TABLE OF CONTENTS

SOMMAIRE

ABSTRACTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

RÉSUMÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Steven
Dan Erceanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Étienne
Dan Erceanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

EDITORIAL
EVENT

1504-2004 - Steven the Great reflected in
the works of historians and historiographers . . . . . . . .6

Romanian communities — a spiritual itinerary.
The Days of the National Library of Romania.
6th edition,
December 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

LIBRARY’S MARKETING

The necessary marketing
Tabita Chiriţă.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Marketing and Public Relations for the libraries
with lecturer dr. Ionel Enache from the Library
and Information Science Department,
University of Bucharest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Customer-Based Marketing The Marketing Mix:
The 4-P Recipe for Customer Satisfaction
Christie Koonz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

The library’s image by use of the advertising
Dina Paladi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

LIBRARIANSHIP. BIBLIOPHILIY. CROSS-DISCIPLINES

The everyday Hamlet
Nicoleta Cinpoeş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
The status of books in China
Cristina Marinescu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
A seal ex-libris
Dragoş Morărescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

ÉDITORIAL

ÉVÉNEMENT

1504 — 2004 — Étienne le Grand dans des oeuvres
de chroniqueurs et historiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Les communautés roumaines - un itinéraire
spirituel. Les Journées de la Bibliothèque
Nationale de Roumanie. 6ème édition.
Décembre 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

MARKETING DE BIBLIOTHEQUE

Le marketing nécessaire
Tabita Chiriţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Marketing et relations publiques pour les
bibliothèques avec M. Ionel Enache, lecteur dr.
— La Chaire de Bibliologie et de Science de
l’Information, l’Université de Bucarest . . . . . . . . . . . .27
Marketing orienté vers les clients. Marketing Mix:
La recette des 4 P pour la satisfaction des clients
Christie Koonz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
L’image de la bibliothèque par réclame
Dina Paladi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

BIBLIOLOGIE. BIBLIOPHILIE. INTERDISCIPLINARITE.

Le Hamlet quotidien
Nicoleta Cinpoeş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Le statut du livre dans le monde chinois
Cristina Marinescu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Un ex-libris sceau
Dragoş Morărescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

THE LIBRARY XXI

BIBLIOTHEQUE XXI

THE PUBLISHING HOUSES AND THE LIBRARIES

LES MAISONS D’ÉDITION ET LES BIBLIOTHEQUES

INSTRUMENTS. PRODUCTS. LIBRARY SERVICES

INSTRUMENTS. PRODUITS. SERVICES DE BIBLIOTHEQUE

Quality evaluation criteria for the free
access information resources on
the internet
Hermina G.B. Anghelescu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
The Romanian publishers and the
matureness of marketing and public
relations planning

Some ideas about the forming and
the development of knowledge
classification competence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Vitalie Teodoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Master Reference File — M.R.F.
Zenovia Niculescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Indexing the Romanian Standards
in the National Library of Romania
Vali Constantinescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Critères d’évaluation de la qualité des ressources
informationnelles en libre accès qui sont présentes
sur l’Internet
Hermina G.B. Anghelescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Les Maisons d’Édition roumaines et la maturité
de la programmation en marketing et en relations
publiques
Quelques considérations sur la formation et le
développement de la compétence dans la
classification des connaissances . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Vitalie Teodoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Master Reference File — M.R.F.
Zenovia Niculescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
L’indexation des Standards Roumains dans la
Bibliothèque Nationale de Roumanie
Vali Constantinescu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

MERIDIAN

MERIDIEN

INFORMATION. REPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

INFORMATIONS. COMPTE RENDU . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

A documentation visit to the National Library
of France. Interview with Mrs. Rodica Maiorescu,
General Manager of the National Library
of Romania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

Une visite de documentation à la Bibliothèque
Nationale de France. Entretiens avec Mme Rodica
Maiorescu, directeur général de la Bibliothèque
Nationale de Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

