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ARGUMENT
Am avut impresia cå primul semestru al anului 2005 a fost mai bogat
în activitåõi legate de profesia noastrå de bibliotecar. Au avut loc mai
multe evenimente culturale decât în alõi ani. Dacå greøesc sau nu, veõi
constata acest lucru singuri, prin argumentarea cronologicå pe care o voi
prezenta mai jos. Punctând numai evenimentele mai deosebite ale acestei
perioade veõi constata singuri multitudinea lor. Fiecare va aprecia ce a fost
mai interesant, mai deosebit, cum am contribuit, noi, cei din Biblioteca
Naõionalå a României la anumite evenimente, unde am greøit, unde am
fost mai slab pregåtiõi, unde am excelat. De asemenea trebuie spus cå acest
articol trebuie legat în mod obligatoriu de rubrica “Øtiri“ a revistei
noastre.
La început de an fiecare dintre noi are în minte ziua de 15 ianuarie.
Anul acesta, la 155 de ani de la naøterea “poetului nepereche“, s-a scris mult
despre Eminescu al nostru, dar parcå niciodatå destul. Aõi våzut cum îl
sårbåtoresc românii de dincolo de Prut pe Eminescu? Aõi observat cu câtå
evlavie vorbesc de el? Så transcriem øi noi una din cugetårile “luceafårului
poeziei româneøti“: “Secretul vieõii lungi a unui stat este påstrarea ierarhiei
meritului“.
“Adevårul literar øi artistic“ din 15 februarie 2005 ne-a încântat øi
îndurerat în acelaøi timp prin articolul despre Biblioteca Naõionalå intitulat
sugestiv: “Odiseea unei biblioteci“. Zile grele au venit øi pentru bibliotecarii
de la Biblioteca Judeõeanå Constanõa ameninõatå cu desfiinõarea, prin
micøorarea bugetului.Toõi bibliotecarii din Biblioteca Naõionalå a României
au fost alåturi de colegii din Constanõa. Am sperat ca protestul ABBNR
transmis pe lista de discuõii Biblios så-i ajute så depåøeascå acel moment
teribil din viaõa lor.
Luna martie 2005 a debutat cu întâlnirea de la Clubul Prometheus,
unde s-a discutat soarta bibliotecilor din România, în prezenõa unor
personalitåõi ale culturii române, alåturi de Ministrul Culturii øi Cultelor de
atunci, ziariøti, bibliotecari øi cititori deopotrivå. Deøi problemele discutate
au fost arzåtoare, prelegerile bine documentate, am înõeles øi atunci cå vor
mai curge râuri de cernealå pânå la soluõionarea problemei “Biblioteca
Naõionalå a României“. Concluzia traså de Dan Stanca prin articolul din
“România Liberå“ a øocat pe mulõi: “În 46 de ani Biblioteca Naõionalå va fi
gata“. De asemenea am regretat cå la aceastå întâlnire dedicatå cårõii øi
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bibliotecii nu a vorbit nici un bibliotecar.
Membrii ABBNR leagå precis luna martie de analiza activitåõii asociaõiei
lor pe anul 2004. Au fost activitåõi diverse, unele dintre ele noi, originale. În
activitatea organizaõiei noastre, contribuõia singularå a fiecårui bibliotecar a
fost slabå spre inexistentå pentru unii, ca s-o spunem pe-a dreaptå!
De când ziua de 23 aprilie a fost proclamatå “Ziua bibliotecarului
român“, iar såptåmâna între 18-23 aprilie, “Såptåmâna Naõionalå a
Bibliotecilor“, ne aøteptåm an de an la întâlniri fructuoase øi plåcute între
bibliotecari. În Biblioteca Naõionalå manifestarea “ 21 de paøi în culturå –
biblioteci øi bibliotecari în secolul XXI“ aflatå la prima ediõie, a reunit
bibliotecari, reprezentanõi ai Bibliotecii Naõionale a României, ai Bibliotecii
Universitare, Bibliotecii Naõionale Pedagogice “I.C.Petrescu“.
Nici cå s-ar fi putut alege un alt moment mai bun pentru prezentarea
noului numår (2/2004) al revistei “Bibliopolis“ precum øi pentru lansarea
site-ul Asociaõiei Bibliotecarilor din Biblioteca Naõionalå a României
(ABBNR) - http://abbnr.bibnat.ro. Evenimentele de la acõiunile legate de
aceastå datå, din bibliotecile judeõene, vor fi detaliate la rubrica “Øtiri“.
Lansarea proiectului PNB-Portalul National al Bibliotecilor, cred cå
este cel mai important eveniment al lunii mai. Este vorba de un vis care va
deveni realitate. Au avut loc multe discuõii, iar în luna august a.c. s-a
concretizat acõiunea la nivel de õarå. În numårul urmåtor al revistei noastre
precis vom scrie mai multe despre PNB.
Sunt date, evenimente, oameni, în viaõa oricårei instituõii sau chiar
a unei õåri care nu se uitå sau de care fiecare om îøi aminteøte cu
mândrie, nostalgie øi dorinõå de repetare a ceea ce este deosebit. Aøa mi
se par mie zilele de 15 iunie–Eminescu øi 25 iunie, “naøterea“
instituõiei noastre.
Aøadar, Biblioteca Centralå de Stat, actuala Bibliotecå Naõionalå a
României a luat fiinõå prin H.C.M. nr. 1193 la 25 iunie 1955. “Înfiinõarea
Bibliotecii Centrale de Stat a apårut ca o necesitate, ca o instituõie care
lipsea României, care lipsea Bucureøtiului, adicå o bibliotecå øtiinõificå cu
profil enciclopedic la care så aibå acces publicul larg øi care så
îndeplineascå funcõiile specifice unei biblioteci naõionale dupå standardele
UNESCO øi ale altor õåri din lume“ ne spune doamna Angela PopescuBrådiceni directorul BNR de la înfiinõare pânå în decembrie 1989. ABBNR
a marcat aceastå datå care nu trebuie uitatå de nici un bibliotecar.
Vali Constantinescu
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BIBLIOTECA XXI
VIRTUA – NOUL PROGRAM
INFORMATIC
AL CENTRULUI ROMÂN ISSN
VIRTUA este noul program
informatic
folosit
de
reõeaua
internaõionalå ISSN pentru înregistrarea
bibliograficå a resurselor continue /
publicaõii seriale purtåtoare de ISSN øi
pentru realizarea øi administrarea
catalogului ISSN Online.
Proiectul pentru realizarea øi
implementarea noului sistem informatic
a fost iniõiat în anul 2002, când, la Paris,
Adunarea Generalå ISSN a alocat
fondurile
necesare,
a
stabilit
componenõa grupului de lucru
responsabil cu realizarea caietului de
sarcini. Licitaõia internaõionalå a avut
loc la sfârøitul anului 2002. În prima
fazå, din cele 13 companii care s-au
aråtat interesate de proiect, au fost
selectate 5. În final, în mai 2003, având în vedere considerente de ordin
tehnic øi financiar, compania VTLS a fost desemnatå så realizeze noul
sistem VIRTUA.
În cursul anului 2004, toate centrele naõionale interesate de noul sistem
informatic, inclusiv Centrul Român ISSN, au luat parte la teståri, în urma
cårora au fost redactate øi transmise Centrului Internaõional ISSN concluzii,
observaõii, propuneri. Dialogul a fost permanent deschis, pe lista de discuõii
special creatå în cadrul reõelei. De asemenea fazele de implementare øi
sesiunile de testare au avut un calendar foarte riguros øi respectat cu stricteõe.
VIRTUA este un sistem tip utilizator-server, bazat pe protocolul
Z39.50: aceasta înseamnå cå un server VIRTUA poate fi accesat în orice
moment, de orice utilizator conectat prin Internet, compatibil cu sistemul
Z39.50. Sistemul de management al bazei de date foloseste Oracle øi poate
rula pe diferite sisteme de operare Unix. Programul VIRTUA are o interfaõå
Web numitå “Portal Chameleon“.
5
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VIRTUA are un înalt grad de configurare, ceea ce permite modificåri øi
adaptåri atât pe server cât øi la utilizator. Din punct de vedere al interfaõei,
administratorul sistemului are posibilitatea de a interveni asupra modului de
afiøare precum øi de a autoriza lucrul în sistem pentru anumiõi utilizatori, la
un moment dat. Este posibil, de exemplu, ca în funcõie de utilizator, toate
meniurile så fie afiøate într-o altå limbå, predefinitå.
Câøtigul major pentru reõeaua ISSN este acela de a avea un sistem
integrat, în care orice înregistrare, orice modificare în datele unei
înregistråri bibliografice a unei resurse continue devine imediat publicå,
prin Web sau prin acces Z39.50.
Fiøierele cu înregistrårile bibliografice ale resurselor continue,
transmise pânå acum lunar de centrele naõionale cåtre Centrul Internaõional
ISSN, vor fi introduse în catalogul ISSN Online aproape simultan cu
înregistrarea originalå, printr-un protocol superior atât în ceea ce priveøte
operaõiile centrale de control øi validare cât øi din punct de vedere al
timpului aferent acestor operaõii.
Programul VIRTUA include øi modulul de catalogare destinat atât
centrelor naõionale cât øi Centrului Internaõional ISSN precum øi altor
potenõiali utilizatori. Modulul de catalogare este configurat pe structura
MARC 21. Existå totodatå øi posibilitatea de conversie pentru înregistrårile
create în UNIMARC sau ISSN-MARC.
Deoarece în reõeaua internaõionalå ISSN sunt peste 75 de centre
naõionale, iar înregistrårile se fac în peste 38 de limbi øi mai multe alfabete,
programul VIRTUA foloseøte sistemul Unicode. Înregistrårile ISSN se vor
baza în continuare pe transliterarea alfabetelor non latine în alfabet latin, dar
existå øi posibilitatea de a oferi utilizatorilor înregistrarea în alfabet original
(ca informaõie suplimentarå în câmpul 880).
Modulul de catalogare permite înregistrarea conform MARC 21 a
tuturor categoriilor de resurse continue, indiferent de suportul pe care ele
apar. Fiøa de înregistrare are un format predefinit, dar adaptabil în funcõie de
tipul publicaõiei.
Validarea fiecårei înregistråri se face înainte ca aceasta så fie vizibilå în
catalogul ISSN Online. În aceasta fazå de validare, sistemul emite o serie de
avertismente øi mesaje de eroare, care ajutå catalogatorul în realizarea unei
înregistråri corecte øi conform standardelor.
Managementul seriilor de coduri ISSN alocate fiecårei õåri este extrem
de riguros øi oferå permanent situaõia clarå a codurilor utilizate, anulate sau
a celor ce urmeazå a fi utilizate.
Deoarece centrele naõionale ISSN fac parte din structura bibliotecilor
6
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naõionale, programul VIRTUA prevede posibilitatea unei conexiuni rapide
între catalogul ISSN Online øi catalogul online de publicaõii seriale al
fiecårei biblioteci naõionale.
Interfaõa Web a sistemului are douå versiuni:
- una accesibilå reõelei ISSN, care oferå acces la toate tipurile de
înregistråri din sistem øi la întregul lor conõinut (note locale, adresa
editorului etc);
- o versiune accesibilå utilizatorului extern, care se limiteazå la
catalogul ISSN Online (fårå a avea acces la note locale, adrese etc).
Cåutårile rapide se fac dupå titlu sau ISSN. Rezultatele conõin nu numai
titlul cåutat ci øi toate titlurile în relaõie. Formatul de afiøare poate fi MARC
sau un format etichetat destinat utilizatorilor nespecialiøti. Existå øi
posibilitatea unor cåutåri mai elaborate, cu combinaõii între mai multe tipuri
de date bibliografice. Existå facilitåõi de sortare, printare øi de transmitere
prin e-mail a rezultatelor uneia sau mai multor cåutåri.
Încå de la începutul acestui proiect, Centrul Român ISSN a avut un rol
activ în fiecare fazå de testare øi implementare a noului program. Datoritå
structurii bazei de date ISSN-România, datoritå ritmului anual de creøtere a
acesteia, a participårii constante, cu studii de caz, analize øi propuneri la
programele derulate de Centrul Internaõional ISSN, România a fost aleaså
printre primele õåri în care se implementeazå programul VIRTUA, beneficiind
în acest fel de oferte promoõionale, asistenõå øi cursuri de specialitate.
Pe parcursul acestei veri, baza de date ISSN România a fost adaptatå
cerinõelor noului program, iar din toamnå s-a trecut efectiv la utilizarea
noului program VIRTUA.
Aurelia Perøinaru
Centrul Român ISSN

DESCRIEREA PUBLICAÕIILOR SERIALE
PE CD-ROM
Pentru a descrie o publicaõie serialå aflatå pe un CD-ROM, reõeta nu este
foarte simplå, dar nici prea complicatå. Se iau douå ISBD-uri øi se amestecå
bine. Ingredientul principal este ISBD(CR) – “Descrierea bibliograficå
7
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internaõionalå standardizatå pentru seriale øi alte resurse în continuare“. Al
doilea ingredient, utilizat doar pe anumite zone, este ISBD(ER) –
“Descrierea bibliograficå internaõionalå pentru resurse electronice“.
Ambele ISBD-uri sunt similare ca structurå cu celelalte standarde de
descriere bibliograficå. Înregistrarea bibliograficå este împårõitå pe cele opt
zone cunoscute. În mare, diferenõele de la un ISBD la altul sunt: sursele de
informare øi conõinutul zonei 3. De asemenea existå diferenõe øi în ceea ce
priveøte conõinutul notelor.
Sursele de informare pentru descrierea unui serial aflat
pe un CD-ROM
Zona

Sursa de informare

1. Titlul øi menõiunea de
responsabilitate

Surse interne; eticheta de pe suportul fizic;
container, material însoõitor

2. Ediõia

Surse interne; eticheta de pe suportul fizic;
container, material însoõitor

3.1. Numerotarea – ISBD(CR)

Serialul în ansamblul såu;
bibliografia naõionalå

3.2. Tipul øi extensia
resursei – ISBD(ER)

Orice surså

4. Publicare, difuzare

Surse interne; eticheta de pe suportul fizic;
container, material însoõitor

5. Descrierea fizicå

Resursa în continuare în ansamblu

6. Seria

Surse interne; eticheta de pe suportul fizic;
container, material însoõitor

7. Note

Orice surså

8. Numårul standard (sau
alternativa) øi termenii
de disponibilitate

Orice surså
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Zona a treia
În acest caz concret, în zona a treia trebuie så combinåm atât
prevederile din ISBD(CR) cât øi cele din ISBD(ER)
Numerotarea – numere øi/sau date privind primul øi, eventual, ultimul
numår al serialului ce poartå titlul propriu-zis aflat pe zona 1.
Tipul øi extensia resursei – identificå tipul particular al resursei. În acest
caz concret (serial pe CD-ROM) putem folosi sintagma “serial electronic“
sau “serial øi program electronic“
Exemplu de descriere:
ESPACE PRECES [Resurså electronicå] : Patents from the Region of
Eastern and Central European States / EPA = OEB = EPO [European
Patent Office]. – 1993- . – Serial øi program electronic. – [M nchen] :
EPO, [199?]
(Budapest : ARCANUM Informatics)
Disc optic (CD-ROM) : 12 cm
De 10 ori pe an.
Rezumatele patentelor se gåsesc pe bianualul electronic “ESPACE
ACCESS PRECES“.
Victor Duõescu
Øef Serviciu Catalogare-Clasificare

