. Acest proces permite
ca, în cazul rulãrii unei aplicaþii periculoase, sistemul sã rãmânã
protejat, iar programul respectiv sã nu poatã sã îºi realizeze scopul.
Soluþia ruseascã KIS 2009 include, de asemenea, o tastaturã virtualã
pentru introducerea de date sensibile în mod securizat.
Panda
Compania spaniolã Panda Security a lansat noua gamã de
produse: Antivirus Pro 2009, Internet Security 2009 ºi Global
Protection 2009. Soluþiile încorporeazã o versiune mai avansatã a
tehnologiei "Identity Protect" (detecteazã în mod proactiv orice
încercare de furt al datelor confidenþiale) precum ºi un nou motor
pentru neutralizarea troienilor bancari. Internet Security 2009, cât ºi
Global Protection 2009 încorporeazã un filtru personal care permite
utilizatorilor sã defineascã informaþiile confidenþiale (numere de
cont, parole etc.) care nu trebuie sã pãrãseascã PC-ul fãrã
consimþãmântul utilizatorului.
BitDefender
Suita de produse BitDefender 2009 cuprinde: Antivirus, Internet
Security ºi Total Security. Pentru utilizatorii de laptop-uri soluþia
oferitã de producãtorul român care trece automat în "modul pentru
laptop", care presupune un consum redus de energie. Scanãrile,
sarcinile de backup ºi de optimizare programate sunt amânate, pentru
a se prelungi autonomia laptopului. De asemenea, BitDefender 2009
asigurã protecþia conversaþiilor prin mesageria instant "Seiful pentru
fiºiere" care este un spaþiu securizat pe care îl poþi folosi pentru
stocarea informaþiilor personale ºi a fiºierelor confidenþiale. Datele
vor fi criptate ºi pãstrate local, pe calculator, protejate împotriva
furtului ºi a "privirilor indiscrete".
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ªtiri
Încep anunþurile pentru propuneri de
trimis la IFLA 2009
Iatã cã nu e prea
devreme sã ne
gândim la urmãtoarea conferinþã
IFLA þinând minte
cã va fi mai destul
de aproape la
Milan.
Secþiunea Managementul Asociaþiilor Bibliotecilor împreunã
cu Educaþia Continuã din cadrul IFLA anunþã aici
http://www.ifla.org/IV/ifla75/call-mlas-cpdwl-en.htm cum se poate
participa la aceastã secþiune. Aºadar se primesc articole despre:
! programe de advocacy de succes;
! comunicare ºi promoþie;
! influenþând agenda politicã;
! identificare unui arii potrivite pentru advocacy;
! lucrând cu (mass-)media.
Secþiunea va avea însã ºi un exerciþiu interactiv despre cum se fac
prezentãrile. Exerciþiul presupune urmãtoarele etape:
! se vor face înscrieri pentru propunerile venite din partea
bibliotecarilor acestea urmând a fi revizuite ºi evaluate;
! vor fi selectate propuneri ce vor fi prezentate de cãtre bibliotecarii
voluntari;
! va fi vizionat un film al prezentãrilor;
! bibliotecarii voluntari vor avea câte un mentor care îi va ajuta sã
îºi îmbunãtãþeascã prezentarea;
! pentru a demonstra ce au reuºit sã înveþe, bibliotecarii voluntari
vor relua prezentarea
Pânã pe 15 decembrie se aºteaptã propuneri pentru articole
(1000 de cuvinte) ºi prezentãri (200 cuvinte + prezenatrea
PowerPoint) dar ºi scrisori cu calificãrile celor care doresc sã fie
mentori.
Sursa:http://prolibro.wordpress.com/2008/10/03/incep-anunturile-pentrupropuneri-de-trimis-la-ifla-2009/

Are biblioteca ta nevoie sã consulte
specialiºti de branding ºi design?
Tot vorbim noi de imaginea bibliotecilor noastre: cã e importantã, cã
trebuie lucrat la ea s.a. În sãrãcia noastrã nu ne punem problema cã
pentru anumite servicii am putea apela la specialiºti. Iatã însã cã
dacã lucraþi la un proiect aveþi acum ºanse sã îi aveþi pe cei de la X3
Studios consultanþi pentru:
! branding (logo + pachet ID);
! print design (creaþia graficã pentru materiale de print);
! design web (realizarea de site-uri web, integral sau doar designul).
Conform Proiect 1000 ei pun la bãtaie gratis timpul (1000 de ore)
ºi expertiza lor pentru serviciile de mai sus pentru instituþii culturale,
educative ºi sociale. Cred cã ar fi pãcat sã nu profitaþi de acestã ofertã.
Inclusiv asociaþiile profesionale cred cã ar merita sã încerce, dacã au
ceva idei. Mai multe date despre proiect ºi formularul de înscriere se
gãsesc la www.proiect1000.org/ce-este-proiect-1000
Sursa: http://prolibro.wordpress.com/2008/10/05/are-biblioteca-ta-nevoiesa-consulte-specialisti-de-branding-si-design/