1

ABSTRACTS

Romanian communities – a spiritual itinerary.
The Days of the National Library of Romania.
6th edition, December 2003
The National Library of Romania (NLR) together with the
Department for the Romanian Communities of the Romanian
Ministry of Foreign Affairs organized, on the 11th and 12th of
December 2003, at the headquarters of the NLR, the 6th edition
of the Days of the National Library of Romania with the theme
Romanian communities – a spiritual itinerary. The
programme included: - the inauguration of the Romanians from
everywhere Reading room dedicated to the Romanian literary
and scientific works from abroad (donated by the Romanian
Ministry of Foreign Affairs); - the varnishing of the exibition
Creation of the Romanians from everywhere in the Romanian
National Library’s collections;- the varnishing of the exibition
Donation of Academician Virgil Cândea in the Romanian
National Library’s collections but also workshops like:
Romanian communities outside the Romanian borders; The Romanian printing houses and the exile literature; - The
National Library of Romania and the Romanians from
everywhere. At the festivities attended some members of the
foreign embassies in Bucharest, romanian writers from diaspora,
librarians. Speeches were given by Mrs. Rodica Maiorescu
General Director of the National Library of Romania, Mr. Mircea
Geoana, Romanian Foreign Minister and Mr. Phillippe Étienne,
the Frech Embassador in Bucharest. The Ministry of Foreign
Affairs’s donation contains 1200 books of Romanian authors
living in Europe, United States and Australia donated by the
foreign embassies in Bucharest or by the authors themselves.
Some of the copies have the authors dedication to the NLR. The
donation made by Acad. Virgil Cândea contains some very
important works about the Romanians from outside the borders
and some books about the history of Romania published abroad.
During the 3 workshops papers were presented by Mr. Øerban
Stati, former Romanian Embassador in Rome, Prof. Dr. Ioan
Bulei, former Director of the Romanian Cultural Centre in
Venice, Mihai Dumitrescu, representing the Romanian
community from Vancouver, Mrs. Jenica Tabacu, coordinating
specialist in museography at the Hasdeu Museum from Câmpina,
Mrs. Doina Jelea – Humanitas Publishing House, Mrs. Denisa
Comånescu – Polirom Publishing House, Mr. Petru Romoøanu –
Compania Publishing House, Mrs. Mihaela Stanciu – National
Library of Romania, Mr. Emanuel Actarian - National Library of
Romania. As a documentary support for the reunion the NLR
organized the exibition Creation of the Romanians from
everywhere in the Romanian National Library’s collections
with rare works – books, photos, printed music, concert
programms – intended to contour the portraits of some
outstanding Romanian personalities from the Diaspora: Dimitrie
Cantemir, Dora d’Istria, Martha Bibescu, Elena Våcårescu, Iulia
Hasdeu, Prinõul Alexandre Bibesco, Prinõul S. Bibescu, George
Enescu, Constantin Brâncuøi, Emil Cioran, Mircea Eliade,
Eugen Ionescu.
The necessary marketing

With this new column, our review intends to reveal the presentday phase of the marketing in the Romanian libraries and
librarianship schools and to show some examples of the way
marketing is used in Romanian and foreign libraries. In her
article, Tabita Chiriõå describes how the marketing rules are valid
also in the non-profit organizations – like the libraries-; that do
not sell but offer services to the community. The grouping
includes: the interview Marketing and Public Relations for the
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RÉSUMÉS