LIMBAJE DOCUMENTARE
LISTÅ DE TERMENI
În ultimul timp se vorbeøte cu insistenõå despre limbajele documentare.
Preocuparea pentru acest domeniu a apårut prin 1970. Dupå 1980 mulõi
din domeniu s-au preocupat de subiect, iar în epoca informatizårii øi mai
ales dupå anul 1990 termeni ca limbaje documentare, limbaje controlate,
tezaure, liste de autoritate, etc. apar permanent øi în lucrårile specialiøtilor
români. În prima parte a acestui material am încercat så fac o comparaõie
între cele mai întâlnite limbaje documentare, cu avantaje øi dezavantaje. Tot
ceea ce am scris sunt constatåri personale, din tot ce am citit øi analizat pe
9
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aceastå temå, aducând uneori exemple din situaõiile întâlnite øi verificate de
mine în timpul traducerii din Lista de autoritate RAMEAU. De asemenea,
prezint câteva chestiuni cu totul noi pe care le-am întâlnit în ultimul bilanõ
al colegilor din echipa RAMEAU de la Biblioteca Naõionalå a Franõei din
mai 2005.
Fiind clasificator de peste 20 de ani în Biblioteca Naõionalå a
României, voi råmâne întotdeauna o susõinåtoare a CZU. Dintre toate
limbajele de indexare existente, îl gåsesc a fi cel mai bun. Nu mi se pare
criptic sau greoi, îi våd logica, iar bibliotecarii, de-a lungul anilor, au
gåsit în CZU un sprijin de neînlåturat în munca lor. Cifra are precizie,
ea este aceeaøi øi în chinezå øi în arabå øi în românå… Câmpul cifrelor
este nelimitat, inepuizabil, ceea ce nu este cazul cuvintelor. În håõiøul
cuvintelor câteodatå fie te pierzi, fie nu gåseøti exact ce cauõi. Indexarea
prin cuvinte este mult mai generalå, uneori, în detrimentul profunzimii.
Specialiøtii au scos în evidenõå avantajele øi dezavantajele diverselor
limbaje. Aøadar nici un limbaj de indexare nu este perfect. Am observat
o mai mare råspândire øi apreciere a Tezaurelor øi chiar a Indexurilor de
cuvinte. Sintagma “Clasificarea este un limbaj criptic“ må face så må
gândesc la Automatizare. Este aceasta uøor de descifrat? Orice meserie
nu are partea ei secretå, ascunså? Indexarea RAMEAU øi CZU folosesc
aceleaøi mijloace: analiza documentului, selectarea conceptelor,
desemnarea acestor concepte prin vedeta de subiect sau indicii CZU.
Cum este redat mai uøor, mai corect sau mai exact subiectul? Consider
cå limbajul clasificårii este deasupra. Timpul o va aråta. Cât priveøte
utilizatorul, experienõa ne-a aråtat cå un cititor interesat se descurcå la
fel de bine atât cu cifre, cât øi cu cuvinte. Sunt cititori care se descurcå
în tabelele CZU mai bine decât unii bibliotecari. Sunt utilizatori a cåror
meserie nu are tangenõå cu biblioteca, dar ei apreciazå cifrele,
spunându-ne deseori cå numai cifrele i-au scos din încurcåturå. Sunt
sigurå cå acest lucru se va întâmpla øi cu folosirea RAMEAU în
biblioteci. Vor fi cititori care se vor descurca singuri øi alõii care vor cere
ajutor permanent spunând cå nu gåsesc ce trebuie øi… “trebuie så
aveõi“, nu-i aøa? Nu sunt o conservatoare. Mereu receptivå la tot ce este
nou legat de meseria noastrå, eu am fost aceea care am spus mai de mult
cå este påcat så nu foloseascå øi bibliotecile din România RAMEAU, din
moment ce este folosit de Polonia, Rusia sau Suedia, õåri în care limba
oficialå nu este una romanicå, înruditå cu franceza, aøa cum este cazul
limbii române. Nefolosindu-l ar fi chiar o notå proastå pentru
bibliotecarii din România, considerându-se, poate, cå nu am øti de
10
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existenõa lui sau chiar cå ar exista o teamå din partea noastrå. Dar
aceasta nu trebuie så ne facå så uitåm sau så “terminåm“ CZU. Acest
lucru poate s-o spunå cineva care nu a lucrat într-o bibliotecå , care nu
este bibliotecar sau mai ales unul care nu iubeøte aceastå meserie.
Atunci când sunt prezentate limbajele de indexare, CZU nu trebuie så fie
amintit aøa, în treacå sau abia menõionat. Prezentarea oricåror limbaje
documentare trebuie så înceapå cu prezentarea CZU. Apoi så nu
neglijåm faptul cå bibliotecarii-clasificatori din Biblioteca Naõionalå
susõin cå înlocuirea totalå, chiar pas cu pas, în timp a CZU neagå funcõia
unui instrument de lucru adoptat de biblioteci øi a unui serviciu de bazå
al oricårei biblioteci enciclopedice.
Nu noi, bibliotecarii, suntem cei care trebuie så desfiinõåm, chiar øi
numai prin “a uita“ så prezentåm, un instrument de lucru extrem de util øi
aproape perfect timp de mai bine de un secol. CZU este un limbaj de bazå
pentru marile biblioteci enciclopedice, care a funcõionat perfect øi va
funcõiona mulõi ani de acum înainte în ciuda tuturor “hibelor“ care i s-au
gåsit, asta øi pentru cå perfecõiune în domeniu, se pare, nu existå. Så nu
ajungem precum British Library care doreøte så se întoarcå la Clasificare
pe care s-o foloseascå alåturi de LCSH, tocmai datoritå dispersårii imense
pe care nu o mai pot ståpâni. De altfel, în construirea vedetei de subiect,
indexatorii se vor folosi“ zdravån“ de CZU.
Cea de a doua parte – Listå de termeni – se vrea un mini dicõionar cu
termeni pe care-i întâlnim în ultimul timp la tot pasul øi pe care îi regåsim
fie în limbi stråine, în special în francezå sau englezå, fie redaõi pe bucåõi
în diverse documente româneøti de specialitate. Nu am fåcut altceva decât
så strâng toõi termenii întâlniõi la un loc øi mi-am dat seama cå se pot scrie
pagini întregi despre “Vedete“, “Pre-coordonare“ sau “Post-coordonare“,
“Echivalenõe“ sau despre relaõiile dintre “Termen Generic/Termen
Exclus/Termen Asociat/Termen Specific, etc.“
Limbajul documentar descifreazå cu uøurinõå subiectul, venind rapid în
ajutorul cåutårii øi gåsirii informaõiei. El råspunde ambiguitåõilor limbajului
natural, permiõând evitarea capcanelor acestuia: sinonimia øi polisemia.
Limbajele documentare sunt limbaje artificiale. Ele prezintå o mulõime de
termeni legaõi între ei prin relaõii analitice sau sintactice permiõând legåtura
între conceptele documentului. Ele deõin instrumente de analizå speciale
pentru tratarea informaõiei.
Avem trei mari limbaje documentare: Clasificårile, Listele de autoritate
sau Listele vedetelor de subiect øi Tezaurul.
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Clasificårile (Dewey, CZU) sunt limbaje cu structurå ierarhicå
Listele vedetelor de subiect RAMEAU øi Tezaurele au o structurå
combinatoricå
Clasificårile øi listele cu vedete de subiect sunt limbaje pre-coordonate
Tezaurul are un limbaj post-coordonat
Clasificarea zecimalå universalå este un limbaj artificial în care
cunoøtinõele umane sunt împårõite în 10 clase. Aceste clase sunt la rândul lor
subdivizate, încât cunoøtinõele umane sunt reprezentate ierarhic, merg de la
general la particular prin cifre, grupe de cifre øi combinaõii ale acestora,
pentru descrierea subiectelor documentelor.
Tocmai pentru cå CZU cuprinde toate cunoøtinõele umane din toate
domeniile øi toate timpurile, ne ajutå så identificåm øi så regåsim rapid øi
eficient documentele dintr-o bibliotecå.
Clasificarea este un limbaj documentar cu structurå ierarhicå sau
arborescentå (ca un arbore), noõiunea fiind determinatå de clase, subclase,
diviziuni. Indexarea este de tip sistematic, în cod alfabetic, numeric sau
alfanumeric. Vorbind prin comparaõie, putem spune cå în timp ce CZU
disperseazå documentele øi subiectele, aøezându-le pe discipline/domenii,
Listele
de
autoritate
adunå
subiectele,
dar
disperseazå
disciplinele/domeniile. De exemplu în CZU cuvântul “aur“ îl gåsim în
chimie, mineralogie, bijuterie, numismaticå, geologie, etc. De aceea
clasificårile apeleazå la indexuri alfabetice. În listele de autoritate toate
documentele care au cuvântul “aur“ sunt strânse la un loc, în schimb el este
izolat de alte metale preõioase… Iar listele de autoritate trebuie så apeleze
la trimiteri.
Se mai spune cå CZU prin claritatea notårii oferå lizibilitate indicilor;
iar precizia notårii este realizatå cu indici complecøi.
Se vorbeøte despre o rigiditate, o schemå fixå a CZU, care nu õine pasul
cu dezvoltarea rapidå, neuniformå øi greu de prevåzut a øtiinõei øi tehnicii.
De asemenea, se vorbeøte despre deficienõa de intercalare a grupelor 63Agriculturå, 64-Economie casnicå, 65-Organizare între 62-Inginerie øi 66Tehnologie chimicå.
Se întâlnesc în cadrul CZU corelåri redundante sau clasificåri
trunchiate.
Sistem perfect de indexare nu existå, dar aplicabilitatea CZU este mare,
iar caracterul permanent deschis îi permite så includå domenii care încå nu
existå, tocmai datoritå caracterului infinit al numerelor.
CZU permite în cel mai mare grad o clasificare arborescentå infinitå.
Datoritå cifrelor din CZU au fost eliminate multe din ambiguitåõile
12
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limbajului natural.
CZU se prezintå sub forma unui cod internaõional, limbaj convenõional
(cifre arabe de la 0 la 9; cifrele arabe sunt uøor de recunoscut indiferent de
limba utilizatorului, semnificaõia cifrelor fiind datå de limba utilizatorului
CZU). Structurarea sa în clase, diviziuni, subdiviziuni, relaõia, indicii
auxiliari comuni, indicii analitici îi conferå CZU flexibilitate, supleõe, iar
ideea de universalitate, structura ierarhicå øi independenõa lingvisticå fac
din CZU un sistem de clasificare deosebit.
RAMEAU
Iniõial a fost LAMECH-Liste d autoritØ-matiŁre encyclopØdique,
collective et hiØrarchisØe. LAMECH a constituit matricea a ceea ce avea så
devinå RAMEAU- RØpertoire d autoritØ-matiŁre encyclopØdique et
alphabØtique unifiØ, inspirându-se din RVM Laval, aceasta la rândul ei fiind
copia LCSH-Biblioteca Congresului din Washington.
Dupå modelul LCSH, limbajul RAMEAU prezintå o structurå cu trei
nivele care îl fac bogat øi în acelaøi timp complex.
1. La nivelul terminologic - termenii reõinuõi, adicå vedetele împreunå
cu termenii excluøi - RAMEAU este un limbaj controlat. Obiectivul este de
a deveni un limbaj omogen øi univoc în care o vedetå=un concept øi un
concept=o vedetå multiplicând/sporind punctele de acces ai termenilor
reõinuõi, plecând de la termenii excluøi.
2. La nivelul semantic - relaõiile dintre termenii generici (TG), specifici
(TS) øi asociaõi (TA) - RAMEAU este un limbaj ierarhizat la fel ca un tezaur.
Obiectivul este de a permite navigarea/deplasarea între termenii reõinuõi
(vedete) pentru a måri/creøte (termenii generici), pentru a separa (termenii
specifici) sau pentru a reorienta cåutarea (termenii asociaõi).
3. La nivelul sintaxei - vedetele împreunå cu subdiviziunile RAMEAU este un limbaj pre-coordonat care funcõioneazå dupå reguli
precise. Obiectivul este de a permite alåturi de cåutarea prin cuvinte, o
cåutare utilå prin råsfoirea indexului pentru descoperirea diferitelor faõete
ale subiectului analizat. De exemplu pentru o õarå, aspectul geografic,
istoric, politic, economic, social, etc. pentru a-l situa geografic øi
cronologic, iar pentru precizarea tipului de document vom avea dicõionare,
bibliografii, atlase, etc.
Prin explicaõia celor trei nivele se poate vedea clar cå RAMEAU este øi
nu este un tezaur.
De asemenea este foarte important de reõinut cå se poate concepe un
vocabular controlat care nu este nici ierarhizat (nivelul semantic), nici precoordonat (nivelul sintactic). Dar ierarhizarea øi pre-coordonarea implicå
13
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obligatoriu existenõa prealabilå a unui vocabular controlat.
Aøadar nivelul terminologic – vedete + termeni excluøi – constituie
nucleul fundamental, iar pentru cåutarea concretå, acest nivel este cel mai
important:
1. Nivelul terminologic permite utilizatorului accesul direct la
informaõia doritå.
2. Nivelul terminologic comandå accesul la celelalte douå nivele ale
limbajului RAMEAU.,
Listele de vedete de subiect – Limbaj cu structurå analiticå apårut la
începutul secolului al XX-lea, cunoaøte o mare dezvoltare în ultimul timp.
Listele vedetelor de subiect deõin limbajul cel mai apropiat de limbajul
natural, vedetele de subiect oferå o mare supleõe, uøurinõå de punere la zi în
sistem automatizat, indexarea este finå, se utilizeazå în biblioteci mari,
enciclopedice sau centre documentare.
În schimb fiøierul pe subiecte este foarte încårcat, se observå lipsa
ierarhizårii, cåutarea este dificilå, lipsa unei clasificåri posibile, realizarea
este greoaie, cu o sintaxå complicatå, rezervatå profesioniøtilor.
Diferenõa între tezaur øi lista de autoritate, puõin perceptibilå la nivel
structural, este cu mult mai sesizabilå la nivelul funcõionårii lor.
Lista vedetelor de subiect øi Tezaurul prezintå o indexare analiticå sau
alfabeticå, iar structura limbajului este analiticå sau combinatorie
Conceptele sunt juxtapuse dupå o logicå convenõionalå, ordinea
alfabeticå. Aici nu este un arbore, ci sunt cercuri independente: Istorie,
Transilvania, Vânåtoare, etc. Indexarea se face cu un concept sau mai multe
concepte.
Limbajele documentare sunt pre-coordonate øi post-coordonate.
Atât Clasificarea cât øi Lista vedetelor de subiect (RAMEAU) sunt
limbaje pre-coordonate. Un exemplu: Istoria cinematografului în România
între 1950-1989.
Vom avea în CZU: 791.43(498)“1950/1989“, iar RAMEAU: Cinema
R o mânia 1950/1989
Tezaurul foloseøte post-coordonarea: România øi 1950/1989 øi Cinema
Pre-coordonarea øi post-coordonarea sunt douå modalitåõi opuse de
organizare øi utilizare a limbajelor de documentare.
În limbajele pre-coordonate se aleg termenii de indexare care sunt de
multe ori cuvinte sau indicii/particularitåõi precise pentru o noõiune: indicii
CZU øi vedetele de subiect RAMEAU. Cu aceste limbaje, CZU øi
RAMEAU, coordonarea între conceptele care formeazå subiectul se face în
momentul indexårii, înaintea stocårii.
14
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În limbajele post-coordonate, Tezaur, noõiunile sunt reduse la
elementele constitutive cele mai simple, iar mai mulõi descriptori
exprimå/redau subiectul. Coordonarea între concepte se face în momentul
cåutårii documentare.
Tezaurul este adoptat mai ales de bibliotecile de specialitate, pentru
sectoare mult mai restrânse. Chiar se vorbeøte în lumea lingviøtilor de
tezaurul terminologic, care a dus de la o documentare furnizoare de texte
la o tehnicå documentarå, care så ajute la o reprezentare a cunoøtinõelor.
Se observå cå problemele care se ridicå în terminologie, õinând cont de
schimbårile øtiinõifice sunt asemånåtoare celor întâlnite în
biblioteconomie.
Structura: Descriptori (termeni reõinuõi), Non-descriptori (termeni
înlåturaõi) øi relaõiile dintre ei, de echivalenõå, ierarhice øi asociative.
Funcõia primordialå: reprezentarea relaõiilor dintre concepte sau dintre
descriptori.
Tezaurul are scurte “note de aplicare“ (NA), care precizeazå
modalitåõile de folosire ale descriptorului øi sunt folosite pentru evitarea
ambiguitåõii polisemiei.
De ex.: Memorie (NA) Informaticå sau Memorie (NA) Psihologie
Tezaurul este compatibil cu limbajele documentare. Are mare supleõe,
indexare în profunzime, ierarhizare, se adapteazå informatizårii, poate fi
specializat, cu uøurinõå pe domenii, este foarte folosit în biblioteci cu
specific, în centrele de documentare, este un limbaj post-coordonat. S-a
observat lipsa lui în fiøiere manuale; de asemenea nu este posibilå
clasificarea la un tezaur.
LISTÅ DE TERMENI
Calificativul
Este elementul vedetei (uneori øi elementul termenului exclus) care
ajutå la identificare în cazul omonimiei øi polisemiei. Locul lui este în
parantezå, la sfârøitul vedetei la care ne referim.
Cuvânt cheie
Cuvânt ales fie din titlu, fie din textul unui document, din necesitate de
cercetare documentarå, pentru a caracteriza conõinutul; cuvintele cheie sunt
extrase din limbajul natural.
Descriptor
Non-descriptor
Vezi Vedetå
Vezi Termen exclus
Descriptor
Termen sau simbol formulat sau omologat într-un tezaur øi utilizat
15
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pentru a reprezenta, fårå ambiguitåõi, noõiunile conõinute în documente øi în
cerinõele cercetårii documentare. În sens larg, orice termen al unuia sau al
mai multor elemente care fac indexarea unui document la nivelul
conceptului (NU al cuvântului). În principiu, descriptorii sunt în ordine
alfabeticå, uneori apar sub forma unei liste care permite permutarea.
Descriptorii sunt legaõi între ei prin relaõii ierarhice (termeni generici øi
termeni specific) sau relaõii asociative.
Formå
Natura øi prezentarea materialå a documentului
Dicõionare, Lucråri ilustrate…
Formå excluså
Vezi Termen exclus
Formå reõinutå
Vezi Vedetå
Indexare
Reprezentarea prin elementele limbajului documentar a noõiunilor care
rezultå în urma analizei unui document în vederea uøurinõei cåutårii.
Indexare alfabeticå
Transpunerea în cuvinte cheie a unui document într-un limbaj de
indexare, utilizând cuvintele din limbajul natural øi prezentând vedetele de
subiect în ordine alfabeticå.
Indexare analiticå
Indexare alfabeticå, care contrar indexårii sistematice, este caracterizatå
prin precizia termenilor; prezintå aceeaøi specificitate (adicå,
caracteristici/particularitåõi) pe care o au cuvintele cheie extrase din
document. Indexarea RAMEAU.
Indexare sistematicå
Transcrierea cuvintelor cheie într-un limbaj documentar, folosind un
sistem de notaõii simbolice pentru (toate) domeniile cunoaøterii. Subiectul
degajat este notat cu cifre. Indexare proprie clasificårii.
Intrare
Vezi Vedeta de subiect
Intrare vedetå (Vedeta principalå)
Primul element al unei vedete de subiect construite. Ea exprimå
esenõialul subiectului.
Inversiunea
Operaõie care permite situarea ca prim element al unei vedete, termenul
semnificativ.
Limbajul documentar
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Este limbajul artificial format din noõiuni øi relaõiile dintre acestea,
destinat, într-un sistem documentar, la formalizarea datelor conõinute în
documente øi în cererile utilizatorilor.
Este limbajul controlat utilizat pentru a codifica conõinutul unui
document. Sunt douå tipuri de limbaje documentare:
1. limbaje cu structurå ierarhicå – clasificarea, care utilizeazå indici
simbolici;
2. limbaje cu structurå combinatoricå – tezaur sau lista de autoritate,
care utilizeazå cuvintele limbajului natural.
Lista de autoritate
Este vorba de lista de vedete øi termeni excluøi legaõi între ei prin relaõii
semantice, elaboratå øi dezvoltatå treptat dupå nevoile bibliotecilor care o
utilizeazå. Ea este în general enciclopedicå.
Non-descriptor
Vezi termen exclus
Notå de aplicare
Defineøte semnificaõia preciså a unei vedete øi/sau îi precizeazå
utilizarea.
Notå de orientare
Vezi Trimitere generalå de orientare
Notiõå de autoritate de subiect
Permite administrarea punctelor de acces pentru notiõele bibliografice.
Este formatå dintr-o vedetå(sau forma reõinutå), din termen(i) exclus(øi) øi
relaõia semanticå. Ea conõine uneori note de aplicare ca så precizeze øi så
justifice forma reõinutå øi utilizarea ei.
Pre-coordonare
În limbajele pre-coordonate se aleg termenii de indexare care sunt de
multe ori cuvinte sau particularitåõi precise pentru o noõiune – indicii CZU
sau vedete de subiect RAMEAU. Cu aceste limbaje pre-coordonate(CZU,
RAMEAU), coordonarea între conceptele care formeazå subiectul se face în
momentul indexårii, înaintea stocårii.
Post-coordonare
În limbajele post-coordonate(tezaurul) noõiunile sunt reduse la
elementele constitutive cele mai simple, iar mai mulõi descriptori
exprimå/redau subiectul. Coordonarea între concepte se face în momentul
cåutårii.
Relaõia asociativå
Relaõia care leagå douå vedete al cåror sens este apropiat. Aceastå
relaõie nu este nici o relaõie ierarhicå, nici o relaõie de sinonimie. Termenii
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legaõi prin aceastå relaõie se numesc termeni asociaõi (TA).
Relaõia de sinonimie
Relaõia dintre o vedetå øi un termen exclus.
Relaõia ierarhicå
Relaõia care leagå douå vedete dintre care una exprimå o noõiune mai
generalå (termen generic TG) øi cealaltå o noõiune mai specificå (termen
specific TS).
Relaõia semanticå
Relaõie între vedete determinate de semnificaõia/sensul lor.
Sintaxa
Reguli de construire a vedetelor de subiect
Sub-vedeta
Partea/Secõiunea (element secundar) unei vedete, subordonatå unui
element plasat în frunte. Så nu se confunde cu subdiviziunea. Sub-vedetele
se regåsesc mai ales în vedetele de colectivitåõi
De ex.: România. Camera Deputaõilor
România. Senat (1929/…)
Subdiviziunea (Vedeta Secundarå)
Vedeta plasatå dupå intrarea vedetå. Este delimitatå de intrarea-vedetå,
aducând precizåri:
- pentru subiect øi avem de-a face cu subdiviziunea de subiect;
- pentru loc - subdiviziunea geograficå;
- pentru timp - subdiviziunea cronologicå;
- pentru forma documentului - subdiviziunea de formå.
Subdiviziuni specifice
Subdiviziunile proprii uneia sau mai multor intråri vedete
Subdiviziuni flotante/mobile
Subdiviziuni care se aplicå mai multor categorii de vedete. Sunt
utilizate ca subdiviziuni øi intråri-vedetå. Acestea sunt extensii ale vedetei
principale. Utilizarea lor permite utilizatorului o mai mare precizie în
cåutarea documentelor în baza date.
Termen exclus (UP)
Cuvânt sau grup de cuvinte pe care nu le folosim la indexare. El face
obiectul unei trimiteri de echivalenõå sau la o trimitere generalå de
echivalenõå. Poate fi un sinonim, o prescurtare sau o variantå ortograficå a
conceptului reõinut ca vedetå. Ex.: Închisoare øi UP=Utilizat Pentru (termen
exclus) Temniõå sau Puøcårie.
Termen reõinut
Vezi Vedeta
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Tezaur
Lista originalå a descriptorilor øi non-descriptorilor care se supun unor
reguli terminologice proprii øi care sunt legaõi între ei prin relaõii semantice.
Tezaurul este un instrument care permite traducerea în termenii indexårii
sau în termenii cåutårii unui concept, înaintea sau la ieøirea dintr-un sistem
documentar dat. Un tezaur este constituit dintr-un ansamblu de termeni
(descriptori sau non descriptori) øi relaõiile care precizeazå spaõiul lor
semantic. Tezaurul este un limbaj documentar post-coordonat, cu structurå
combinatorie, care serveøte indexårii documentelor øi controlului cåutårilor
dupå descriptori.
Trimitere de echivalenõå
Råspuns la o cerere formulatå de un termen exclus, semnalând
sinonimul sau cvasi-sinonimul reõinut.
Trimitere de orientare
Vezi Trimitere generalå de orientare
Trimitere generalå de orientare
Plecând de la o vedetå, aceastå trimitere ne orienteazå cåtre un
ansamblu de termeni utilizabili/întrebuinõaõi pentru indexare
Vedeta
Forma reõinutå a notiõei de autoritate. Aleaså dintr-un ansamblu de
termeni echivalenõi, ea reprezintå o noõiune sau o entitate.
Vedeta de autoritate
Vezi Vedeta
Vedetå de subiect
Vedeta care prezintå subiectul sau subiectele conõinute într-un
document.
Vedeta de subiect construitå
Intrarea vedetå urmatå de una sau mai multe subdiviziuni, aranjate dupå
sintaxå. Ea figureazå în lista de autoritate.
Vedeta de subiect de autoritate
Vezi Vedeta
Vedetele Multiple
Vedetele se numesc multiple atunci când pot fi completate de un
adjectiv a cårui structurå øi formå sunt precizate în lista de autoritate. Aceste
adjective pot fi etnice, de religie, de civilizaõie, de limbå, de perioadå, de
naõionalitate.
Vali Constantinescu
Clasificarea colecõiilor
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145 DE ANI DE EXISTENÕÅ A BIBLIOTECII MILITARE
NAÕIONALE
La 25 mai 2005, Biblioteca Militarå Naõionalå, cea mai veche instituõie
de culturå a Armatei Române, a sårbåtorit 145 de ani de la înfiinõare. Cu
aceastå ocazie solemnå, a fost editatå lucrarea “Biblioteca Militarå Naõionalå,
1860-2005. Istorie øi actualitate“ (Bucureøti, Editura Militarå, 2005. 212 p.),
care cuprinde documente privind înfiinõarea primelor biblioteci militare
româneøti øi istoricul Bibliotecii Militare Naõionale precum øi articole øi
materiale apårute în presa vremii øi în publicaõii contemporane nouå.
Regulamentele Organice ale principatelor Moldova øi Õara Româneascå
prevedeau organizarea unor biblioteci centrale, la Iaøi øi Bucureøti. De
asemenea, prevedeau reînfiinõarea armatelor « påmânteneøti », înså nu se
refereau în nici un fel la înfiinõarea unor biblioteci militare.
Într-o scrisoare adresatå prietenului såu Ion Ghica, aflat la Iaøi, în 1842,
Nicolae Bålcescu sugereazå înfiinõarea unei biblioteci militare, în sensul mai
restrâns de publicare a unei colecõii de lucråri øi tratate cu tematicå militarå.
În Moldova, prinõul Dimitrie Sturdza, comandantul Oøtirii, fiul
domnitorului Mihail Sturdza, a fost primul ofiõer superior român care a
exprimat necesitatea constituirii unei biblioteci militare pentru formarea øi
perfecõionarea ofiõerilor. El a înfiinõat la Iaøi, în anul 1846, prima bibliotecå
militarå româneascå. Regulamentul øi catalogul cårõilor existente au fost
redactate în limbile românå øi francezå.
În Õara Româneascå, colonelul Ioan Emanoil Florescu, comandantul
Øcolii de ofiõeri din Bucureøti, a donat un glob påmântesc øi « câteva
uvraje » pentru înfiinõarea unei biblioteci militare, în anul 1852. Principele
Barbu Øtirbei, aflând de aceastå donaõie, a poruncit så fie deschiså o carte a
donatorilor øi numele acestora så fie publicate, pentru ca exemplul lor så fie
urmat øi de alõi intelectuali români.
Dupå Unirea Principatelor, în cadrul reformelor instituõionale care au marcat
Unirea Principatelor Unite, înainte de unificarea celor douå armate, generalul
Ioan Emanoil Florescu, ministrul de råzboi în guvernul de la Bucureøti, a dat
Porunca de Zi nr. 93, din 25 mai 1860, prin care se înfiinõa Biblioteca
Ministerului de Råzboi. Din textul oficial, reieøea cå, pânå la înfiinõarea unui
muzeu militar øi a arhivelor militare, biblioteca va påstra specimene de arme, de
uniforme øi documente arhivistice privind istoria militarå româneascå.
În Bugetul Ministerului de Råzboi pe anul 1860, a fost aprobatå suma
de 40.000 lei pentru cumpårarea de cårõi øi publicaõii periodice.
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Primul catalog tipårit al Bibliotecii Ministerului de Råzboi a fost
publicat în 1867, anul înfiinõårii Bibliotecii Academiei Române.
Biblioteca a funcõionat de-a lungul timpului în diferite structuri din
conducerea Ministerului de Råzboi, cum ar fi Depozitul de Råzboi, în perioada
1875-1882. În 1877, a fost publicat Catalogul Bibliotecii Depozitului de Råzboi.
În anul 1882, deoarece România devenise regat, a fost adoptat modelul
german de organizare a ministerului, cu ministru civil, armata fiind conduså
efectiv de Øeful Marelui Stat Major. Biblioteca va fi cunoscutå de atunci sub
numele de Biblioteca Marelui Stat Major.
Cu ocazia inspecõiei generale a anului 1883, generalul Heraclie Arion,
øeful comisiei de inspecõie, a analizat, printre altele, situaõia øi perspectivele
bibliotecii, ajungând la concluzia cå : « deøi biblioteca s-a alimentat øi anul
acesta cu câteva uvraje (lucråri) importante, cu colecõiunea publicaõiilor
periodice, este departe de a corespunde scopului pentru care este
înfiinõatå ». Comisia propunea îmbunåtåõirea catalogului øi a modului de
aranjare a cårõilor øi încheia cu o sugestie : « Este nevoie a avea la bibliotecå
o persoanå cu cunoøtinõe literare militare întinse øi care så posede øi limbile
naõiunilor vecine, astfel ca så poatå traduce punctele însemnate din
publicaõiunile militare oficiale ale acestor õåri. Un vechi militar sau un om
cu amorul øtiinõei ar aduce mari servicii, cåutând øi publicând pårõi din
vechea noastrå istorie militarå ».
Cåutând omul potrivit, însuøi primul ministru al României, Ion C.
Bråtianu, care deõinea în acel moment øi portofoliul Ministerului de Råzboi,
se opreøte la personalitatea lui Nicolae Densuøianu øi prezintå un raport în
acest sens regelui Carol I. În Înaltul Decret Regal nr. 1059, din 27 martie
1884, acesta este numit bibliotecar øi translator al Marelui Stat Major,
precizându-se cå “a fost bibliotecar al Academiei Române“ øi cå
“îndeplineøte toate condiõiunile pentru a ocupa o asemenea funcõie“.
În cei 27 de ani în care a fost bibliotecar, Nicolae Densuøianu a elaborat
douå regulamente ale Bibliotecii Marelui Stat Major, unul în 1885 øi celålalt
în 1897. Aceste regulamente au constituit modele pentru redactarea
regulamentelor bibliotecilor militare de regiment din întreaga armatå
românå, care erau aproape 100 înaintea Primului Råzboi Mondial. În anul
1898, apare a treia øi cea mai completå ediõie a catalogului tipårit al
Bibliotecii, cuprinzând circa 5000 de titluri cu lucråri de specialitate.
Tot Nicolae Densuøianu a introdus în Biblioteca Ministerului de Råzboi
catalogul “pe bilete mobile“, adicå fiøierul devenit clasic pânå la introducerea
fiøierelor informatizate, precum øi aranjarea publicaõiilor dupå modelul
clasificårii zecimale propuse de bibliotecarul american Melvil Dewey.
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Biblioteca Marelui Stat Major a fost utilizatå øi de profesorii øi ofiõerii
cursanõi ai Øcolii Superioare de Råzboi, deschizând astfel drumul pentru
constituirea Bibliotecii actualei Universitåõi Naõionale de Apårare.
La moartea lui Nicolae Densuøianu în 1911, activitatea sa a fost continuatå
de cårturarul ardelean Ioan Striøca, fost ofiõer în armata austro-ungarå, apoi în
armata românå, bun cunoscåtor al limbilor germanå, francezå øi maghiarå.
În timpul Primului Råzboi Mondial, colecõiile Bibliotecii au fost
evacuate împreunå cu Marele Stat Major, la Iaøi,
În anul 1929, au mai fost elaborate niøte instrucõiuni provizorii privind
funcõionarea Bibliotecii Marelui Stat Major.
În 1944, hårõile militare necesare pentru operaõiunile armatelor ruse øi
române din Ungaria, Cehoslovacia øi Austria au fost luate din colecõiile
Bibliotecii Ministerului de Råzboi de la Bucureøti.
Dupå 1945, prin procesul de “democratizare“ a armatei, multe din
colecõiile bibliotecilor militare au fost epurate sau distruse, uneori sub
directa coordonare a consilierilor sovietici.
În 1948, biblioteca a fost trecutå în structura Casei Centrale a Armatei,
fiind cunoscutå sub denumirea de Biblioteca CCA . De-abia în 1968, a
revenit la funcõia sa iniõialå sub numele de Biblioteca Centralå a
Ministerului Forõelor Armate. În 1973, denumirea a fost schimbatå în
Biblioteca Centralå a Ministerului Apårårii Naõionale.
Din 1995, se numeøte Biblioteca Militarå Naõionalå.
În evoluõia sa istoricå, biblioteca a acumulat un valoros fond de carte øi
colecõii de periodice de profil, bazându-se pe finanõåri ale Ministerului
Apårårii Naõionale, pe donaõii ale cadrelor militare øi ale unor personalitåõi
ale øtiinõei øi culturii româneøti, pe schimburi interbibliotecare øi
internaõionale. Colecõiile bibliotecii cuprind lucråri despre istoria militarå
universalå øi româneascå, despre teoria, øtiinõa øi arta militarå, tehnica
militarå, medicina militarå, domenii conexe ale apårårii øi securitåõii,
numeroase lucråri de referinõå, de culturå generalå øi de literaturå beletristicå.
Atât prin structura colecõiilor, cât øi prin serviciile oferite, Biblioteca
Militarå Naõionalå este o bibliotecå specializatå, de importanõå naõionalå.
Principalele instituõii beneficiare sunt Ministerul Apårårii Naõionale,
Ministerul Administraõiei øi Internelor, Colegiul Naõional de Apårare,
Comisiile de Apårare, Ordine Publicå øi Justiõie ale celor douå Camere ale
Parlamentului, alte instituõii øi persoane interesate de domeniile apårårii
naõionale øi securitåõii naõionale øi internaõionale.
Prof. dr. Constantin-Mihail Popescu
Biblioteca Militarå Naõionalå
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VÅ PREZENTÅM