Pagina web oglinda
bibliotecii în Internet
- Recenzie -

U

n articol interesant, în care gãsim câteva sfaturi despre cum
îi poþi determina pe cei care viziteazã site-ul unei biblioteci
sã poposeascã mai mult, gãsim în nr.1 pe 2008 al Revistei
„Biblioteca - Revistã de Bibliologie ºi ªtiinþa Informãrii”.
Autoarea articolului, Mihaela Voinicu, vorbeºte despre noþiunea
de „software usability”, care semnificã capacitatea unui produs
software de a fi înþeles, studiat, folosit ºi de a fi atractiv pentru
vizitatori, atunci când este utilizat în condiþii specifice.
Astfel aflãm cã un site bun înseamnã ca acesta sã fie util ºi uºor de
folosit ºi cã prin îmbogãþirea lui putem obþine creºterea numãrului de
vizitatori virtuali, creºterea loialitãþii ºi satisfacþiei acestora ºi o ratã
mare de transformare a vizitatorilor virtuali în utilizatori ai
serviciilor tradiþionale de bibliotecã.
Gãsim în acest articol o enumerare a elementelor esenþiale,
pentru obþinerea unui site web cât mai eficient:
1) conþinutul site-ului: care trebuie sã fie scurt, concis, sã ajungã
repede în miezul problemei, sã fie actualizat permanent. Autoarea
menþioneazã cã adresa site-ului ar trebui sã fie scurtã, uºor de
manevrat, expresivã, ºi sã poatã fi regãsitã în denumirea/sigla
instituþiei; de asemenea, serviciile oferite de bibliotecã ar trebui sã
fie vizibile încã din pagina de start;
2) structura site-ului: se vorbeºte aici despre regula celor 3 clickuri, care spune cã în orice loc dintr-o paginã ar trebui sã se poatã
ajunge din maximum 3 click-uri pentru a nu pune la încercare
rãbdarea utilizatorilor;
3) design-ul site-ului: principala regulã în ceea ce priveºte
design-ul este ca acesta sã faca site-ul uºor de citit. Pentru ca textul sã
fie citit, acesta trebuie sã fie lizibil, iar coerenþa ºi consecvenþa
informaþiilor ºi a imaginilor sã contureze imaginea unei instituþii
profesioniste;
4) elemente de navigare: imaginile grafice de genul butoanelor,
link-urilor sau listelor trebuie sã fie vizibile. Este important de
menþionat cã, în alegerea poziþiei în care vor fi amplasate butoanele
sau link-urile, trebuie sã se þinã seama de faptul cã marea majoritate a
vizitatorilor „scaneazã” ecranul monitorului de la stânga la dreapta ºi
de sus în jos;
5) interacþiunea cu vizitatorul: un aspect important care trebuie
avut în vedere este constituit de faptul cã prima paginã ar trebui sã se
încarce în cel mult 20 de secunde, altfel, jumãtate dintre vizitatori vor
renunþa sã mai intre pe site. Autoarea mai precizeazã cã, pe lângã
numãrul de telefon ºi adresele de e-mail, trebuie sã nu uitãm sã
trecem ºi adresa fizicã a instituþiei, eventual o hartã cu descrierea
locaþiei. Datele de contact reprezintã o informaþie esenþialã ce nu
trebuie sã lipseascã de pe site.
Important de reþinut din acest articol mai este ºi ideea cã un site
odatã creat are nevoie de o analizã continuã în vederea optimizãrii
lui.
Anca Stan#
Bibliotecar Referinþe electronice&Internet BVAU

(Continuare de la pagina 7)
Norton
Americanii de la Symantec au lansat sãptâmâna trecutã Norton
Internet Security 2009 ºi Norton AntiVirus 2009. Produsele sunt
localizate în limba românã, fiind vorba de soluþii destinate mai ales
clienþilor casnici sau IMM-urilor cu pânã la 50 de calculatoare.
Printre caracteristicile majore nou implementate se numãrã
"discreþia", având posibilitatea de a suspenda sarcinile comune (noncritice) ºi alertele în timpul activitãþii curente a utilizatorului. De
asemenea, oferã protecþie antibot ºi "System recovery tool" pentru
problemele serioase create de viruºi.
Sursa:http://www.jurnalul.ro/articole/135471/

Septembrie 2008

• Filiala Galaþi • Anul 4, nr. 3 • p. 9

Biblioteca comunalã ºi
zilele comunei Corod

C

orod, o comunã obiºnuitã din nordul judeþului, cu oameni
harnici ºi aºezaþi ºi-a serbat ziua la 8 septembrie aºa cum nea obiºnuit de ceva vreme. Aflat deja la a 3-a ediþie, evenimentul intitulat ”Serbãrile Corodului” organizat de Primãrie ºi
Consiliul local, a fost unul de pominã ºi asta pentru cã autoritãþile
locale au împletit în mod plãcut evenimentele culturale cu cele
artisitice ºi câmpeneºti.
Astfel evenimentul a debutat la cãminul cultural cu lansarea
Monografiei Comunei Corod, parte componentã a activitãþii de
memorie culturalã localã, cu lansarea unor volume de poezii ale
profesorului Constantin Oancã, momente urmate de împãrþirea unui
numãr de 70 exemplare de Biblii, oferite de Consiliul Local.
”Aceasta monografie reprezintã munca de peste 40 de ani a lui
Ioan Lefterescu, Dumnezeu sã-l odihneascã, muncã preluatã de
Costache Pintilie ºi finalizatã cu ajutorul Consiliului Local care a
tipãrit aceastã muncã într-o carte”, a declarat primarul comunei
Corod, Vasile Cârjeu.
Este de apreciat faptul cã deºi aceastã monografie nu are
pretenþia unei lucrãri complete ºi întocmite dupã toate regulile
realizãrii unei monografii totuºi au fost gãsite resursele necesare
pentru tipãrirea muncii acestor oameni dedicaþi comunei. Aceºtia au
surprins în însemnãrile lor tot soiul de evenimente mai mult sau mai
puþin reprezentative, cu caracter mai mult sau mai puþin oficial,
evenimente care altfel cu siguranþã ar fi fost sortite uitãrii. Oricare a
fost imboldul apariþiei acestei monografii este lãudabil cã biblioteca
publicã, sursa de documentare cea mai la îndemânã, a propus ca
lansarea sã aibã loc odatã cu serbãrile comunei.
De asemenea, reprezentativ este exemplul de colaborare dintre
bibliotecã ºi primãrie. Astfel Doamna Silvia Stegaru, bibliotecar la
Biblioteca Comunalã Corod, s-a implicat direct ºi activ ºi a þinut sã
organizeze totul ”ca la carte”, cu tot ceea ce presupune organizarea
unui eveniment de o asemenea amploare. Tototdatã Primarul
Comunei Corod, Domnul Vasile Cârjeu a înþeles cã biblioteca
reprezintã un pion de bazã în strategia managerialã ce are la bazã
dezvoltarea economicã a comunei. De altfel ºi comuna Corod ca
multe alte comune ale judeþului se bucurã de o bibliotecã comunalã
amplasatã într-un spaþiu de funcþionare central, ultramodern, cu
mobilier nou ºi ergonomic, cu o colecþie de documente ce satisface
necesitãþile comunitãþii.
Ca planuri de viitor, primarul comunei Corod dornic sã dezvolte
economic, social ºi cultural comuna, a reuºit sã ”vadã” interesul
comun al instituþiilor pe care le conduce, prevãzând extinderea
Bibliotecii Comunale prin amenajarea unui spaþiu destinat sãlii de
lecturã ºi internet. Asta cu atât mai mult cu cât proiectul Global
Libraries finanþat de Fundaþia Bill&Melinda Gates privind dotarea
cu echipamente IT a bibliotecilor publice din România este în plinã
desfãºurare iar pentru aplicare este necesar a fi îndeplinite unele
condiþii de spaþiu ºi utilitãþi.
Geta Eftimie #
Director adjunct BVAU