Les communautés roumaines - un itinéraire spirituel.
Les Journées de la Bibliothèque Nationale de
Roumanie. 6ème édition. Décembre 2003
Le 11 et le 12 décembre 2003 se sont déroulés les Journées de la
Bibliothèque Nationale de Roumanie ayant pour sujet Les
communautés roumaines - un itinéraire spirituel, avec la
collaboration du Ministère des Affaires Etrangères - Le
Département pour les Roumains de l’étranger.
L’agenda a compris: - l’inauguration de La Salle des Roumains
de l’étranger dédiée à la création littéraire et scientifique
roumaine de l’étranger (la donation MAE); - le vernissage de
l’exposition La création des Roumains de partout dans les
collections de la Bibliothèque Nationale de Roumanie; - le
vernissage de l’exposition La donation de l’académicien Virgil
Cândea dans les collections de la Bibliothèque Nationale de
Roumanie et les séminaires: - Des communautés roumaines de
l’étranger; Les Maisons d’Édition roumaines et la littérature de
l’exile; - La Bibliothèque Nationale de Roumanie et les
Roumains de l’étranger.
Les représentants des ambassades étrangères à Bucarest, des
écrivains roumains de la diaspora, des bibliothécaires y ont été
présents. Mme Rodica Maiorescu, directeur général de BNR, M.
Mircea Geoană, ministre des affaires étrangères et Son Excellence
M. Philippe Étienne, ambassadeur de France à Bucarest, ont tenu
de brèves allocutions.
La donation de MAE comprend 1.200 livres des écrivains
roumains établis en Europe, Amérique et Australie offerts par les
ambassades étrangères à Bucarest ou par les auteurs eux-mêmes
certains exemplaires étant dédicacés à la Bibliothèque Nationale
de Roumanie. La donation de Virgil Cândea contient un important
fond de livres concernant la création des Roumains de l’étranger et
aussi une série d’œuvres édités à l’étranger ayant sujet l’histoire de
Roumanie. Au cours des trois séminaires les exposés ont été tenus
par: Øerban Stati, ex-ambassadeur de Roumanie à Rome, prof. dr.
Ion Bulei, ex-directeur du Centre Culturel Roumain de Venise,
Mihai Dumitrescu – représentant de la Communauté roumaine de
Vancouver, Jenica Tabacu – muséographe principal du Musée
Hasdeu – Câmpina, Denisa Comănescu – Les Éditions Polirom,
Mme Doina Jelea – Les Éditions Humanitas, M. Petru Romoşanu
– Les Éditions Compania, Mme Mihaela Stanciu – BNR, M.
Emanuel Actarian – BNR.
Dans l’exposition La création des Roumains de l’étranger dans
les collections de la Bibliothèque Nationale de Roumanie on a
été présentées des pièces de bibliophilie – des livres, des
photographies, des partitions, des programmes de concert etc. –
pour esquisser les portraits de quelques grandes personnalités de
la diaspora roumaine: Dimitrie Cantemir, Dora d’Istria, Marta
Bibescu, Elena Văcărescu, Iulia Hasdeu, Prince Alexandre
Bibesco, Prince S. Bibesco, George Enescu, Constantin Brâncuşi,
Emil Cioran, Mircea Eliade, Eugen Ionesco.
Le marketing nécessaire
Cette nouvelle rubrique se propose de présenter l’état actuel du
marketing dans les bibliothèques et les facultés de bibliologie de
Roumanie, et aussi des exemples d’application du marketing dans
les bibliothèques du pays et à l’étranger. Le chapeau signé par
Tabita Chiriţă parle de l’applicabilité des lois de marketing dans
les institutions non-profit – les bibliothèques, par exemple – qui
n’ont pas pour but la vente, mais les services rendus à la
communauté. Le groupage contient l’interview Marketing et
relations publiques pour les bibliothèques avec M. Ionel Enache,
lecteur dr. – La Chaire de Bibliologie et de Science de
l’Information, l’Université de Bucarest, le résumé de l’article
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libraries with lecturer dr. Ionel Enache from the Library and
Information Science Department, University of Bucharest, the
summary of Christie’s Koontz article Customer-Based
Marketing The Marketing Mix: The 4-P Recipe for Customer
Satisfaction, published in Marketing Library Services, 2004
and Dina Paladi’s article The library’s image by use of the
advertising.
Nicoleta Cinpoeø. The everyday Hamlet

The evolution of Hamlet in Romania depended upon several
manners of translation: from a language to another, from text to
acting, from a culture to another. The I. Barac translation (1800)
designates the focusing of the text around the hero Hamlet. D.I.
Economu, who made the second translation of the play (1855),
was concerned about the dramatic effects and the classical rules
of logic, moral justice and unity. The first translation of Hamlet
based upon the english text is made by Adolphe Stern in 1877.
The text of the performance directed by Al. Tocilescu (1985)
meant a compilation of all the romanian english, french and
german translations, but also a recusant turn of the message. In
the performances they directed, Tompa Gabor (Craiova, 1997)
and Ioan Sapdaru (Botoøani, 1998) used meta-theatre in their own
manner. With Liviu Pancu’s performance (Târgu-Mureø, 2004)
the major confrontations from Shakespeare’s play are resumed.