CATALOGUL COLECTIV NAÕIONAL
AL CÅRÕILOR STRÅINE INTRATE
ÎN BIBLIOTECILE DIN ROMÂNIA
Dorinõa de informare, apårutå la om încå din cele mai vechi
timpuri, amplificatå pe måsura lårgirii producõiei materiale øi
spirituale, devine azi, datoritå dezvoltårii øi diversificårii fårå
precedent a øtiinõei øi tehnicii, a culturii în general, datoritå cooperårii
tot mai largi între toate õårile lumii, una dintre preocupårile de
cåpetenie ale omenirii.
Dezvoltarea informårii – a mijloacelor, instrumentelor øi metodelor de
informare – preocupå cercuri tot mai largi, reclamå organisme din ce în ce
mai organizate.
De aceea aståzi, menirea unei biblioteci øi mai ales a bibliotecilor
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naõionale, în afarå de a påstra un tezaur de cunoøtinte øi a-l pune la îndemâna
celor dornici de studiu, este øi aceea de a crea instrumente de informare øi
documentare variate øi eficiente. Un rol de o deosebitå importanõå, atât pe
plan naõional cât øi pe plan internaõional, revine cataloagelor colective de
carte sau de periodice, naõionale, regionale, locale cu caracter general sau
special.
Cataloagele colective sunt instrumente de informare bibliograficå
centralizate, care acumuleazå o evidenõå pe cât posibil completå a
categoriilor de publicaõii existente în biblioteci de pe un teritoriu
determinat sau cu un profil special. Ele sunt întocmite cu scopul principal
de a înlesni øi a urgenta contactul beneficiarilor cu publicaõiile de care au
nevoie.
O altå definiõie, mai simplificatå, a cataloagelor colective este
aceea datå de K. Larsen øi anume: “Catalogul colectiv este acel
catalog care înregistreazå într-o singurå øi aceeaøi ordine de
clasare, totalitatea sau o parte din colecõiile a douå sau mai multe
biblioteci“.
Cu toate cå primele încercåri de alcåtuire a unor cataloage colective sau fåcut în sec. XIV-lea în Anglia, accepõia modernå a noõiunii de catalog
colectiv, apare în sec. XIX, ca urmare a activitåõii unor biblioteci øi a unor
personalitåõi culturale øi politice din acel timp.
Primul catalog colectiv modern a fost organizat în Prusia øi a
cuprins colecõiile bibliotecii de stat prusace precum øi colecõiile a încå
zece biblioteci universitare. Acest catalog, sub denumirea de
“Gesamtkatalog der Prussischen Bibliotheken“ are 14 volume øi a
apårut timp de 100 de ani. Au urmat Anglia, Franõa, Elveõia, Italia,
SUA, Rusia, õåri cu vechi tradiõii în domeniul cataloagelor colective
naõionale.
În România putem aminti “Catalogul revistelor øtiinõifice øi medicale
din Cluj“ apårut în 1926 sub conducerea lui Racoviõå, “Indexul
periodicelor medicale existente in bibliotecile din Bucureøti“, tipårit sub
îngrijirea lui Simion Tovaru în 1927 ca øi “Catalogul revistelor periodice
øtiinõifice ce se gåsesc în bibliotecile din Bucureøti“ alcåtuit de Øt. Vancov
în 1932.
Dupå råzboi, în 1954, Biblioteca Academiei a întocmit “Repertoriul
general al periodicelor øtiinõifice øi tehnice stråine aflate în bibliotecile din
õarå“. Nu s-au editat decât cataloage în domeniul medicinei øi al chimiei. În
1949, Biblioteca Universitarå din Iaøi a alcåtuit un catalog special al
publicaõiilor de matematicå øi chimie. În 1957, Biblioteca Universitarå Cluj
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a tipårit “Catalogul colectiv al revistelor øtiinõifice stråine intrate în
bibliotecile din Cluj“.
La 10 februarie 1956, Biblioteca Naõionalå a României (cu vechea
denumire Biblioteca Centralå de Stat) a preluat funcõia de Centru Naõional
al Catalogului Colectiv. Astfel s-au pus bazele unui catalog de tip naõional,
fårå delimitare în timp, la care så colaboreze bibliotecile din întreaga õarå,
indiferent de profilul øi reõeaua din care fac parte, care så cuprindå
totalitatea domeniilor de cunoøtinõe øi så includå integral fondurile
bibliotecilor colaboratoare, exceptând fondurile Colecõiilor Speciale.
Astfel a luat fiinõå, începând din 1957 øi respectiv 1958 “Catalogul
cårõilor stråine intrate în bibliotecile din România“ øi “Repertoriul
periodicelor stråine intrate în bibliotecile din România“, publicaõii
realizate øi aståzi de Serviciul Cataloage Colective al Bibliotecii Naõionale
a României.
Metodele de lucru pentru organizarea cataloagelor colective au
fost mai multe, literatura de specialitate menõionând trei metode øi
anume: metoda lanõului circular, metoda de comparare a fiøelor øi
metoda raportårii, care este cea mai cunoscutå øi pe care o folosim øi
noi.
Aceastå metodå constå în trimiterea informaõiilor bibliografice de
cåtre bibliotecile colaboratoare Serviciului Cataloage Colective din
Biblioteca Naõionalå. Aceastå metodå permite utilizarea catalogului
colectiv de la început øi în tot timpul întocmirii lui øi se pot insera fårå
dificultate fonduri eterogene. Metoda se bazeazå aproape exclusiv pe
capacitatea de organizare a Serviciului Cataloage Colective, care trebuie
så trieze, så claseze øi så prelucreze un numår mare de informaõii
bibliografice. Fiind totuøi metoda cea mai simplå øi cea mai directå, ea
a fost adoptatå aproape pretutindeni, putându-se vorbi de o
universalitate a ei.
Cataloagele colective sunt împårõite în douå categorii principale:
cataloage colective generale øi cataloage colective speciale.
Cataloagele colective generale insereazå publicaõiile fårå delimitåri în
timp sau conõinut. Pe baza criteriului geografic, adicå dupå teritoriul pe care
se gåsesc bibliotecile participante, ele pot fi de tip local, naõional øi
internaõional.
Cataloagele colective speciale insereazå numai anumite categorii øi
genuri de publicaõii (periodice, incunabule etc) sau domenii de cercetare
(matematicå, muzicå, arheologie etc.)
Biblioteca Naõionalå a României, prin funcõia pe care o deõine,
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elaboreazå “Catalogul naõional al cårõilor stråine din România“ cu apariõie
trimestrialå øi “Repertoriul naõional al periodicelor stråine din România“ cu
apariõie anualå.
Cataloagele sunt structurate pe grupe de CZU, iar în cadrul fiecårei
divizionare informaõiile bibliografice sunt ordonate alfabetic. Lucrårile
sunt prevåzute cu indexuri de nume øi titluri la Catalogul de carte øi index
de titluri la Repertoriu. La acestea se adaugå Lista indicativelor
bibliotecilor colaboratoare (lista siglelor) øi cuprinsul, care reprezintå lista
divizionarelor CZU. Catalogul de carte cuprinde între 20-25.000 titluri
anual, iar repertoriul între 6-7.000 titluri anual. Bibliotecile colaboratoare
sunt în numår de aproximativ 200 – biblioteci academice, universitare,
judeõene, biblioteci de specialitate sau a unor instituõii cu caracter
naõional.
Cataloagele sunt realizate în sistem automatizat, folosind sistemul
TINLIB. Acesta are o serie de câmpuri care permit descrierea completå a
unei publicaõii, conform normelor ISBD precum øi facilitåõi de regåsire a
informaõiilor necesare.
În cazul periodicelor sunt douå operaõii de bazå: completarea bazei de
date cu titlurile noi øi actualizarea celor existente. Actualizarea constå în
adåugarea anului de apariõie øi/sau a deõinåtorului.
Lista deõinåtorilor este actualizatå la fiecare numår al publicaõiilor, prin
adåugarea de noi biblioteci sau prin eliminarea celor care nu au trimis
informaõii pentru numårul respectiv al repertoriului. Menõinerea legåturilor
profesionale cu bibliotecile colaboratoare intrå în atribuõiunile serviciului
nostru.
Operaõiile de înregistrare a informaõiilor bibliografice în baza de date
a cataloagelor colective sunt complexe, constând în uniformizarea
descrierii bibliografice prin aplicarea normelor ISBD, transliterarea din
limbile slave øi greacå dupå normele ISO, verificarea clasificårilor, a
datelor de editare, a ISBN-urilor øi ISSN-urilor, eliminarea dubletelor øi
alte operaõii.
Cantitatea mare de informaõii, varietatea limbilor publicaõiilor care fac
obiectul cataloagelor precum øi diversitatea domeniilor necesitå din partea
celor ce lucreazå la întocmirea acestor instrumente de lucru studii
superioare adecvate, atenõie øi experienõå în munca de biobliotecå precum øi
o permanentå muncå de documentare.
Marina-Ruxandra Iliescu
Øef Serviciu Cataloage Colective
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BIBLIOGRAFIA NAÕIONALÅ ROMÂNÅ.
PUBLICAÕII SERIALE
Una din funcõiile Bibliotecii Naõionale a României este aceea de
agenõie bibliograficå naõionalå. Conform Unesco agenõia bibliograficå
naõionalå are ca principalå sarcinå: elaborarea de înregistråri
bibliografice autorizate øi comprehensive pentru fiecare publicaõie
apårutå în õarå, înregistråri conforme cu standardele bibliografice
acceptate, publicarea acestor înregistråri cu un decalaj cât mai mic
posibil, în cadrul bibliografiei naõionale. Se realizeazå astfel controlul
bibliografic naõional, parte integrantå a controlului bibliografic universal.
Modelul preconizat de Unesco pentru o agenõie naõionalå ar fi urmåtorul:
o singurå agenõie, cu un mandat naõional, care se poate sprijini pe
resursele tehnice øi de personal ale bibliotecii naõionale a cårei parte
integrantå este, cu acces direct la publicaõiile curente, ca rezultat al legii
depozitului legal.
Ca Agenõie Bibliograficå Naõionalå, Biblioteca Naõionalå are misiunea,
printre altele, de a elabora bibliografia naõionalå.
În România, din 1952, Camera Cårõii începe så publice “Buletinul
bibliografic. Cårõi, albume, plicuri, pliante“, ca instrument de evidenõå øi
înregistrare a publicaõiilor apårute pe teritoriul õårii. Începând din 1953
publicå øi cea de a doua serie “Buletinul Bibliografic. Articole øi recenzii
din preså“.
Din ianuarie 1957 Biblioteca Centralå de Stat, ca bibliotecå naõionalå,
a preluat atribuõiile Camerei Cårõii, devenind depozit legal central øi centru
al bibliografiei naõionale curente. În cadrul Bibliotecii Naõionale se
realizeazå bibliografia naõionalå curentå. De elaborarea bibliografiei
naõionale retrospective se ocupå Biblioteca Academiei Române.
Potrivit normelor ISBD, categoriile de publicaõii care intrå în
bibliografia naõionalå sunt urmåtoarele:
- publicaõii monografice (cårõi, broøuri)
- publicaõii seriale (ziare, reviste)
- muzicå tipåritå (partituri)
- documente audio-video (discuri, casete, diapozitive)
- documente cartografice (hårõi, atlase, globuri)
- documente non-carte (stampe, gravuri, desene)
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Descrierile bibliografice ale acestor documente sunt conforme cu
normele internaõionale: ISBD(M), ISBD(CR), ISBD(NB), în funcõie de
tipul documentului. Ca sistem de clasificare a descrierilor bibliografice în
Biblioteca Naõionalå a României se foloseøte sistemul CZU (Clasificarea
Zecimalå Universalå).
Fiecare categorie de publicaõii menõionatå mai sus face obiectul unei
serii a bibliografiei naõionale române. Aceste serii sunt:
- “Cårõi, albume, hårõi“ (apare din anul 1952, având o periodicitate
bilunarå)
- “Publicaõii seriale“ (apare din anul 1992, având o periodicitate anualå)
- “Note muzicale. Discuri“ (apare din anul 1968, având o periodicitate
trimestrialå)
- “Teze de doctorat“ (apare din anul 1995, având o periodicitate anualå)
- “Românica“ (apare din anul 1990, având o periodicitate anualå)
Din anul 1992 Bibliografia naõionalå românå s-a îmbogåõit cu o nouå
serie, aceea a publicaõiilor seriale. Apariõia unui numår foarte mare de
publicaõii seriale la începutul anilor 90 a condus la necesitatea unei
înregistråri riguroase a acestora øi implicit la apariõia seriei “Publicaõii
seriale“ a bibliografiei naõionale.
Numårul mare de publicaõii periodice, a cåror dinamicå este bine
cunoscutå, a devenit din ce în ce mai greu de urmårit. Multe titluri dispar
doar dupå câteva apariõii, altele reapar dupå o întrerupere ce poate varia de
la câteva luni la ani buni. Cea mai importantå øi mai des întâlnitå modificare
este aceea ce survine în privinõa titlului. Conform normelor internaõionale o
modificare a titlului publicaõiei atrage dupå sine o altå descriere
bibliograficå a acesteia. Toate aceste modificåri, øi multe altele, sunt
urmårite prin controlul bibliografic naõional øi evidenõiate în bibliografia
naõionalå.
Lucrarea se elaboreazå, pe baza existentului de titluri din depozitul
legal al Bibliotecii Naõionale. O altå surså de informare demnå de
semnalat este Centrul Naõional ISSN din cadrul Bibliotecii Naõionale a
României, care ne pune la dispoziõie datele furnizate de editorii care
solicitå numere standard internaõionale pentru publicaõii seriale. La rândul
nostru, punem la dispoziõia Centrului date despre publicaõiile ce nu se aflå
în baza lor de date.
Lucrarea se realizeazå prin introducerea datelor bibliografice ale
fiecårei publicaõii seriale în modulul “Catalogare seriale“ din TINLIB,
programul informatic al centralizat al Bibliotecii Naõionale a României.
Prima apariõie a seriei “Publicaõii seriale“ dateazå din anul 1992, dar
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preocupåri privind aceastå lucrare au existat încå din anul 1965 øi s-au
materializat prin fiøierele bibliografice de periodice existente în cadrul
serviciului Bibliografic.
Dupå experimentul pe care l-a constituit primul numår al publicaõiei,
între anii 1994-1995 au apårut trei numere, cuprinzând publicaõiile seriale
apårute în România între anii 1990-1993, însumând un num r de 3318
înregistråri. În continuare lucrarea a apårut în fiecare an, numårul
înregistrårilor fiind în continuå creøtere, de la cca. 1500 titluri în 1994 la
cca. 2000 titluri în 1998 øi la 2100 în 2004.
Lucrarea este structuratå conform Clasificårii Zecimale Universale.
Pentru uøurarea cåutårilor, bibliografia are, la început o listå divizionarelor
folosite. Sub fiecare divizionarå sunt inserate, în ordine alfabeticå,
publicaõiile din respectivul domeniu.
Descrierile bibliografice au fost realizate conform normelor ISBD(CR).
Elementele descrierii bibliografice sunt (înøiruirea lor conõine øi punctuaõia
aferentå):
Titlul propriu-zis : informaõii la titlu / Menõiuni de responsabilitate. Menõiuni de ediõie. - Anul editorial al primei fascicule, Nr. primei
fascicule-Anul editorial al ultimei fascicule, Nr. ultimei fascicule. - Locul
de publicare : Numele editurii, anul calendaristic al primei fascicule-Anul
calendaristic al ultimei fascicule.
Periodicitate. - Note.
Numårul ISSN = Titlul cheie
Pentru a uøura cåutårile, lucrarea conõine urmåtoarele indexuri: index
alfabetic de titluri, index alfabetic al instituõiilor editoare, index alfabetic al
redactorilor publicaõiilor.
“Bibliografia naõionalå românå. Publicaõii seriale“ constituie un util
instrument de lucru, eficient pentru diferite categorii de utilizatori :
cercetåtori, editori, cititori, distribuitori, biblioteci din România øi din
stråinåtate, în cadrul schimbului internaõional.
Permanenta fluctuaõie caracteristicå acestei categorii de documente
(încetåri de apariõii, schimbåri de titluri, fuzionåri, scindåri, etc.) face cu atât
mai necesarå existenõa unui instrument de lucru ca “Bibliografia naõionalå
românå. Publicaõii seriale“.
Sanda Ciucur
Øef Serviciu Bibliografia Naõionalå
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SÅ VORBIM DESPRE ...