ªtiri
Achiziþie de carte pentru bibliotecile
publice
Comisia naþionalã pentru achiziþia de cãrþi ºi reviste pentru
bibliotecile publice a Ministerului Culturii ºi Cultelor a finalizat
selecþia titlurilor care vor ajunge în anul 2008 în bibliotecile publice.
Bugetul alocat pentru achiziþii a fost de 1.010.000 lei noi. Au fost
selectate pentru achiziþionare titlurile din domeniile de interes
comunicate de bibliotecile judeþene pentru fiecare judeþ.
Având în vedere inundaþiile care au afectat unele biblioteci ºi
faptul cã în multe judeþe sunt biblioteci nou înfiinþate am propus ºi
Comisia a aprobat propunerea ca acestor biblioteci sã li se asigure un
fond special constituit, în funcþie de situaþia în care se afla fiecare
bibliotecã.
Este vorba de 37 de biblioteci (5 biblioteci inundate ºi 32 de
biblioteci nou înfiinþate) din judeþele: Cluj, Sãlaj, Suceava,
Teleorman, Tulcea, Vaslui ºi Vrancea. Informaþiile au fost transmise
de bibliotecile judeþene.
Bugetul alocat pentru aceste biblioteci a fost de peste 101.000 lei
noi, iar cãrþile vor veni prin bibliotecile judeþene, cu precizarea
destinaþiei.
Chiar dacã donaþia nu acoperã în întregime nevoile bibliotecilor,
sperãm ca ea sã fie bine primitã ºi apreciatã. Toþi cei care vor dori sã
se alãture acestei iniþiative prin donaþii personale, o pot face luând
direct legãtura cu bibliotecile judeþene din judeþele menþionate.
Doina Popa #
Preºedinte al Comisiei Naþionale a Bibliotecilor

Centrul de computere din Iaºi oferã noi
oportunitãþi
Filiala Asociaþiei pentru
persoanele cu probleme de vedere, a deschis oficial un centru de
computere pe 3 iulie 2008, la
sediul Asociaþiei în Iaºi, România. Sucursala din Iaºi este
centru regional ºi oferã membrilor un mediu social care combinã o multitudine de activitãþi ºi
servicii.
Asociaþia oferã Centrului 8 birouri pentru computere, un scanner
ºi un echipament de înregistrare. Pentru prima datã, aceastã comunitate a persoanelor cu probleme de vedere poate sã scaneze documente
ºi cãrþi ºi sã foloseascã software speciale pentru a asculta textul aºa
cum este el citit cu voce tare. Studioul digital de înregistrãri oferã
asociaþiei oportunitatea de a-ºi dezvolta colecþiile de cãrþi audio.
Înainte de deschiderea centrului, membrii au fost nevoiþi sã
angajeze pe cineva pentru a le citi la orele stabilite.Datoritã acordãrii
proiectului „Global Libraries”, IREX a ajutat la furnizarea pãrþii de
hard ºi de soft pentru a veni în întâmpinarea nevoilor diferitelor
comunitãþi din întreaga þarã. Aprovizionarea cu echipamentul ºi
software-ul cãtre sucursala din Iaºi a Asociaþiei pentru persoane cu
probleme de vedere, a fost aranjatã în parteneriat cu biblioteca localã
din Iaºi, care încearcã sã cuprindã o arie cât mai largã de clienþi.
Janet Sawaya, cea care rãspunde de programul pentru România
al Fundaþiei Gates, împreunã cu directorul de program de la IREX,
Paul Baran, au participat la ºedinþa de inaugurare ºi la conferinþa de
presã împreunã cu Preºedintele Asociaþiei pentru persoane cu
probleme de vedere, cu primarul Iaºiului, cu directorul Bibliotecii
Publice din Iaºi, cu alþi oaspeþi distinºi ºi membrii ai presei.
Sursa:http://www.biblioteca.ro/index.php?id=activities&lang
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ªtiri
Google a lansat un nou browser Web,
denumit Google Chrome
Utilizatorii din România pot descãrca versiunea în limba românã
pentru Windows. Google promite ºi versiuni pentru utilizatorii de
computere Apple ºi de software Linux.
Google a lansat un nou browser web, gratuit, purtând numele
Google Chrome. În cursul serii, utilizatorii din România au putut
descãrca versiunea beta destinatã sistemelor de operare Windows de
la adresa http://www.google.com/chrome. Pentru utilizatorii
români, Google a oferit de la bun început o versiune localizatã, atât
browserul cât ºi paginile care descriau facilitãþile lui fiind în limba
românã.
Pe pagina principalã, Google Chrome este prezentat drept „un
browser proiectat pentru a face Internetul mai rapid, mai uºor ºi mai
sigur. Are un design minimal, care vã oferã un mod de utilizare
foarte uºor.” Încã de la primul contact cu noul browser se remarcã
interfaþa simplã ºi aerisitã. De asemenea, Chrome se doreºte a fi mai
stabil ºi mai puþin consumator de resurse comparativ cu softurile
concurente: Internet Exploere ºi Mozilla Firefox. La rândul lor,
paginile de „Ajutor” ale Chrome anunþã o serie de facilitãþi menite
sã facã navigarea pe Internet ºi mai simplã.
Lansarea Google Chrome vine dupã ce concurentul Microsoft a
lansat, luna trecutã, versiunea beta a browserului Internet Explorer
8. Browserul dezvoltat de Microsoft este lider pe acest segment,
deþinând aproximativ trei sferturi din piaþa de profil, principalii sãi
concurenþi fiind Firefox, produs de Mozilla, ºi Safari, al companiei
Apple.
Oficialii Google confirmaserã cu o zi înainte informaþiile legate
de planurile de a oferi propriul software de browsing Web, printr-o
postare pe blogul companiei. De asemenea, dacã pentru început
doar utilizatorii de Windows vor beneficia de Chrome, Google
intenþioneazã sã dezvoltã versiuni pentru utilizatorii de Apple
Macintosh ºi de software Linux.
Totodatã, Google vrea ca browserul Chrome sã fie open-source,
publicarea codurilor utilizate pentru dezvoltarea sa permiþând
crearea de comunitãþi care sã aducã îmbunãtãþiri softului.
"Am realizat cã internetul a evoluat de la pagini simple, formate
din text, la aplicaþiile complexe, interactive ºi cã trebuie sã
reproiectãm în totalitate browser-ul", afirma vicepreºedintele
Google pentru managementul produselor, Sindar Pichai, ºi
directorul pentru tehnologie, Linus Upson, într-o declaraþie
publicatã de Reuters.
Chrome foloseºte motorul de randare a paginilor web Webkit ºi
un nou motor pentru încãrcarea codului JavaScript, mai rapid ºi mai
stabil, potrivit creatorilor sãi.

Sursa: http://www.gandul.info/internetul/google-a-lansat-un-nou-browserweb-denumit-google-chrome.html?3937;3120446

Despre Panteonul
Virtual
n România
existã în prezent 41 de
biblioteci publice
judeþene, fiecare
dintre acestea coordonînd metodologic
bibliotecile municipale, orãºeneºti ºi
comunale din aria judeþului respectiv.
Ca urmare, orice informaþie ce ajunge la biblioteca judeþeanã este
diseminatã în mod organizat ºi constant cãtre toate bibliotecile
subordonate din teritoriu.
Aceste biblioteci judeþene au, în medie, 1000-1500 de utilizatori
pe zi, la care se adaugã cca. 1000 de utilizatori ai bibliotecilor din
teritoriu (biblioteci municipale, orãºeneºti ºi comunale). Fiind 41 de
biblioteci judeþene, informaþia pe care acestea o deþin, ajunge la
aproximativ 100.000 de utilizatori zilnic.
Pe de altã parte, Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci (OSIM)
are nu numai responsabilitatea de a recunoaºte sau de a înregistra
drepturile exclusive de proprietate industrialã, ci ºi datoria de a pune
la dispoziþia publicului informaþiile deþinute.
Una dintre problemele grave cu care se confruntã România este
nefructificarea invenþiilor ceea ce duce la blocarea progresului tehnic
ºi economic. Lipsa unei culturi în domeniul Proprietãþii Industriale
duce ºi la încãlcãri grave ale drepturilor de proprietate, avînd
consecinþe nefaste asupra economiei þãrii.
Studii statistice aratã cã peste 70% din informaþiile conþinute în
documentele de brevet nu apar în publicaþiile de specialitate decât
dupã 4-5 ani de la publicarea documentului de brevet. Mai mult, 50%
din aceste informaþii nici nu apar în altã publicaþie.
În aceste condiþii, OSIM a iniþiat o convenþie de colaborare cu
aceste biblioteci judeþene în scopul diseminãrii informaþie din
domeniul Protecþiei Proprietãþii Industriale, pentru educarea ºi
formarea continuã a populaþiei în acest domeniu ºi pentru crearea
obiºnuinþei de a respinge pirateria ºi circulaþia documentelor
contrafãcute. Convenþia prevede obligaþia OSIM de a acorda suport
informaþional ºi de formare a personalului bibliotecar desemnat a
funcþiona ca responsabil pentru gestionarea, organizarea ºi
comunicarea informaþiilor furnizate de OSIM cãtre populaþie.
Convenþia a fost semnatã de 9 Biblioteci Judeþene: Bihor,
Constanþa, Olt, Cluj, Sibiu, Timiºoara, Satu Mare, Iaºi ºi Vaslui, care,
împreunã cu Biblioteca OSIM, au format grupul-pilot pentru care
solicitãm studiul de fezabiblitate din acest program. Azi sunt 16
biblioteci judeþene membre ale acestei Conventii, iar acþiunea de
cooptare a tuturor bibliotecilor judeþene continuã.
Biblioteca Judeþeanã “V. A. Urechia” Galaþi, a devenit membrã a
acestei Convenþii în luna iunie 2008, iar OSIM a început deja sã
doteze biblioteca gãlãþeanã cu diverse materiale.
În cadrul Bibliotecii Judeþene “V. A. Urechia” Galaþi,
funcþioneazã Oficiul de Informare Comunitarã (CIC), creat ca un
birou de informare cu privire la nevoile ºi necesitãþile comunitãþii,
birou în care am integrat ºi serviciul de informare în parteneriat cu
OSIM-ul. Centrul de Informare Comunitarã, dispune de un spaþiu
propriu, dotat cu birouri ºi calculatoare care este la dispoziþia
publicului cititor, dar ºi a celor interesaþi de activitatea OSIM,
agenþilor economici, în special, studenþilor etc.
Ca arie de acþiune, aceastã Convenþie ºi-a propus sã disemineze
întreaga gamã de informaþii printr-un sistem informatizat pentru
educarea continuã a populaþiei prin intermediul bibliotecilor publice

Î
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în domeniul Protecþiei Proprietãþii Industriale ºi pentru
sensibilizarea împotriva acceptãrii documentelor contrafãcute ºi
pirateriei.
Obiectivul general îl constituie dezvoltarea de servicii moderne,
care permit accesul la documente în format digital, prin reþeaua de
biblioteci publice din România, cu scopul diseminãrii informaþiilor
ºi documentelor din sfera proprietãþii industriale.
În perioada 15-17 septembrie 2008, la Constanþa a avut loc
Seminarul Naþional de Formare în domeniul Proprietãþii
Intelectuale, al doilea seminar organizat de OSIM de la declanºarea
acestei acþiuni de cooptare a bibliotecilor judeþene, seminar care ºi-a
propus ca obiectiv specializarea personalul bibliotecar, care va face
legãtura Cititor-OSIM.
Cu acest prilej au fost lansate atât la Constanþa, cât ºi în þarã, o
serie de actiuni cu participarea copiilor din ºcolile generale, palate
ale copiilor, elevi din licee ºi colegii.
O atenþie deosebitã se va acorda în viitor copiilor, întrucât aceºtia
vor fi cei care vor pune bazele ingineriei, dezvoltãrii tehnicii ºi
tehnologiei, a invenþiilor de anvergurã.
Aceastã idee a dus la deschiderea unui nou program de acþiuni
intitulat Panteonul Virtual, prin care copii, dar ºi adulþii sunt invitaþi
sã participe la finalizarea proiectului, în cadrul unor manifestãri
organizate de OSIM ºi prezentate în fiecare biblioteca judeþeanã.
Seminarul de la Constanþa a constituit un pas important în
Laurenþiu Onosã #