ASOCIAÕIILE BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA
ÎNAINTE DE 1989
Câõi dintre noi øtim dacå au fost sau nu asociaõii de
bibliotecari înainte de decembrie 1989? Dacå existau, ne
întrebåm cum funcõionau, care erau problemele pe care le
dezbåteau bibliotecarii pe vremea aceea? Pentru cå nu am
întâlnit nici un material pe aceastå temå, ne-am gândit cå
fosta directoare a Bibliotecii Naõionale pânå în decembrie
1989, doamna Angela Popescu-Brådiceni poate så ne
spunå câte ceva despre acest subiect.
Iatå ce am aflat:
“Øi înainte de 1990 în România a existat o asociaõie a bibliotecarilor.
Din iniõiativa profesorului Nicolae Iorga, în perioada interbelicå s-a creat o
asociaõie, care înså s-a pierdut pe parcurs. Abia dupå råzboi, ideea a fost
reluatå, mai precis în anul 1957.
De data aceasta din iniõiativa Direcõiei Bibliotecilor, care a avut în
fruntea ei un om luminat, Øtefan Gruia, cåruia i s-a alåturat un grup de 21
de bibliotecari din diferite categorii de biblioteci. Aøa a luat fiinõå Asociaõia
Bibliotecarilor din R.P. Românå, care de la început a avut personalitate
juridicå.
Noua asociaõie avea menirea så concureze la armonizarea tehnicilor de
bibliotecå în diferite categorii de biblioteci øi la alinierea lor la standardele
internaõionale, iar pe de altå parte så participe la viaõa culturalå øi øtiinõificå
internaõionalå.
Da, era vorba de o aliniere la standardele internaõionale. O viziune
îndråzneaõå pentru acele vremuri, dar pentru noi, celor care am dat viaõa
acestei viziuni, ni s-a pårut ceva normal.
Iatå un exemplu: în anul 1961 U.N.E.S.C.O. a organizat la Paris o
Conferinõå Internaõionalå asupra principiilor de catalogare (încå nu
apåruserå norme ISO în domeniu). În vederea dezbaterilor ce urmau så aibå
loc la Paris, U.N.E.S.C.O. a transmis statelor membre, inclusiv României,
care devenise membru U.N.E.S.C.O. din 1956, o serie de documente de
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lucru asupra cårora acestea urmau så se pronunõe. A fost un moment dificil.
Cum så te pronunõi? Explicaõia este simplå. Marile biblioteci din România
catalogau cårõile dupå vechi reguli de catalogare, fie franceze, fie germane,
fie chiar dupå cele ale Vaticanului, iar bibliotecile publice dupå un
minimum de tehnicå bibliotecarå, dupå regulile sovietice. Documentul
UNESCO, care a consemnat cum a votat fiecare õarå, cele peste 20 de
reguli supuse la vot, poate atesta cå delegatul României a fost singurul
delegat din õårile socialiste care a votat la fel cu sovieticii øi americanii øi
de fapt aceste reguli au avut ca bazå normalizarea în domeniul respectiv.
Cei mai refractari au fost nemõii care au avut parte de luåri de cuvânt chiar
vehemente. Regulile germane erau mai savante, dar øi mai greu de aplicat.
Regulile americane øi dupå ele øi cele sovietice, erau mai uøor de înõeles øi
de aplicat.
Referindu-må la activitatea pe plan intern a Asociaõiei bibliotecarilor,
ea a facilitat contactele dintre bibliotecarii din diverse tipuri de biblioteci,
întårindu-le spiritul de breasla profesionalå øi le-a oferit cadrul evaluårii
împreunå a problemelor ce se cereau a fi rezolvate la nivelul întregului
sistem.
Iatå ce probleme erau cu 50 de ani în urmå:
- elaborarea unui manual de tehnicå bibliotecarå;
- elaborarea unei ediõii prescurtate a Clasificårii Zecimale Universale;
- elaborarea unor standarde naõionale în materie de descriere
bibliograficå a diferitelor categorii de publicaõii conform normelor
ISO (Organizaõia Internaõionalå de Standardizare);
- stabilirea în comun a normelor de muncå sau de salarizare.
Pe plan extern, Asociaõia bibliotecarilor a fost pentru noi paøaportul
care ne-a permis så luåm cunoøtinõå de tot ce era nou în domeniu øi så ne
afirmåm. Susõin acest lucru fårå rezerve øi îl pot chiar exemplifica.
Trebuie reõinut cå, dacå înainte de råzboi, noutåõile într-un domeniu erau
aflate din reviste øi apoi din cårõi, dupå råzboi erau aflate din
documentele de lucru prezentate la congrese, conferinõe øi reuniunile de
experõi. Dacå nu am fi participat la Congresele FIAB/IFLA, le-am fi aflat
øi adoptat cu întârziere. Apoi nu am fi existat pentru lumea bibliotecarå
din afara õårii!
Aøa am intrat “prin noi înøine“ în Comitetele de conducere ale unor
comisii de specialitate ale Federaõiei: comisiile de bibliografie, de
publicaõii oficiale øi schimb internaõional de publicaõii. “Prin noi înøine“
pentru cå øi în IFLA/FIAB, ca øi în alte organizaõii internaõionale, naõionale
sau locale, pentru a ajunge în conducere trebuie så fi propus øi susõinut de
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cineva, arareori numai meritul conteazå. Ori în cazul nostru, care nu
acceptasem så fim reprezentaõi prin mai marii lumii, era de la sine înõeles
cå URSS, care avea un reprezentant în Biroul Executiv al Federaõiei, nu
avea nici un interes så-i susõinå pe români, iar occidentalii se zbåteau
pentru ei înøiøi, alegerea într-un comitet le asigura participarea la
Congresele Federaõiei.
Atunci delegaõii noøtri au început så se remarce prin multiple cåi:
- prin participarea activå la dezbateri;
- prin avansarea de propuneri pertinente. Aici pot aminti cå
înfiinõarea Comisiei de Restaurare se datoreazå propunerii fåcute de
delegatul român øi de cel vest–german, sau cå includerea în concluziile
Congresului de la Copenhaga (1979) a propunerii ca UNESCO så
prevadå în bugetul såu, la capitolul privind salvarea patrimoniului
cultural (universal), fonduri pentru restaurarea cårõilor vechi se datoreazå
tot unui bibliotecar român.
- prin elaborarea unor documente de lucru de interes general;
- înfåõiøând concepõiile bibliotecarilor români în probleme la ordinea
zilei. De pildå, documentele de lucru care s-au referit la: controlul
bibliografic al publicaõiilor în biblioteconomie în contextul Båncii
Europene de Date Culturale, controlul bibliografic naõional în România sau
controlul bibliografic al publicaõiilor oficiale în România. Datoritå
seriozitåõii noastre profesionale ni s-a încredinõat revizia Pårõii a doua a
“Manualului de schimb internaõional“, ediõia a patra, editat la Paris, în
1977, de UNESCO øi am fost coautori la ediõia întâi a “Enciclopediei
americane pentru biblioteci“ apårutå la Chicago în anul 1981. De
asemenea, am fost desemnaõi observatori FIAB/IFLA la cea de-a doua
Conferinõå internaõionalå asupra schimburilor internaõionale de publicaõii,
õinutå la Viena în 1972, unde observatorul nostru a fost ales øi
vicepreøedintele conferinõei. Am avut satisfacõia ca în raportul final,
UNESCO så recomande så fie luatå ca exemplu România, care desfåøoarå
activitatea de împrumut internaõional în cadrul Serviciului Schimb
internaõional de publicaõii. În alte õåri, împrumutul internaõional era ataøat
împrumutului intern, ori UNESCO socotea mai eficientå soluõia
româneascå. Al doilea statut de observator ne-a fost acordat la cea de a
doua Conferinõå a Miniøtrilor de Învåõåmânt Superior din Europa, õinutå la
Bucureøti în anul 1972, ministru fiind Paul Niculescu–Mizil.
Politicå se fåcea øi în cadrul Federaõiei, iar dacå noi, românii, nu am
fi fost atenõi nu am fi øtiut cum så intervenim, la nivel european. Federaõia
s-ar fi scindat în douå: Europa de Vest øi Europa de Est, scindatå nu din
32