ªtiri
Ziua mondialã a patrimoniului
audiovizual
În ultimul timp s-a discutat foarte mult despre cartea veche de
patrimoniu naþional ºi european. Vrem sã supunem atenþiei
dumneavoastrã anunþul Consiliul Coordonator al Asociaþiilor
Arhivelor Audiovizuale (CCAAA) cu privire la ziua de 27
octombrie - Ziua Mondialã pentru Patrimoniu Audiovizual.
CCAAA a fost mandatat de UNESCO, în 2006, cu prilejul celei
de a 33 a sesiuni a Conferinþei Generale a UNESCO, sã promoveze
aceastã zi. În acest an, celebrarea Zilei Mondiale pentru
Patrimoniu Audiovizual va fi dedicatã temei : “Patrimoniul
Audiovizual mãrturie a Diversitãþii Culturale”, care subliniazã
Convenþia UNESCO cu privire la protecþia ºi promovarea
diversitãþii de exprimare culturalã.
CCAAA nu poate organiza evenimente peste tot în lume, motiv
pentru care face apel la instituþiile ºi persoanele active care doresc sã
preia iniþiativa organizãrii de evenimente mai mult sau mai puþin
semnificative ca dimensiune (proiecþii de filme, de imagini,
seminarii, etc.) Cei interesaþi trebuie sã trimitã pânã la 27 octombrie
programul acþiunilor la adresa:Kurt.Deggeller@memoriav.ch
Sursa: http://prolibro.wordpress.com/2008/10/06/ziua-mondiala-apatrimoniului-audiovizual/

ªef Birou Juridic BVAU

Simpozionul internaþional

Voluntarii cãrþii

T

imp de doi ani, Biblioteca Municipalã „ªtefan Peticã” Tecuci
a derulat un proiect de parteneriat educaþional împreunã cu
Colegiul Naþional „Calistrat Hogaº” în cadrul cercului de
limbã francezã, sub numele de „Civilizaþia francofonã în spaþiul
comunitar românesc”.
Coordonatorul cercului doamna profesor Radu Doina a avut ca
obiectiv principal valorificarea fondului de documente de la secþia
de carte francezã.
Promovând conceptul de voluntariat, Biblioteca Municipalã
„ªtefan Peticã” Tecuci, a propus elevilor, ce cunoºteau deja fondul
de carte, implicarea într-un program menit sã-i facã sã cunoascã
biblioteca din interior, sã desfãºoare o „mini” muncã de bibliotecar.
Biblio-voluntarii au completat o fiºã a postului ºi au semnat un
contract de voluntariat ce stabileºte drepturile ºi obligaþiile pãrþilor,
iar la sfârºit au primit o adeverinþã ce va conta în c.v.-ul lor mai
departe.
Voluntarii cãrþii se numesc Cãpraru Mariela, Dragu Gabriela,
Enache Nicuºor Aurel, Filimon George, Pîrvu Denis-Loredana.
Ei au fost repartizaþi în secþii ºi au participat la realizarea unor
sarcini: precum ºtampilarea documentelor, aºezarea cãrþilor la raft,
îndosarierea publicaþiilor periodice, întocmirea fiºei cãrþilor,
transfer de carte.
Toate activitãþile s-au desfãºurat sub directa îndrumare a
personalului specializat care are la dispoziþie dotarea materialã ºi
informaþionalã a bibliotecii.
Rezultatele acestui proiect au fost pe mãsurã, elevii rãmânând cu
bucuria de a se cunoaºte mai bine, de a se dezvolta ca personalitate,
de a descoperi activitatea ce li se potriveºte.
ªi de ce nu, de a fi petrecut un timp plãcut printre cãrþi,
descoperind probabil ºi mici secrete ale muncii de bibliotecar.
Carmen Scînteianu#
Biblioteca Municipalã „ªtefan Peticã” Tecuci

La Biblioteca Centralã Universitarã, 500 de ani de carte
româneascã
Anul acesta s-au împlinit 500 de ani de la tipãrirea primei cãrþi pe
teritoriul României, anume Liturghierul lui Macarie, tipãrit la
Mãnãstirea Dealu, în timpul domniei voievodului Radu Paisie.
Cu acest prilej, Biblioteca Metropolitanã Mihail Sadoveanu din
Bucureºti împreunã cu Biblioteca Centralã Universitarã Carol I au
organizat în holul Aulei BCU o expoziþie de carte veche româneascã.
Unul dintre cele mai vechi volume expuse cu acest prilej a fost
Noul Testament de la Bãlgrad (Alba Iulia) din 1648, unul din primele
volume tipãrite în limba românã.
Cu acest prilej a fost organizat ºi simpozionul "Cartea, România,
Europa - 500 de ani de la tipãrirea primei cãrþi pe teritoriul
României".
La simpozion au participat Claudia Lux (Germania) Preºedinta
Federaþiei Internaþionale a Asociaþiilor ºi Instituþiilor de Biblioteci
(IFLA) ºi prof. univ. dr. Jean Jeanneney, fost preºedinte la Radio
France ºi Radio France International (1982-1986) ºi al Bibliotecii
Naþionale a Franþei (2002-2007).
Sursa:http://www.unibuc.ro/ro/anunturi_main_ro?wid=31442&func=view
Submission&sid=2588

DC 2008-Berlin
Conferinþa Internaþionalã despre aplicaþii Dublin Core ºi Metadata
(DC 2008) a avut loc între 22 ºi 26 septembrie la Berlin. Pe site-ul
dedicat acestui eveniment, http://dc2008.de/programme, putem
accesa acum ºi prezentãrile din timpul conferinþei în format pdf.
Câteva exemple: tutoriale ºi noutãþi despre Dublin Core,
prezentãri de proiecte, generare de metadata, ulitizarea aplicaþiei
pentru reþelele sociale online, workshopuri.
Sursa: http://prolibro.wordpress.com/2008/09/27/dc-2009-berlin/
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A XIX-a Conferinþã Naþionalã a ABR
“Bibliotecile Româneºti în era Digitalã”

L

a ediþia din 2008 a Conferinþei Naþionale a ABR au participat
din partea Bibliotecii “V.A. Urechia” Galaþi o delegaþie
formatã din Letiþia Buruianã, director adjunct, Camelia
Toporaº, ºef Secþie Referinþe ºi Daniela Olaru, bibliotecar în cadrul
Oficiului de Informare Comunitarã. Evenimentul a avut loc la Piteºti
în perioada 17-19 septembrie 2008 ºi a debutat cu oficiul de primire
ºi înregistrare a participanþilor, urmat de ceremonia de deschidere la
care au luat cuvântul d-na director a Bibliotecii Universitare Piteºti,
Ileana Bãlan, preºedintele Asociaþiei Bibliotecarilor din România,
dl. Mircea Regnealã, rectorul Universitãþii din Piteºti, dl. Gheorghe
Barbu, directorul Bibliotecii Judeþeanã "Dinicu Golescu" Piteºti, dl.
Octavian Sachelarie, reprezentantul Consiliului Judeþean Piteºti, dl.
Florin Tecãu, reprezentanta Ministerului Învãþãmântului, d-na
Nicoleta Þoiu
precum ºi reprezentanta Inspectoratului ªcolar
Piteºti, d-na inspector adjunct
Anca Barbu. Dl.
Mircea Regnealã
a prezentat invitaþii strãini.
Conf. Univ. dr. Elena Târziman
Dir. gen. al Bibliotecii Naþionale a României

Startul prezentãrii lucrãrilor în plen a fost dat de conf. Univ. dr.
Elena Târziman, director general al Bibliotecii Naþionale a
României, cu lucrarea "Conservarea, prezervarea, valorificarea
patrimoniului cultural scris prin digitizare. Activitãþi ºi proiecte ale
Bibliotecii Naþionale a României", în cadrul cãreia aceasta a
subliniat câteva dintre preocupãrile ºi activitãþile în domeniul
digitizãrii la nivelul Bibliotecii Naþionale ºi a sistemului naþional de
biblioteci.
Acestei prime lucrãri i-a urmat cea susþinuta de Katrien Berge,
director în cadrul Bibliotecii Universitare Moretus Plantin-Namur
din Belgia, cu titlul "Publicaþiile electronice ºi consorþiile de
biblioteci". Prezentarea temei a fost una interactivã menitã sã
clarifice eficienþa ºi scopul consorþiilor la nivelul bibliotecilor în
special, d-na Berge venind ºi cu exemple concrete.
A urmat prezentarea dl. director Dirk Aerts din cadrul Bibliotecii
Universitãþii din Leuven, Belgia cu lucrarea "Biblioteci universitare
în era digitalã: cazul Bibliotecii Universitãþii din Leuven". Dupã
cum aratã ºi titlul lucrãrii, dl. Aerts a prezentat câteva din serviciile
oferite de aceastã biblioteca, rolul ºi importanþa programelor ºi
bazelor de date utilizate precum ºi influenþa revoluþiei digitale
asupra serviciilor de bibliotecã ºi asupra viitorului bibliotecilor
universitare.
Dupã o scurtã prezentare a bazelor de date EBSCO, susþinutã de
Mihaela Stepãnescu de la Romdidac S.A., lucrãrile au continuat cu
prezentarea unei biblioteci private, mai exact Mediateca CE MAIF
Niort din Franþa, realizatã de Line Chassac sub titulatura "Digital,
proximitate ºi legãturã socialã într-o mediatecã a unui consiliu de
administraþie".
Dl. Mircea Regnealã a decernat diplomele ºi premiile ABR, o
diplomã fiindu-i decernatã ºi d-rei Letiþia Buruianã.
Dupã o scurtã pauzã au urmat întruniri ale diviziunilor ABR, în
cadrul cãrora s-au susþinut urmãtoarele prezentãri:
! Diviziunea Biblioteci Universitare: "Soluþie integrata RFID
pentru biblioteci-prezentare ºi demonstraþie live Tagsys-

Aleph500";

! Diviziunea Biblioteci ºcolare: "De la biblioteca ºcolarã la CDI”;
! Diviziunea Biblioteci publice, Diviziunea Biblioteci naþionale,

Diviziunea Biblioteci specializate: "Serviciile oferite de
Biblioteca publicã din Chiroux". Prezentarea, susþinutã de
Christianne Ledouppe, ºef birou în cadrul Bibliotecii publice din
Chiroux-Liege, Belgia, a fost deosebit de interesantã, punându-se
accent în mod deosebit pe serviciile destinate adolescenþilor.
Astfel în cadrul acestei biblioteci a fost iniþiatã o secþie destinatã
categoriei de vârstã 12-18 ani, în cadrul cãreia regulile obiºnuite
ale bibliotecii nu se aplicã tocmai pentru a crea ambientul preferat
de aceastã categorie de vârstã.
A urmat vizitarea Bibliotecii Judeþene „Dinicu Golescu” din
Piteºti, vizitã în cadrul cãreia au avut loc discuþii pe marginea
serviciilor bibliotecii publice.
Prima zi a conferinþei s-a încheiat cu prezentarea lucrãrilor din
cadrul secþiunilor „Statisticã ºi evaluare”, „Biblioteci medicale”,
„Colecþii speciale, conservare ºi restaurare” ºi respectiv „Tehnici
pedagogice în bibliotecã”.
Seria de lucrãri a continuat a doua zi, 18 septembrie, cu
urmãtoarele secþiuni: Informatizare, Periodice, Referinþe, Achiziþie
ºi dezvoltarea colecþiilor, Comunicarea documentelor ºi împrumut
interbibliotecar, Catalogare-Clasificare-Indexare ºi Legislaþie de
bibliotecã ºi perfecþionare profesionalã.
În cadrul secþiunii de Referinþe, d-na Camelia Toporaº a oferit un
exemplu practic privind aceste servicii, susþinând prezentarea
"Servicii de instant messenger în Biblioteca Judeþeana
"V.A.Urechia" Galaþi”.
În cadrul secþiunii „Comunicarea documentelor ºi împrumutul
interbibliotecar”, d-na Letiþia Buruianã a vorbit despre
"Perspectivele Relaþiilor Publice în biblioteci în era digitalã", o
comunicare despre gestionarea imaginii organizaþiei prin utilizarea
instrumentelor de comunicare externã ºi internã accesibile în mediul
virtual (sit, blog, forum), exemplificând cu situaþii ºi date din cadrul
Bibliotecii Judeþene "V.A.Urechia" Galaþi.
Cea de-a doua searã a manifestãrii a constituit un nou prilej de
întrunire în plen în vederea închiderii lucrãrilor conferinþei, aceasta
fiind urmatã de cina festivã.
Ultima zi a fost dedicatã unei vizite documentare, la Casa
Dana Olaru, Camelia Toporaº, Letiþia Buruiana#
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Accesarea resurselor
electronice prin
ROLiNeST