BIBLIOPOLIS

An III Nr. /2005

punct de vedere organizatoric, ci al tratårii problemelor sau al exprimårii
unor puncte de vedere, ori noi pledam pentru o Europå nedivizatå, în care
fiecare õarå så-øi exprime ea însåøi punctul de vedere în problemele
abordate, nu pe zone, aøa zis geografice, care numai geografice nu erau.
Asta era o mare realizare pentru noi la acea vreme. Este limpede cå noi am
fi intrat sub influenõa Europei de Est. Øi tocmai acest lucru nu trebuia så
se întâmple. Delegaõia noastrå a intervenit ferm dar øi diplomatic în douå
rânduri: la Congresul de la Haga (1966) øi la cel de la Copenhaga (1969),
dejucând încercårile de scindare. În 1979 s-a pus problema creårii unor
centre regionale informaõionale care så deserveascå õårile dintr-o anumitå
regiune. Era limpede cå era vorba de fapt de crearea unor superputeri
informaõionale øi tot atât de limpede pentru noi cå am fi fost arondaõi
Moscovei.
Noi, românii am fost singurii care ne-am ridicat împotriva acestei
idei, demonstrând cå în epoca în care se pregåteau baze de date naõionale
interconectate, era inutil så ne adresåm unor baze de date regionale,
informaõiile obõinându-se direct, de la õarå la õarå. Adåugând la acest
argument costurile, întârzierile care s-ar fi produs în obõinerea
informaõiilor, propunerea a cåzut din start, fårå a fi susõinutå de nici o
altå õarå.
Un alt exemplu la fel de gråitor: La Congresul de la Oslo (1975), care
pe ordinea de zi avea un singur punct, dezbaterea proiectului de statut al
Federaõiei, articolul privitor la dreptul de vot a iscat vii discuõii.
Spre deosebire de vechiul statut, care acorda dreptul de vot
asociaõiilor, indiferent câte asociaõii existau într-o õarå, UNESCO, care
pregåtise Proiectul de Statut, propunea votarea pe õåri. O propunere mai
interesantå avansase Franõa, care propunea un numår egal de voturi pentru
fiecare õarå, õinând cont cå unele õåri aveau mai multe asociaõii. La
deschiderea dezbaterilor, preøedintele Asociaõiei Bibliotecilor Americane
propunea ca numårul de voturi så se acorde în funcõie de numårul de
biblioteci pe care îl are o õarå. Stupoare! Vå daõi seama ce însemna
adoptarea unei asemenea propuneri? Însemna ca SUA øi URSS så deõinå
80% din voturi. Delegaõia românå øi-a exprimat acordul cu propunerea
UNESCO, adåugând totuøi cå propunerea Franõei i se pårea mai subtilå,
dupå care, cu “un sac de argumente“ a combåtut propunerea americanå. Øi
nu a fost singurå!
S-au ridicat delegaõii õårilor mai mici din Europa øi cei din lumea
a treia. În faõa unei opoziõii atât de evidente, propunerea a fost supuså
la vot øi a cåzut cu o majoritate absolutå. Dintre õårile socialiste,
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singura delegaõie care a votat împotriva propunerii americane a fost
România. Iar celelalte õåri socialiste au adoptat fidel poziõia
Moscovei.
Despre activitatea internaõionalå a asociaõiilor înfiinõate dupå anul 1990
nu øtiu absolut nimic. Nu øtiu câte dintre aceste noi asociaõii au devenit
membre ale FIAB/IFLA øi nici dacå se mai participå la Congresele
Federaõiei.
Vechea asociaõie a participat la Congresele FIAB/IFLA pânå în anul
1981, la Congresul de la Leipzig.“
Vorbindu-i doamnei Angela Popescu-Brådiceni despre cele 6 (øase!)
asociaõii ale bibliotecarilor de aståzi, domnia sa ne-a spus cå i s-ar pårea
firesc så existe o singurå asociaõie a bibliotecarilor care så cuprindå
membri din toate categoriile de biblioteci øi împreunå så rezolve problemele
majore ale miøcårii biblioteconomice româneøti. “În lumea bibliotecarilor
români existå oameni cu aspiraõii, cu veleitåõi care pot antrena membrii
unor astfel de asociaõii, pentru îndeplinirea programelor pe care øi le
propun. Este un adevår îndeobøte cunoscut cå nu obõii nimic risipind
energiile, ci adunându-le“ ne-a mai spus unul dintre cei mai calificaõi
bibliotecari ai României.

EBLIDA
Biroul European al Asociaõiilor de Bibliotecari øi Specialiøti
în Informare Documentarå
În ziua de 13 iunie l992, la sediul Centrului Olandez pentru Biblioteci
øi Lecturå din Haga, reprezentanõii gazdelor øi ai altor douåsprezece
asociaõii, federaõii øi uniuni de bibliotecari, documentariøti øi arhiviøti din
Danemarca, Franõa, Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie, Portugalia øi
Spania, au decis înfiinõarea unui birou european al asociaõiilor naõionale a
bibliotecarilor, documentariøtilor øi arhiviøtilor, care så constituie un canal
permanent de comunicare între membrii såi øi instituõiile europene,
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reprezentând øi apårând interesele instituõionale ale bibliotecilor øi arhivelor
øi interesele profesionale ale bibliotecarilor, documentariøtilor øi
arhiviøtilor, la nivel european.
Organizaõia este independentå, fiind integral finanõatå de cåtre membrii
såi (37 asociaõii naõionale øi 120 de instituõii individuale), øi este sprijinitå
în plan administrativ de Centrul Olandez pentru Biblioteci Publice øi
Lecturå. Sarcina principalå este så facå lobby pe lângå Parlamentul
European, Comisia Europeanå, Comitetul Regiunilor øi Consiliul de
Miniøtri în numele bibliotecilor øi arhivelor din statele membre ale Uniunii
Europene øi din statele asociate.
Obiectivele majore ale EBLIDA sunt:
- så reprezinte, så serveascå øi så promoveze interesele profesiilor din
domeniile biblioteconomiei øi øtiinõei informårii, la nivel european;
- så ofere membrilor såi informaõii la zi despre tendinõele øi evoluõiile
relevante din Uniunea Europeanå;
- så faciliteze øi så consolideze comunicarea øi cooperarea dintre
membri cu drepturi depline øi membri asociaõi;
- asociaõiile øi organizaõiile profesionale din statele membre ale Uniunii
Europene pot fi admise ca membru cu drepturi depline, în timp ce
organizaõiile similare din alte state europene, care nu sunt membre ale UE,
pot obõine doar statutul de membri asociaõi;
Planificarea, managementul øi administraõia sunt asigurate de trei
structuri:
1. Consiliul, compus din reprezentanõii membrilor cu drepturi depline
øi ai membrilor asociaõi - decide politica pe termen lung, mediu øi
scurt øi structura generalå a asociaõiei
2. Comitetul Executiv, ales prin vot de reprezentanõii membrilor cu
drept deplin, numai din rândul lor - acoperå toate funcõiile
manageriale øi administrative;
3. Secretariatul, cu sediul la Haga, implementeazå politica stabilitå de
Consiliu, deciziile Comitetului øi îndeplineøte activitåõile curente ale
asociaõiei.
Membrii EBLIDA au acces prin Internet la o listå de discuõii, unde
gåsesc o serie de informaõii interne privind activitatea asociaõiei. De
asemenea, website-ul asociaõiei oferå informaõii privind evoluõiile recente
din domeniile biblioteconomiei øi øtiinõei informårii.
Pentru a-øi informa membrii, EBLIDA editeazå douå publicaõii, cu
apariõie lunarå:
“Hot News“, unde sunt prezentate øi analizate evoluõiile, la nivel
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european, în domeniile biblioteconomiei øi øtiinõei informårii
“Update“, în care sunt publicate oferte øi propuneri pentru participare la
proiectele europene în diverse domenii.
De-a lungul anilor, pe termen scurt, obiectivele concrete ale asociaõiei
au fost:
- problema complexå a copyright-ului electronic, pânå la adoptarea
cadrului legislativ european în domeniu (Proiectul ECUP - Platforma
Europeanå a Utilizatorului de Copyright, 1996-1999 Proiectul
CECUP - Platforma Utilizatorului de Copyright pentru Europa
Centralå øi de Est, 1999-2000);
- promovarea rolului bibliotecilor øi culturii în Tratatul Constituõional
al Uniunii Europene;
- încurajarea dezvoltårii bibliotecilor øi asociaõiilor de bibliotecari din
Europa Centralå øi de Est prin implicarea acestora în proiectele
finanõate de Uniunea Europeanå;
- elaborarea, împreunå cu Consiliul Europei, a unor recomandåri
privind legislaõia de bibliotecå, la nivel naõional;
- promovarea bibliotecilor, ca parteneri activi în iniõiativele europene,
privind educaõia permanentå.
Promovarea intereselor comunitåõii bibliotecare se realizeazå printr-o
susõinutå activitate de lobby, care presupune:
- definirea domeniului specific de activitate asupra cåreia ar trebui så
se concentreze acõiunile de lobby;
- urmårirea noilor evoluõii øi colectarea permanentå de informaõii din
domeniile biblioteconomiei øi øtiinõei informårii, printr-un serviciu
de preså øi prin vizitarea website-urilor organizaõiilor øi instituõiilor
din domeniu;
- identificarea persoanelor importante din domeniu øi din cadrul
instituõiilor europene, constituirea øi actualizarea permanentå a bazei
de date cu aceste persoane, care primesc publicaõiile lunare ale
asociaõiei øi sunt contactate de experõi øi de grupurile de lucru
specializate.
Cu toate cå EBLIDA øi-a îndeplinit obiectivele stabilite de-a lungul
anilor, Comitetul Executiv a apreciat necesitatea elaborårii unei
“Strategii pentru viitor (2001-2005)“. O echipå de lucru, formatå din
Preøedintele øi Directorul EBLIDA øi din câõiva experõi, a trecut în
revistå øi a analizat activitatea øi realizårile organizaõiei (punctele tari,
punctele slabe, oportunitåõile øi ameninõårile) øi a stabilit direcõia øi
prioritåõile în funcõie de resurse, impactul activitåõii, publicaõiile øi
36

BIBLIOPOLIS

An III Nr. /2005

promovarea, definirea grupurilor õintå, atragerea de noi membri,
cooperarea cu alte organizaõii, relaõia cu IFLA, cooperarea internaõionalå,
resursele øi finanõarea etc.
O nouå strategie va fi elaboratå pentru perioada 2006-2010.
Din anul 2007, Federaõia Asociaõiilor Bibliotecarilor din România,
alte asociaõii øi organizaõii profesionale din România, vor putea
trece de la statutul de membru asociat la cel de membru cu drepturi
depline.
Pânå atunci, så amintim misiunea organizaõiei aøa cum este ea
formulatå în “Strategia pentru viitor (2001-2005)“:
“EBLIDA este vocea reprezentativå øi legitimå a bibliotecarilor øi a
specialiøtilor în informare din Europa. Misiunea sa este så facå lobby øi så
se implice alåturi de organele executive la nivel european în elaborarea
politicilor relevante pentru membrii såi, asigurându-se cå punctele de
vedere ale acestora sunt reflectate în documentele de politicå øi în
legislaõie“.
Iatå ce se spune în Raportul privind activitatea Consiliului de
Conducere al ABIR în perioada decembrie1999-august 2003, prezentat la
cea de a XIV-a Conferinõå ABIR:
“În cadrul FABR, s-au desfåøurat numai în perioada 2000 – 2002
patru seminarii internaõionale, dintre care trei sub auspiciile EBLIDA øi
unul în cooperare cu bibliotecile Institutului Francez, Consiliul Britanic øi
Institutul Goethe. Seminariile s-au bucurat de o apreciere deosebitå atât pe
plan naõional cât øi european. ABIR a încercat så fie un factor activ în
relaõiile internaõionale privind profesia noastrå, îndeosebi relaõiile cu
instituõiile europene. Am avut în vedere, în primul rând, EBLIDA (Biroul
European al Asociaõiilor de Bibliotecari øi Specialiøti în Øtiinõa
Informårii), organism al Uniunii Europene, un fel de asociaõie europeanå.
Apreciind activitatea noastrå, în urma seminariilor de la Bucureøti,
EBLIDA ne-a abonat gratuit la toate publicaõiile sale, care pot fi
consultate în prezent în biblioteca ABIR. Avem, de asemenea, bune relaõii
cu unele asociaõii naõionale europene. Primim publicaõiile asociaõiilor din
Franõa, Austria, Germania øi Italia. Participåm cu regularitate, la
conferinõele Asociaõiei bibliotecarilor maghiari øi aceøtia participå la
conferinõele noastre“.
INTERNET
Cornelia Popescu
Clasificarea Colecõiilor
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POEZIE LATINÅ DIN EPOCA RENAØTERII
PE TERITORIUL ROMÂNIEI
Traian Diaconescu ne prezintå doi mari cårturari în cartea sa “Scrieri
alese“, ediõia a II-a, Institutul European, Bucureøti, 2005:
Johannes Sommer (1542-1574), umanist nåscut în Saxonia, care a
predat la Schola Latina de la Cotnari øi la Schola Coronensis de la Braøov.
Autor al ciclului “Elegiae XV de Clade Moldovica quibus etiam historia
Despotica continentur“, precum øi al unor scrieri istorice (“Vita Iacobi
Despotae, Moldovarum reguli“), lirice (“Hortulus ingenii amoris“) øi
teologice (“Tractatus aliquot christianae religionis“).
Christianus Schesaeus (1535-1582), poet umanist transilvånean, cleric
reformat. Capodopera sa este “Ruinae Pannonicae“
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În paginile cårõii gåsim o poezie de o rarå frumuseõe scriså pe timpul
Renaøterii, în limba latinå. Vom reda poezia în limba românå în traducerea
øi cu explicaõiile date de autorul traducerii, Traian Diaconescu. Iatå Elegia
X, intitulatå atât de sugestiv: “Despre bibliotecå øi despre øcoala
instituitå“:
Aceasta era fapta, o, preaînvåõatule Principe, pe care ai putea
S-o adaugi începuturilor alese de unde, printr-o cinstire strålucitå,
Ai fi mai cunoscut, dacå biblioteca1 cea nouå,
Adåpostind felurite cårõi, ar fi construitå,
Dacå acoperiøurile ei luminoase ar ocroti Camenele2 fugare
Øi daca Phoebus Apollo øi-ar aråta noua sa podoabå.
Deja credinõa cucernicå øi-a înålõat fruntea înaltå
Øi sfinõenia alungatå de pe acest meleag s-a reîntors
Aceastå faptå õi-a aråtat-o õie Lusinius3, acel mare påstor
Al cultului sacru, prin iscusinõa talentului såu
Tu acum zoreøte temerar lucrarea care este råmaså,
Så nu se nåruie zadarnic, prin cheltuialå, cele începute.
Partea cea mai mare a muncii låudate a fost învinså
Øi Apollo iõi vegheazå acum4 feluritele cårõi.
Lesne vei împlini øi restul, cu bani din beløug,
Cåci curtea cea bogatå îõi oferå mari venituri
De aici õi se va înålõa, prin cinste pierinå5, o glorie
Strålucind care, prietenoaså, împodobeøte bårbaõii vestiõi
Înålõând numele care va tråi prin secole îndelungi
Faima nepieritoare o, Despot, te va cânta mereu.
Bogat era Ptolomeu6, care, domnind în cetatea egipteanå,
Dådea legi trufaøe multor popoare.
Totuøi, cine l-ar cunoaøte dacå uneltele7 lui Phoebus
1 Referire la Biblioteca de la Curte, începutå, dar neterminatå de la Suceava.
2 Numele latin al Muzelor.
3Episcop protestant chemat de Despot în Moldova.
4 Adverbul “iam“ atestå faptul cå Despot strânsese cårõi pentru biblioteca plånuitå
5 Pieria, õinut în Macedonia, sålaø al muzelor. Epitetul “pierin“ înseamnå “poetic“.
6 În Alexandria, Ptolomeu Filadelful (285–246 î.e.n.) a fondat Museionul,
aøezåmânt cultural în care activau oameni de litere, artå, øtiinõå, printre care
Aristarh, Eratostene, Calimah, cu o Bilbliotecå uriaøå (circa 800 000 volume) în
care se gåsea toatå creaõia literarå, filosoficå øi øtiinõificå a lumii vechi.
7 Opere literare øi artistice.
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Nu ar susõine numele adevårate ale ståpânului lor?
Eternå va råmâne între comorile Pergamului8,
Aråtându-øi între titlurile sale, biblioteca.
De aici romanul Pollio9 øi-a luat lauda ilustrå:
El a întemeiat primul låcaøul sacru în cetatea
Care, bogatå în pråzi de råzboi, nu a låsat så piarå
Operele înõelepõilor gråmådite într-o aøezare ruøinoaså.
Vestita victorie, celebrându-l pe Lucullus10, a hotårât
Så-i mângâie adesea pletele încoronate cu frunzå.
Totuøi nu a ieøit atât de cunoscut din nici un råzboi
Øi nici faptele de arme nu au împodobit bårbatul
Precum artele i-au låudat victoria la toate popoarele
Øi vila sa ospitalierå plinå cu cårõi adunate.
Octavia11, vrând så påstreze o faimå eternå,
Când ursitele i-au adus moartea lui Marcellus12
A zidit un locaø regal cu numele acestuia
Øi õi l-a dåruit õie, ca adåpost, înõeleaptå Thalie13!
Ea a închinat fiului ei onoruri fårå îndoliere
Care så întreacå piramidele tale, trufaøule Nil!
Ausonia14 n-a cunoscut, în Roma, nici o podoabå mai mare
Decât ca Musa så fie binevoitoare faõå de Marcellus.
Priveøte pe regele coborâtor din sângele lui Corvin15
Care a condus, o, Despot meleagul vecin cu tine.
Câtå cucernicie a avut bårbatul, câtå grijå ståruitoare,
Ca evlavioasa curte så adune bunii scriitori.
8 În Pergam, cetate în Asia elenisticå conduså de dinastia Attalizilor, a existat o
mare bibliotecå (circa 400 000 volume) în jurul cåreia a înflorit arta øi øtiinõa.
9 M. Asinius Pollio, consul roman în anul 40 i.e.n., protector al lui Vergilius,
mentor al unui cerc literar øi ctitor al unei biblioteci celebre în Roma.
10 L.Licinius Lucullus, general roman vestit prin victoria contra lui Mitridate,
precum øi prin bogåõia øi iubirea de carte.
11 Octavia, sora lui Augustus, a construit la Roma, în memoria fiului såu Marcellus,
mort prematur, un teatru impozant
12 Marcellus, cåsåtorit cu Iulia, fiica lui Augustus, urma så conducå destinele
Imperiului, dacå-l cruõa destinul
13 Thalia era muza comediei. Prin extensie, muza artei dramatice.
14 Ausonia, nume dat Italiei meridionale øi sudice.
15 Referire la Matei Corvin, rege al Ungariei între 1458-1490
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Lauda pe care a vrut-o, a dobândit-o din anii tineri
Copil fiind era demn så fie primul între învåõaõi
El cumpårase tot ce are Latiul16 memorabil
În cårõile vechi øi tot ce are fericita Grecie.
Så-õi dea zeii o båtrâneõe ruøinoaså, tâlhare Soliman17!
De ce tulburi nobila podoabå, nelegiute turc?
Oare nu õi-a fost de ajuns cå cetåõile Ungariei18
Våduvite de oameni, au plâns moartea ståpânului lor
Ca så nu mai zacå, måcar biblioteca, sfârtecatå jalnic
De mâini barbare, în faõa picioarelor tale?
Dar oricât va fi sfâøiat ostaøul volumele risipite,
Nu poate totuøi så uzurpe dreptul contra gloriei
Va tråi Matei19 øi se va bucura de lauda eternå,
Iar ceata barbarå va împovåra ruguri neguroase.
Påøeøte pe aceste cåi Principe, pe calea asta se merge la astre
Celelalte toate vor fi ale ale morõii care va veni
În acest timp se cade ca eu så må ostenesc cu credinõå
Pentru copii20 øi, totodatå, så merg pe cåi umile,
Pânå ce îøi vor aøeza temeiurile limbii latine
Øi vor øti, cât mai sigur, så vorbeascå în graiul ausonic.
Fåureøte-õi speranõe demne de sufletul tåu. Fåõarnicul Apollo
Nu va trece peste sarcinile investiõiilor tale atât de mari,
Iar tineretul instruit, pe care-l hråneøti cu destulå platå
Îõi va face, prin vreme, numele tåu strålucit.
Descoperirea acestei poezii în paginile cårõii lui Johannes Sommer
aparõine colegei noastre, Dorina Niculae. Acesta este clasificatorul: un
adevårat cercetåtor. Dupå cum se vede, aplecarea cu grijå øi interes asupra
conõinutului cårõilor aduce mari satisfacõii.
16 Latiul era o regiune în centrul Italiei, între Tibru øi Campania. Prin metonimie,
Imperiul Roman
17 Soliman II Magnificul a domnit între 1520–1566 øi a fost cel mai celebru dintre
sultanii turci. El a cucerit Ungaria, dar expansiunea sa în Occident a fost opritå sub
zidurile Vienei
18 Referire la luptele sângeroase duse de turci pentru cucerirea Europei
19 Regele Ungariei
20 Versuri care atestå funcõionarea Øcolii de la Cotnari øi scopul învåõåmântului
latin urmårit în acest låcaø de culturå.
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DIN VIAÕA ABBNR