R

oLiNeST (Romanian Library Network in Science end
Technology) este, aºa cum spunea dna Doina Ostafe (Biblioteca Centralã Universitarã „Eugen Todoran” din Timiºoara), la întrunirea Secþiunii de informatizare a A.B.R., din 12-13
iunie 2007,”o unealtã de cãutare în resurse eterogene de informare,
de la cataloagele unor biblioteci la baze de date sau reviste
electronice”.
RoLiNeST este produsul proiectului „Sistem naþional unitar de
informare ºi documentare ºtiinþificã ºi tehnicã - unificarea sistemelor de biblioteci NUSIDOC-S&T”, finanþat de cãtre Autoritatea
Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã ºi îºi propune, pentru prima
datã în România, sã punã în comun cataloagele unor mari biblioteci
universitare ºi de cercetare româneºti.
În acest proiect au intrat iniþial, ºapte biblioteci: Biblioteca
Centralã din Universitatea "Politehnicã" din Bucureºti, Biblioteca
Centralã Universitarã „Carol I” din Bucureºti, Biblioteca Universitãþii Tehnice de Construcþii din Bucureºti, Biblioteca Institutului
Naþional de Fizicã ºi Inginerie Nuclearã "Horia Hulubei", Biblioteca
Centralã Universitarã "Mihai Eminescu" din Iaºi, Biblioteca Centralã Universitarã "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca ºi Biblioteca
Centralã Universitarã "Eugen Todoran" din Timiºoara. La momentul
acesta în proiect sunt antrenate 13 biblioteci, intrând în proiect ºi
Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Universitãþii Tehnice
„Gheorghe Asachi” din Iaºi, Biblioteca Universitãþii „Lucian Blaga”
Sibiu, Biblioteca Universitãþii Politehnica din Timiºoara, Biblioteca
Universitãþii Tehnice din Cluj Napoca.
Ce conþine RoLiNeST:
! cataloagele unor biblioteci româneºti sau strãine împãrþite astfel:
* biblioteci naþionale (10): Cehia, Australia, Ungaria, Norvegia, Suedia (LIBRIS), Rusia, Franþa (BN-OPALE
PLUS), Marea Britanie (British Library Public Catalog),
Armenia ºi Statele Unite (Library of Congress);
* biblioteci universitare ºi tehnice (11);
* biblioteci publice (RO): Biblioteca Judeþeanã Mureº;
! baze de date ºtiinþifice (ProQuest, EBSCO, )
* reviste electronice;
* ROMDOC (Platformã Centralã de Publicaþii pentru
Literatura Gri din Universitãþile Româneºti).
În actuala versiune de cãutare a portalului Metalib este permis
accesul la resursele electronice, printr-o serie de categorii ºi
subcategorii.
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ªtiri
Aplicaþii online româneºti, colecþia de
toamnã
Pentru foarte mulþi dintre noi, verificarea cãsuþei de e-mail de câteva
ori pe zi a devenit o necesitate. De asemenea, ne informãm de pe Internet ºi ne-am obiºnuit sã "împãrþim" cu prietenii fotografii sau videoclipuri. Sunt însã nenumãrate aplicaþii online, chiar ºi româneºti,
care abia aºteaptã sã fie descoperite ºi folosite.
Orice utilizator de internet are site-uri preferate ºi de fiecare datã
când se afla în faþa unui calculator viziteazã câteva dintre ele (ex.
Google, Google reader, blog-ul personal). Dar pe lângã adresele web
vizitate zilnic existã în lumea online, chiar ºi cea româneascã, foarte
multe alte site-uri care abia aºteaptã sã fie descoperite. Sunt foarte
mulþi ºi cei care au îmbrãþiºat Web 2.0 în ideile lor sau care pur ºi simplu au creat ceva deosebit faþã de proiectele existente de ani de zile în
mediul electronic.
Zeci de astfel de idei noi, romaneºti, vor fi reunite la Webstock
Awards, competiþie care îºi doreºte sã promoveze proiectele din
online-ul local. "Ne dorim sã oferim o ºansã participanþilor de a-ºi
prezenta ideile ºi proiectele în fata comunitãþii de bloggeri ºi
specialiºti online", a spus Cristian Manafu, unul dintre organizatorii
evenimentului. Nu vom încerca sã le prezentãm pe toate, dar am gãsit
câteva care meritã ceva atenþie!
Memo-uri electronice
Pe lângã adresele web vizitate zilnic existã în lumea online
milioane de alte site-uri pe care le accesãm întâmplãtor, ne plac, ne
inspirã, însã uitam cum sã ajungem înapoi la ele.
www.fav20.ro este un instrument care permite utilizatorului sã îºi
facã o bazã cu site-urile vizitate pentru a le putea accesa uºor ºi
oriunde, folosind site-ul ca homepage al browserului. Avantajul
principal al utilizãrii acestui instrument este faptul cã nu mai trebuie
sã memorãm site-urile cu care lucrãm.
Adresele dorite vor fi regãsite pe orice calculator, indiferent de
browser-ul folosit. Astfel, chiar dacã Fav 2.0 nu necesitã un cont
pentru a-ºi face treaba (utilizatorului fiindu-i permis sã îl testeze mai
mult timp fãrã a-ºi crea un cont), pentru siguranþã ºi pentru a avea
site-urile preferate pe orice calculator, îºi poate face unul ºi poate
transfera adresele salvate deja în cont.
Cu www.listã.lu ne putem organiza informaþiile. Aplicaþia poate
fi folositã de cãtre un singur utilizator pentru notiþe (de exemplu cui a
împrumutat cãrþi sau un echipament anume) sau de cãtre mai mulþi
utilizatori pentru a contribui la un scop comun (ex. ce trebuie sã luãm
în excursie). Poate fi folositã ºi la publicarea unui minisite (liste cu
proiecte rezidenþiale, cu fotografii ºi poziþionarea pe harta unui oraº).
Autentificarea delegatã, partajarea listelor cu alþi utilizatori,
includerea de conþinut media ºi de hãrþi interactive, integrarea cu servicii de mesagerie instantã sunt elemente ale listei de funcþionalitãþi
web 2.0.
Funcþionalitãþile planificate includ editarea avansatã, liste to-do,
comentarea listelor, RSS, informaþii statistice accesibile utilizatorilor ºi îmbunãtãþiri ale interfeþei grafice. Avantaje: adresa uºor de
reþinut, listele se pot crea uºor - chiar ºi fãrã cont, autentificarea se
face prin Google sau Yahoo, se pot pune uºor imagini sau video (de
pe Trilulilu ºi YouTube), se pot face uºor hãrþi Yahoo ce pot fi marcate
apoi cu informaþii.
Cupoane de reduceri
www.cuponix.ro este primul site din România dedicat în
exclusivitate publicãrii de reduceri pentru magazine online. Douã
elemente îl diferenþiazã de alte site-uri din domeniu, din lumea largã:
se concentreazã numai pe magazinele online ºi publicã doar cupoane
de reduceri - nu oferte speciale, nu promoþii, nu concursuri (luãm
codul cuponului, îl folosim în magazin ºi primim reducerea).
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Utilizatorii se pot abona la cupoane prin RSS sau e-mail, pot
spune dacã a funcþionat sau nu cuponul, pot trimite cupoanele prin
email. Fiecare magazin primeºte comentariile utilizatorilor ºi prin
RSS pentru a putea reacþiona rapid la opiniile negative.
Atenþie la ºofat!
CodulRutier.ro vine cu o platformã unicã de testare a cunoºtinþelor de legislaþie rutierã necesare dobândirii carnetului de ºofer,
oferind 30 de variante de chestionare cu câte 26 de întrebãri.
Chestionarele sunt o replicã virtualã a examenului real, desfãºurându-se cronometrat. Întrebãrile sunt de douã feluri: standard sau
însoþite de imagini ºi au un singur rãspuns corect. Dupã completarea
unui chestionar, putem verifica variantele corecte, punctajul obþinut
ºi timpul consumat. Se oferã ºi un istoric al chestionarelor completate. Pentru cei care poseda deja permisul de conducere, site-ul oferã
informaþii privind legislaþia în vigoare, modificãrile prevãzute de
noul cod rutier ºi punctele de penalizare.
Media se mutã pe net
În cadrul competiþiei s-au înscris ºi câteva proiecte media precum
primul radio online comercial - Clandestino, ºi televiziunea independentã Happy fish.
Clandestinã.ro este un proiect Web 2.0 conceput de Rãzvan
Exarhi ºi este prezentat de echipa sa ca fiind un "teren de joacã
virtual" unde utilizatorii se pot bucura de muzicã ºi emisiuni de
divertisment bune. ªi pentru cã este un proiect online, site-ul are o
interfaþã graficã care se integreazã perfect în curentul "Web 2.0" - cu
un player integrat ºi multe streaming-uri de conþinut. Realizatorii
proiectului îºi propun ca în scurt timp sã creeze ºi o comunitate
online, unde utilizatorii sã participe cu producþii audio proprii.
La happyfish.ro utilizatorii vor gãsi o televiziune independentã
online, cu emisiuni concepute într-un stil specific internetului. Emisiunile nu dureazã mai mult de trei minute ºi sunt grupate pe patru
domenii - Practic, Cultural, Fun ºi Reality. Ce este important de
menþionat, referitor la emisiunile acestui canal online de televiziune,
este faptul cã acestea au conþinut original ºi sunt "producþie proprie".
YouTube de România
La capitolul "user generated content" (conþinut generat de
utilizator) întâlnim douã site-uri de video sharing, deja consacratul
Trilulilu.ro ºi novicele Veevo.ro. Veevo îºi propune sã creeze cea
mai puternicã comunitate de video-sharing din România, orientatã
exclusiv pe conþinut original. În prezentarea de la înscrierea în
competiþia Webstock, realizatorii site-ului spun cã pentru Veevo
sunt foarte importante filmele create de amatori. În viitor, membrii
echipei sperã sã dezvolte o platformã care sã susþinã ºi conþinut HD.
Rãmâne de vãzut dacã site-ul va reuºi sã atragã la fel de mulþi
utilizatori ca ºi Trilulilu.ro, site-ul care oferã acum, pe lângã
încãrcarea de videoclipuri, ºi upload-ul de fiºiere imagine ºi audio.
Dacã însã nu ºtiþi încã cum sã vã editaþi producþiile, www.
filmmaking.ro este primul portal românesc de asistenþã pentru
realizarea filmelor proprii.

Categoriile sunt:

! Biblioteci;
! Baze de date;
! Toate.
Categoria Biblioteci are subcategoriile:
! Biblioteci din România;
! Biblioteci din Europa;
! Biblioteci din America;
! Toate bibliotecile.
Categoria Baze de date are subcategoriile:
! biblioteconomie;
! economie / business;
! educaþie;
! literaturã;
! inginerie;
! medicinã;
! ºtiinþe;
! socio-umane;
! EBSCO;
! ProQuest;
! Toate.
Acesta este primul catalog colectiv realizat în România, existenþa
lui fiind foarte utilã bibliotecarilor, în special în realizarea serviciului
de împrumut interbibliotecar (având în vedere cã se pot regãsi într-un
timp relativ scurt, bibliotecile deþinãtoare de documente, numãrul de
exemplare ºi disponibilitatea lor pentru împrumut), cât ºi pentru cei
care lucreazã la catalogare-indexare ºi sunt interesaþi de a urmãri
aspecte legate de descrierea ISBD aplicatã de biblioteci diferite,
pentru acelaºi document.
Accesul la catalogul colectiv se poate face la adresa:
http://rolinest.edu.ro sau http://aleph.edu.ro , sau de pe pagina de
internet a oricãrei biblioteci înscrise în acest proiect.
Pentru a afla informaþii privind modalitatea de utilizare a
portalului METALIB puteþi accesa instrucþiunile de folosire
realizate de Biblioteca Centralã Universitarã din Iaºi la adresa:
http://www.bcu-iasi.ro/instrmeta.pdf
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