CURSURI DE PERFECÕIONARE:
MICROSOFT ACCESS XP

Biblioteca Naõionalå øi Asociaõia bibliotecarilor din Biblioteca
Naõionalå a României mi-au oferit ocazia de a participa la diverse
cursuri de perfecõionare profesionalå. Ultimul curs pe care l-am
absolvit a fost despre programul Microsoft Access XP. Sub
îndrumarea doamnei profesor Mariana Zoe Zverca am încercat øi am
øi reuøit, într-un timp relativ scurt så påtrundem în tainele acestui
program complex.
Ce este Microsoft Access XP? Este un sistem de gestiune a
bazelor de date. Baza de date reprezintå o colecõie de informaõii
despre un anumit subiect. Ca exemple putem enumera: stocurile
dintr-o magazie, personalul dintr-o instituõie, membri unei societåõi,
obiectele de inventar. Urmåtoarea întrebare care ne vine în minte
este: din ce este formatå o baza de date? O bazå de date este
structuratå pe obiecte øi anume: tabel, formular, interogare, raport.
Baza de date ia naøtere pe baza unui tabel. Øi plecând de aici avem
posibilitatea så modificåm datele, så liståm, så cåutåm înregistrårile
utilizând filtre (acestea reprezintå un set de criterii care sunt aplicate
pentru afiøarea unui subset temporar de date). Crearea unei baze de
date se poate face în modul design, fie folosind wizard, fie pe baza
datelor existente.
Progamul ne oferå posibilitatea så importåm tabele din alte
baze de date.Tabelul este principalul obiect al unei baze de date.
Un tabel poate conõine de exemplu, date despre împrumuturile de
carte ale personalului din cadrul unei instituõii, aøa cum este øi
Biblioteca Naõionalå. În aceastå bazå de date putem crea
rapoarte privind cårõile împrumutate, periodicele, numårul
persoanelor care împrumutå, titlurile care sunt cerute øi orice
rubricå am dori.
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Formularul este folosit pentru a introduce, modifica sau cåuta
informaõiile dintr-o bazå de date. Acesta permite gestionarea
informaõiilor din tabel, mai uøor decât o putem face utilizând
tabelul.
Interogårile sunt utilizate pentru a regåsi øi a analiza informaõiile
dintr-un tabel pe baza unor criterii, iar cu ajutorul raportului putem
realiza prezentåri ale informaõiilor selectate dintr-o bazå de date.
Microsoft Access este un sistem complex de gestiune a bazelor de
date, uøor de utilizat atunci când dispui de cunoøtinõe suficiente
despre modul de operare øi despre facilitåõile pe care programul le
oferå.
Aø dori så subliniez caracterul informativ al articolului meu øi så
mulõumesc încå o datå celor care au avut iniõiativa de a organiza
aceste cursuri foarte utile pentru noi toõi.
Delia Chiru
Conservarea øi Comunicarea Colecõiilor
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ØTIRI
A fost lansat Portalul bibliotecilor naõionale europene pe care-l
gåsim la:
http: //www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.htm
Sunt puse la dispoziõia celor interesaõi 11 milioane de documente
aparõinând fondurilor celor 43 de biblioteci naõionale. Deocamdatå, cåutarea
se face numai în 9 cataloage. Ne bucuråm cå prezentarea Bibliotecii
Naõionale a României este asemånåtoare celorlalte biblioteci naõionale.
*
În pagina “Profesii. Cariere“ a cotidianului “Adevårul“ a apårut în
numårul din 25/26 februarie 2005 articolul Ruxandrei Constantinescu
despre profesia nobilå de bibliotecar. Articolul a suscitat interes.
Bibliotecarii de la Biblioteca din Chiøinåu au republicat fragmente din acest
articol în revista bibliotecii lor. Va fi bibliotecarul înlocuit mâine de un
program pe calculator? Am ales douå comentarii pe aceastå temå:
“Am o replicå preferatå când dau peste aceastå imagine a viitorului,
celebra butadå: ceea ce îi trebuie cel mai mult Internetului este un
bibliotecar!“ (Marin Pruteanu , BCU)
“Nu multå lume cunoaøte pasiunea, dåruirea, gingåøia pe care trebuie
så o ai în meseria de bibliotecar. Eu aø asemåna-o cu a unui bijutier.
Greøesc? Pânå så citesc articolul nu cred cå m-am gândit serios la meseria
asta, la cei care lucreazå în domeniul literar, cei care scriu cartea, care o
corecteazå, o tipåresc, må rog, la tot “procesul tehnologic“, pânå ajunge o
carte pe raft în bibliotecå. Este o altå lume.“ (Ecaterina Pancu, cititor BNR)
*
“Daõi un leu pentru Biblioteca Naõionalå“ autor Sandra Scarlat,
Evenimentul Zilei, 4 martie 2005: “Mult timp s-au criticat “formele fårå
fond“ (expresia fiind în sine o infracõiune logicå pentru cå orice formå are
în mod necesar un conõinut). Ei bine, situaõia BN må trimite cu gândul la o
viziune råsturnatå a unui “fond fårå forme“. O culturå fårå o bibliotecå este
dupå pårerea mea o exemplificare sugestivå a unui fond incontrolabil, care
nu permite condiõiile propriului såu progres. Criza nesfârøitå a BN pare a fi
simptomul unei lumi informe øi de aceea ingestionabilå. Maiorescu poate se
înøela: mai grav decât sa fii superficial este så fii intratabil“.
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În deschiderea seriei de evenimente consacrate “Såptåmânii
bibliotecii în România“, pe data de 18 aprilie 2005, la Buøteni a avut loc
Conferinõa Naõionalå A.N.B.P.R.
Lucrårile conferinõei au debutat cu prezentarea amplå pe care doamna
ministru Mona Muscå a fåcut-o programului iniõiat de Ministerul Culturii øi
Cultelor “Prin lecturå la culturå“. Programul se va desfåøura pe mai multe
direcõii:
1. Campania pentru carte øi lecturå, care va dura un an cu începere din
data de 23 aprilie 2005, Ziua mondialå a cårõii øi totodatå Ziua naõionalå a
bibliotecarului în România.
2. Biblioteca Naõionalå a României: finalizarea construcõiei. În acest
sens s-au reconsiderat soluõiile tehnice, s-au stabilit noi indicatori tehnicoeconomici. Programul de finanõare se va derula prin Banca Mondialå.
Termen de finalizare 48 de luni.
În aceeaøi perioadå se va pune un accent deosebit pe informatizarea
Bibliotecii Naõionale a României, ca nod central în sistemul informatic
naõional în domeniul bibliotecilor.
3. Programul de automatizare a bibliotecilor publice din mediul urban
øi rural. Este prevåzutå dotarea bibliotecilor cu echipament informatic øi cu
soft de bibliotecå. Prin realizarea standardelor øi a programului informatic
specific de administrare a resurselor partajate se va putea realiza catalogul
naõional partajat øi se vor putea constitui resursele partajate propriu-zise
(catalog, fiøiere de autoritate, biblioteca digitalå). Scopul acestui proiect
este asigurarea unui nivel superior de acces al utilizatorului la informaõie.
Finanõarea va fi asiguratå de Ministerul Culturii øi Cultelor pentru anul 2005
øi de Banca Mondialå pentru perioada 2006-2008.
4. Achiziõia de carte øi periodice pentru toate bibliotecile publice. În
cadrul acestui program, achiziõia, prin comandå de stat, se va face în urma
unui “inventar“ al nevoilor de carte la nivel judeõean.
5. Modificåri legislative în cazul Legii bibliotecilor øi a Legii
Depozitului Legal
Lucrårile conferinõei au continuat cu informarea susõinutå de domnul
Liviu Dediu, cu prezentarea activitåõilor de formare øi perfecõionare în
domeniul culturii susõinutå de doamna Silvia Nestorescu din partea
Centrului de Formare, Educaõie Permanentå øi Management în Domeniul
Culturii.
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Reprezentanõii firmelor Softlink øi IME România au oferit informaõii
asupra programelor specifice pentru biblioteci pe care le dezvoltå în
România.
Domnul Dan Matei a fåcut o succintå trecere în revistå a celor douå
proiecte privind Portalul Naõional al Bibliotecilor øi Catalogul Colectiv
Naõional Partajat.
Cu aceastå ocazie au fost decernate premiile A.N.B.P.R. pentru anul
2004.
Lucrårile conferinõei au fost un bun prilej de informare, de cunoaøtere
a proiectelor øi a stadiului desfåøurårii lor, de identificare a problemelor cu
care se confruntå bibliotecile øi bibliotecarii din România.
*
“21 de paøi în culturå – biblioteci øi bibliotecari în secolul XXI“ este
titlul manifestårii organizate, de cåtre Biblioteca Naõionalå a României øi
Asociaõia Bibliotecarilor din Biblioteca Naõionalå a României în cadrul
“Såptåmânii naõionale a bibliotecilor“, 18-23 aprilie 2005.
În cadrul manifestårii, participanõii au fåcut un schimb de påreri despre
exigenõele adaptårii bibliotecii la cerinõele impuse de transformårile în
domeniu, în noul mileniu.
În acest sens, Judith Oriol, reprezentanta Biroului de carte din cadrul
Serviciului cultural al Ambasadei Franõei la Bucureøti øi profesorul Toth
Hoivik de la Univesitatea din Oslo au împårtåøit celor prezenõi din
experienõa lor în domeniul biblioteconomiei occidentale.
În aceastå zi de sårbåtoare pentru bibliotecari a fost prezentat site-ul
Asociaõiei Bibliotecarilor din Biblioteca Naõionalå a României (ABBNR) http://abbnr.bibnat.ro øi ultimul numår(nr.2/2004) din revista asociaõiei,
“Bibliopolis“.
Participanõii la manifestare au putut viziona filmul “Carte-Obiect,
Carte-Spirit“, în regia lui Sorin Ilieøiu, cu un comentariu semnat de Gabriel
Liiceanu øi coloana sonorå realizatå de Andrei Tånåsescu.
Cu acelaøi prilej a fost deschiså expoziõia “Scriitori-bibliotecari sau
apartenenõa la un blazon“, realizatå de bibliotecari din cadrul Bibliotecii
Naõionale a României, reunind ca exponate cårõi aparõinând unor mari
scriitori ai literaturii universale øi româneøti, care,într-un fel sau altul, s-au
implicat în viata Bibliotecii - de la marele J.L. Borges la D. Hume, Anatole
France, August Strindberg, Benjamin Franklin, B.P.Hasdeu, Mihai
Eminescu, St.O. Iosif, G. Cålinescu, M. Fronta, L. Blaga, Costache
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Olåreanu, Nora Iuga etc.
În såptåmâna naõionalå a bibliotecilor, 18-23 aprilie 2005 øi cu ocazia
Zilei Bibliotecarului Român, Comitetul ABBNR a oferit pentru 10 din
membrii såi invitaõii la piesa de succes “5 femei în tranziõie“ de Rodica
Popescu-Bitånescu de la Teatrul Naõional Bucureøti
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*
La 28 aprilie 2005, în Biblioteca Naõionalå a avut loc o prezentare
interesantå a produselor EBSCO Publishing - baze de date full text de
articole din periodice, cårõi full text, fotografii, etc. Gândindu-ne cå o
bibliotecå modernå trebuie så punå la dispoziõia utilizatorilor såi astfel de
baze de date întâlnirea a fost deosebit de interesantå.
*
În zilele de 30 iunie øi 1 iulie 2005, Biblioteca Judeõeanå Cluj a
organizat “Simpozionul Carte-Culturå-Cunoaøtere. Competitivitatea
europeanå a bibliotecilor româneøti. Servicii moderne in bibliotecile
publice“. Prima zi a fost dedicatå Conferinõei de diseminare a informaõiilor
privind proiectul european LIBER-IMMS – sistem destinat bibliotecilor,
bazat pe tehnologia RFID (Identificarea prin radio-frecvenõå pentru servicii
interactive øi de transmitere de mesaje prin Internet øi telefonie mobilå).
Date despre proiect: www.liber-imms.com
Comunicårile din cea de a doua zi a simpozionului au avut ca temå
proiectele øi practicile de succes în bibliotecile publice din România.
*
Conferinõa BIBLIO-BRAØOV, una dintre puõinele manifeståri øtiinõifice
de õinutå din domeniul biblioteconomiei româneøti a avut loc anul acesta în
perioada 12-14 mai. Domnul Director Adjunct al BCU, Robert Coravu ne spune:
“Comunicårile au avut teme variate, cele mai multe dintre ele fiind dedicate
diferitelor aspecte ale informatizårii bibliotecilor, digitizårii documentelor øi
formårii profesionale a bibliotecarilor. Participarea internaõionalå a constat în
prezenõa øi participarea la discuõii a trei invitaõi din stråinåtate: Ane Landoy øi
Rune Kyrkjebo (Norvegia) øi Renaud Lallement (Franõa)“.
*
Pe situl ANBPR http://www.anbpr.org.ro/ în luna mai 2005 a fost
publicatå o primå variantå a proiectului PNB – Portalul Naõional al
Bibliotecilor. Chestiune de interes major pentru toate bibliotecile din
România øi pentru Biblioteca Naõionalå în special. Acõiune aøteptatå cu
interes de toõi bibliotecarii. Vom reveni cu siguranõå cu mai multe date
despre acest subiect în numårul viitor.
48

CALEIDOSCOP CULTURAL
Jan Peter Balkenende, primul ministru al Olandei, a spus la conferinõa
“Politica valorilor europene“:
“… O valoare nu este ceea ce ståpânim. Nici o realizare cu care så ne
mândrim. O valoare este o misiune, o motivaõie, un stimulent pentru a trece
la fapte. Cu cât este mai puternic stimulentul, cu atât mai mult putem obõine
împreunå în båtålia pentru “a tråi mai bine“. Nu numai vieõile noastre dar øi
ale altora. În Europa øi în lume… “
*
Ce sunt valorile?
Målina Voicu, Bogdan Voicu (cercetåtori, Academia Românå, Institutul
de Cercetåri pentru Calitatea Vieõii)
“…Valorile sunt principii care stau la baza acõiunii indivizilor,
orientându-le. Valoarea este un criteriu pentru o decizie personalå. Nu existå
valori bune øi valori rele. Oamenii gândesc diferit deoarece ei sunt diferiõi.
La fel sunt øi societåõile în care tråiesc. Valorile nu sunt aceleaøi nici chiar
în interiorul unei comunitåõi mari, cum ar fi populaõia unei õåri; ele diferå în
funcõie de mulõi factori, printre care nivelul de educaõie, vârstå, mediul de
rezidenõå (sat sau oraø) etc. Valorile nu sunt impuse politic, ci se formeazå
în timp øi reprezintå acele principii la care aderå majoritatea populaõiei.
Odatå format un set de valori, acesta se poate concretiza într-un act oficial,
precum Constituõia Europeanå, în cazul valorilor europene.
De ce este important så øtim mai multe despre valorile europene?
România se pregåteøte så adere la Uniunea Europeanå cu propriul set de
valori. Este de aøteptat ca acesta så fie influenõat, pe termen mediu øi lung,
datoritå intensificårii contactului cu cetåõenii din Uniunea Europeana.
Alõi factori de influenõå sunt schimbarea generaõiilor, aplicarea în
România a legislaõiei europene, dezvoltarea politicå, socialå øi economicå.
Integrarea în Uniunea Europeanå nu înseamnå pierderea valorilor identitare,
ci contribuõia activå øi împårtåøitå la diversitatea valorilor europene“.
“…Uniunea se bazeazå pe valorile respectårii demnitåõii umane,
libertåõii, democraõiei, egalitåõii, statului de drept øi a respectårii drepturilor
omului, inclusiv drepturile persoanelor aparõinând minoritarilor. Aceste
valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizatå prin
pluralism, nediscriminare, toleranõå, justiõie, solidaritate øi egalitate între
bårbaõi øi femei… “
49

Asociaõia bibliotecarilor din Biblioteca Naõionalå a României
*
“…Am fost invitat så vorbesc despre “Ce înseamnå så fii european“.
Vå mårturisesc cå nu îmi este uøor så dau un råspuns, pentru cå sunt deja
european: e o stare fireascå, pe care nu simt nevoia så o definesc... a fi
european înseamnå a împårtåøi valori europene…“
(Jonathan Scheele, Øeful Delegaõiei Comisiei Europene, la Conferinõa
AIESEC din 27 aprilie 2005)
*
La 27 mai 2005 a avut loc la Biblioteca Centrala Universitarå Bucureøti
întâlnirea cu doamna Aurelia Marinescu, autoarea cårõii “Codul bunelor
maniere aståzi“. Ascultåtorii au fost transportaõi într-o altå lume, parcå de
mult dispårutå. Cuvintele frumoase, respectul, condescendenõa, vocea
blândå a autoarei, parcå ieøitå din paginile cårõii, acolo unde bunele maniere
sunt la... superlativ, toate au fåcut ca invitaõii så “guste“ o altfel de întâlnire
cu lumea cårõilor.
*
Ce sunt Cluburile de carte?
Un club de carte poate avea forme, oameni, locuri de întâlnire, teme
dintre cele mai diverse. Prototipul este cel lansat de Oprah în anii 90.
Clubul de carte promovat în emisiunea sa este deseori creditat cu relansarea
lecturii în Statele Unite; o reîntoarcere la literaturå declanøatå tocmai de
duømanul mitic al cårõilor, televiziunea. Urmårile sunt vizibile acum în
cafenele, în biblioteci øi pe Internet.
Ivyco este un club de carte românesc care participå la fenomenul
bookcrossing. Aproximativ 1500 de cårti sunt în englezå. Vizionaõi pagina
clubului: http://ivyco.com/carti/en/
*
Aflåm de la fosta noastrå colegå Otilia Tunaru, stabilitå în Canada
cu câõiva ani în urmå, cå lucreazå la Biblioteca Naõionalå din QuØbec
numitå “La Grande BibliothŁque“. De asemenea Otilia Tunaru este
membru fondator al ziarului comunitåõii româneøti “Actualitatea
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canadianå“, publicaõie în limba românå apårutå la Montreal din anul
2004; din luna februarie 2005 ea este redactor-øef la “Actualitatea
canadianå“.
Publicaõia este conduså de Cåtålin Mihåilescu, cel care a colaborat
cu 8 ani în urmå la “România liberå“ øi “Cotidianul“. Echipa
publicaõiei româneøti din Canada este tânårå øi plinå de entuziasm.
Politicå, culturå, sport, diverse aspecte sociale din Canada în general
øi Montreal în special, iatå teme pe care ziarul le propune direct
comunitåõii româneøti din Montreal. Evident cå nu lipsesc øtirile
despre ceea ce se întâmplå în România. Colaboratoare permanentå a
revistei românilor din Canada este Tia Øerbånescu. Spunem din toatå
inima: Bravo, Otilia!
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*
Marõi 9 martie 2005 orele 14.00 a avut loc deschiderea oficialå a
“Salonului de carte øi preså“, ediõia a X-a, Muzeului Naõional de Istorie,
Bucureøti.
Au participat: edituri, societåõi de difuzare, anticariat, organizaõii øi
fundaõii culturale, biblioteci, muzee, universitåõi, media.
Biblioteca Naõionalå a participat cu stand propriu, oferind cårõi øi
publicaõii periodice editate în cadrul Editurii Bibliotecii Naõionale a
României.
*
Salonul Cårõii de la Paris, ediõia XXV-a, 18-23 martie 2005, a fost
organizat, ca în fiecare an, sub egida Sindicatului Naõional al Editorilor,
principala organizaõie profesionalå de profil din Franõa. În spaõiul
internaõional Cosmopolivres au expus peste 300 de editori din 26 de õåri
(standul României s-a aflat în acest spaõiu).
Standul României: construit pe o suprafaõå de 50 mp, standul naõional a
fost organizat tematic, grupând: autori români contemporani, traduceri din
limba francezå øi albume despre România øi arta româneascå. Editura Oxus
(cu sediul la Paris) a fost invitatå så expunå colecõia “Les Roumains de Paris“.
În vederea selectårii titlurilor ce urmau så figureze în standul naõional,
A.E.R. a cerut propuneri de la mai mult de 200 de editori. Au råspuns 32 de
editori, propunând peste 600 de titluri. Selecõia acestora a fost fåcutå de Dan
C. Mihåilescu, numårul de lucråri expuse în stand fiind, în final, de 350 (de
la 26 de edituri), astfel: 200 titluri semnate de autori români de succes, 90
de traduceri øi 60 de albume øi cårõi frumoase despre România.
Editurile care au expus cårõi au fost : Ad Libri, Albatros, All, Aula,
Brumar, Casa Radio, Curtea Veche, Editura Institutului Cultural Român,
Est, Humanitas, Idea, Libra, Meteor Press, Muzeul Naõional de Artå, Noi
Media Print, Oxus, Pandora M, Paralela 45, Polirom, Rao, Regia Autonomå
“Monitorul Oficial“, Simetria, Tritonic, Univers Enciclopedic, Vivaldi,
Vremea.
A.E.R. a editat catalogul standului naõional de la Salonul de Carte de la
Paris, în limba francezå, ce conõine texte despre literatura românå
contemporanå, despre piaõa de carte, 16 “fiøe“ ale unor autori români de
succes øi coordonatele celor 26 de edituri care au expus cårõi la stand.
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Standul naõional a fost un succes: atât designul øi execuõia standului cât
øi calitatea graficå a cårõilor expuse au atras atenõia vizitatorilor øi
profesioniøtilor.
Urmåtorul Salon al Cårõii, care va reuni 62 de õåri situate pe 5
continente, va avea loc în anul 2006, între 17-22 martie 2006, având ca temå
“ francofonia“.
*
“De ce politicile culturale româneøti n-au nici o legåturå cu
integrarea europeana?“ , articol de Caius Dobrescu, publicat în revista
“Cultura“ 9/2005:
“...ceea ce nu trebuie så fie sau så facå politicile culturale. Acestea nu
trebuie så fie marcate de patos, de emfazå, de grandilocvenõå, de autoafirmare agresivå, de o retoricå misionarå, milenaristå, auto-victimizatoare
sau sacrificialå, de accentuarea “singuråtåõii metafizice“ a etniilor, de
exaltarea “unicitåõii, omogenitåõii øi puritåõii“.
Comentariul de mai jos, legat de articol meritå laude:
“Prin serviciile documentare oferite, prin politicile de achiziõie de
documente, bibliotecile sunt un canal important al punerii în practicå a
politicilor culturale. Bibliotecile publice sunt instrumente ale puterii în
definitiv. Bibliotecile nu sunt prin ele însele pure øi infailibile. Ele nu sunt
prin definiõie sacrosancte “temple ale culturii“, decât într-o viziune foarte
naivå sau manipulativå. Pe de altå parte, bibliotecile sunt indicatori foarte
fideli ai sånåtåõii culturale. O culturå puternicå, deschiså, criticå va avea
biblioteci funcõionale, reõele documentare bine organizate øi orientate spre
utilizatori, colecõii de documente valoroase, suficiente, la zi. O culturå
perifericå, narcisistå, superficialå øi fals elitistå va avea un sistem
documentar dezorganizat, învechit, deprofesionalizat, subfinanõat, låsat de
izbeliøte.“
*
Cultura europeanå contraatacå pe Net
Preøedintele Franõei, Jacques Chirac, a anunõat o contraofensivå
împotriva a ceea ce denumeøte “dominaõia culturalå americanå“. Chirac
vrea så atragå sprijinul guvernelor europene într-un proiect de mai multe
milioane de euro pentru postarea literaturii europene pe Internet.
Reacõia preøedintelui francez a apårut dupå ce motorul de cåutare
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Google øi-a anunõat “disponibilitatea“ de a oferi acces la peste 15 milioane
de cårõi øi documente aflate în posesia a cinci dintre cele mai prestigioase
biblioteci aflate în zone în care se vorbeøte limba englezå. Faptul cå “anglosaxonii“ vor realiza un pas major în proiectul “bibliotecii universale“ le-a
provocat francezilor un sentiment de furie øi teamå deopotrivå. Teama cå
limba øi cultura francezå vor ajunge, într-o zi, undeva la “periferie“.
Astfel, preøedintele Chirac a cerut ministrului Culturii, Renaud
Donnedieu de Vabres, precum øi directorului Bibliotecii Naõionale a Franõei,
Jean-Noel Jeanneney, så analizeze condiõiile în care colecõiile marilor
biblioteci ale Franõei øi Europei pot apårea cât mai repede pe Internet.
În båtålia împotriva a ceea ce presa francezå a denumit
“omnigooglisation“, protecõionismul adoptat de “legislaõia electronicå“
francezå nu este de ajuns. Franõa are deja o alternativå, minusculå ce-i drept,
la proiectul Google. Este vorba de “Gallica“, proiectul prin care au fost
postate on-line peste 80.000 de lucråri øi 70.000 de imagini. Urmeazå
postarea stocului de ziare franceze din secolul al XIX-lea, din colecõia
Bibliotecii Naõionale. În acelaøi timp, Agenõia France Presse a dat în
judecatå Google, pretinzând cå motorul de cåutare posteazå fotografii øi øtiri
AFP pe pagina sa de øtiri, fårå acordul agenõiei. AFP a cerut daune de 17,5
milioane de dolari despågubire.
Ministrul francez al culturii doreøte întâlniri cu experõi din mai multe
õåri ale Uniunii Europene.
“Proiectul Google (4,5 miliarde de pagini de text) va fi de mare ajutor
pentru cercetåtori, dar va fi øi o øanså pentru naõiunile sårace så aibå acces
la cunoaøtere. În acelaøi timp ar putea fi øi o amprentå strivitoare a Americii
asupra modului în care generaõiile viitoare vor privi lumea“ - Jean NoelJeanneney preøedinte al Bibliotecii Naõionale Franceze
(Extrase din Jurnalul Naõional, 23 Martie 2005).
*
La sfârøitul anului trecut a fost lansat proiectul “Biblioteca Virtualå“,
care îøi propune constituirea unei biblioteci accesibile prin intermediul
Internetului, pornind de la descrieri bibliografice, respectiv texte digitizate
din fondurile Bibliotecii Metropolitane Bucureøti. “Biblioteca Virtualå“ va
integra douå componente majore: un catalog de descrieri bibliografice,
Catalogul Electronic al Bibliotecii Virtuale øi un depozit de date full-text,
Depozitul de Publicaõii Digitizate. Acest proiect va fi realizat cu ajutorul
unor aplicaõii dezvoltate de Softwin. Aplicaõia are o structura scalabilå, care
54

BIBLIOPOLIS

An III Nr. /2005

permite dezvoltarea Bibliotecii Virtuale prin diversificarea funcõionalitåõilor
øi prin includerea de noi parteneri, furnizori de descrieri bibliografice sau de
documente digitizate. Printre beneficiarii acestui proiect se numårå
persoane interesate în consultarea catalogului electronic sau a publicaõiilor
digitizate, bibliotecari øi alõi specialiøti în domeniu, critici literari, profesori,
studenõi øi elevi.
*
Urmåtoarea øtire, credem cå intereseazå pe tinerii noøtri bibliotecari. În
Italia, Lombardia, bibliotecarul, arhivistul precum øi documentaristul
urmeazå aceleaøi cursuri de 3 ani pentru obõinerea diplomei universitare de
“operator de bunuri culturale“. Ni s-au pårut cursuri bine structurate, care au
cam tot ce este necesar pentru viitorul “specialist“ în carte: biblioteconomie,
tehnica restaurårii (nu oricare, francezå sau germanå), legislaõie, culturå
generalå, informaticå. Ce spun tinerii bibliotecari sau studenõi în
biblioteconomie din România ?
Pe lângå cursurile de specialitate nu lipsesc cursuri de cultura generala.
Cum vi se par cursurile acestea faõå de cursurile de biblioteconomie din
România ? Aøteptåm opinii.
Anul I : Legislaõia bunurilor culturale – Drept øi legislaõie a bunurilor
culturale, Istoria Evului Mediu sau Istorie modernå sau Istorie
contemporanå, Istoria artei Evului Mediu sau Istoria artei moderne sau
Istoria artei contemporane, Informaticå generalå, Istoria øtiinõei (Istoria
øtiinõei øi tehnicii), Engleza
Anul II : Bibliografie øi Biblioteconomie, Informaticå aplicatå,
Literaturå italianå, Teorie øi tehnici de Catalogare øi de Clasificare, Øtiinõa
administraõiei, Teoria restaurårii germanå sau francezå, Istoria imprimatului
øi a editårii – ciclu scurt, Exerciõii practice de laborator øi ucenicie
Anul III : Bibliografie øi Biblioteconomie 2, Baze de date øi sisteme
informatice, Teorie øi tehnici de Catalogare øi Clasificare, Douå sisteme de
tratare a datelor, Exerciõii practice de laborator.

Materialele prezentate în paginile de
“ØTIRI“ øi “EVENIMENTE CULTURALE“
au fost adunate øi selectate din diverse surse scrise øi electronice de
Liliana Constantinescu, Aurelia Perøinaru, Vali Constantinescu.

55

PAGINA VESELÅ

Un zâmbet…
Experienõa este cea care te face så recunoøti o greøealå atunci când o repeõi.
Earl Wilson
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Angajatorul: Acest post este pentru o persoanå foarte responsabilå.
Aplicantul : Eu sunt acela. La ultimele øapte locuri unde am muncit, când
ceva nu mergea bine, eu eram responsabil.
Anonim
Conform CV-ului tåu eøti fiul meu cel mai mare…
Poõi dezvolta acest subiect ?
Øtiõi ce înseamnå când aõi venit la biroul unde sunteõi respectat ca om; unde
pårerea vå este ascultatå øi apreciatå; unde superiorii vå trateazå ca pe niøte
egali ? Înseamnå cå aõi nimerit în alt birou.
Anonim
Am defectele mele. Dar så må înøel nu este unul dintre ele.
Jimmy Hoffa
Directorul: Ei bine, haideõi så supunem la vot recomandarea mea. Toõi cei
care se opun så ridice mâna øi så spunå: Demisionez!
Anonim
Dacå marele Columb ar fi avut o comisie de experõi, probabil cå ar fi fost øi
acum tot în port.
Arthur Goldberg
În afara traficului infernal, nu existå nimic care så fi împiedicat mai mult
progresul acestei õåri decât comitetele.
Will Rogers
Dacå vrei ca o idee så fie distruså, få rost de o comisie care så se ocupe de
realizarea ei.
Charles F. Kettering
Este adevårat cå munca multå nu a omorât pe nimeni, dar m-am gândit – de
ce så-mi asum riscul?
Ronald Reagan
Îmi place munca, må fascineazå. Aø putea sta så o admir ore în øir.
Ronald Reagan
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Dacå munceøti cu conøtiinciozitate opt ore pe zi, vei ajunge dupå un timp
øef øi vei munci douåsprezece ore pe zi.
Robert Frost
Datoritå capacitåõii sale nesfârøite de a creøte productivitatea în biroul
nostru, titlul de “Angajatul lunii“ îi revine, din nou, doamnei Cafea.
Anonim
Când vii târziu la muncå, toatå lumea observå; când lucrezi peste program,
nimeni nu vede.
Anonim
Munca este cel mai frumos lucru din lume, aøa cå ar fi mai înõelept så
påstråm ceva de fåcut øi pentru mâine.
Don Herold
Conform ultimelor statistici, sunt cinci milioane de americani care nu
muncesc. Iar dacå i-am numåra øi pe cei care sunt angajaõi, ar ieøi øi mai
mulõi.
Anonim
Aplicantul: Câõi oameni lucreazå aici?
Angajatorul: Cam jumåtate dintre ei.
Fred Metcalf
Banii pot cumpåra orice în afarå de dragoste, personalitate, libertate,
nemurire, liniøte øi pace.
Carl Sandburg
Uneori, sunt îngrijorat cå am succes într-o lume mediocrå.
Lily Tomlin

Extrase din cartea “Munca øi alte ocupaõii care te pot ucide“,
selecõie de Bruce Lansky, Rao International Publishing Company,
Bucureøti, 2004.
58