Cristina Marinescu. The status of books in China
A good history of the materials the Chinese books were made of
should carefully examine the „four treasures of the study” – xuan
(the paper), hui (the ink), hu (the brush) and duan (the ink-pot),
the author’s seal from the first page, the ceremony of burning the
texts written on paper, the writing and copying techniques and the
physical support of the written texts. Regarding the intellectual
content, the traditional Chinese books are subordinated to some
fundamental texts – the classics of Confucius, The Book about
Dao and the power, The Book of changes, Buddhist literature –
belonging to the three main thinking systems that coexisted in
China: the Confucianism, the Taoism and the Buddhism.
Hermina G.B. Anghelescu. Quality evaluation criteria for
the free access information resources
on the internet
The internet is a global network with exponential growth. The
author presents some international statistical data about the
resources available on the internet and the people using those
resources, resulting from studies made in 2003 and 2004.
According to this article there are ten quality evaluation criteria
for the free access information resources on the internet: the
identity and the authority of the person/institution that created the
information, 2) the purpose the information was created for, 3)
the accuracy and the exactitude of the information, 4) the
objectiveness of the information, 5) the richness of the
information, 6) the up-to-dateness of the information, 7) the
density of the information, 8) the advertisements, 9) how
interactive and fast is the site and 10) accessibility. The author
suggests the practical aspects one should consider in order to
evaluate the quality of the free access information resources on
the internet.
Letiõia Constantin. The Romanian publishers and the
matureness of marketing and public relations
planning
Why should the librarians care about what is happening to the
publishers? For the simple reason that both librarians and
publishers work with the same “symbolic asset” named book. In
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signé par Christie Koonz – Marketing orienté vers les clients.
Marketing Mix: La recette des 4 P pour la satisfaction des
clients, paru dans Marketing Library Services, 2004 et l’article
L’image de la bibliothèque par réclame par Dina Paladi.

Nicoleta Cinpoeş. Le Hamlet quotidien
En Roumanie, l’évolution de la pièce Hamlet a consigné
beaucoup de traductions: d’une langue à l’autre, d’un texte à
l’autre, d’une culture à l’autre. La traduction de I. Barac (1800)
réalise la concentration du texte autour du héros Hamlet. D.I.
Economu, qui a signé la deuxième traduction de la pièce (1855), a
manifesté intérêt pour les effets théâtraux et pour les règles
classiques de logique, justice morale et unité. Adolphe Stern offre
la première traduction en utilisant le texte anglais (1877). Le texte
du spectacle mis en scène par Al. Tocilescu (1985) s’avère une
compilation des traductions roumaines, françaises, allemandes et
de quelques versions anglaises, le message prenant une tournure
dissidente. Les spectacles réalisés par Tompa Gabor (Craiova,
1977) et Ioan Sapdaru (Botoşani, 1998) utilisent, de manière
particulière, le méta-théâtre. Avec la mise en scène de Liviu
Pancu (Târgu-Mureş, 2004), les confrontations majeures de la
pièce shakespearienne ont été reprises.

Cristina Marinescu. Le statut du livre dans le monde chinois
Une histoire du livre chinois, concernant surtout son support
physique, doit tenir compte des «quatre trésors de l’étude» - xuan
(le papier), hui (l’encre), hu (pinceau) et duan (l’encrier) -, de
l’importance du sceau de l’auteur, présent sur chaque page, de
l’acte de brûler rituellement les textes écrits sur papier, des
techniques d’écrire et de copier et des supports physiques des
textes écrits. Du point de vue de son contenu intellectuel, le livre
chinois traditionnel était subordonné aux œuvres considérées
fondamentales – les classiques confucianistes, Le livre sur Dao et
la puissance, Le livre des échanges, la littérature bouddhiste -,
toutes correspondant aux trois grands systèmes de la pensée qui
coexistent en Chine: le confucianisme, le daoïsme et le
bouddhisme.

Hermina G.B. Anghelescu. Critères d’évaluation de la qualité
des ressources informationnelles en libre
accès qui sont présentes sur l’Internet
L’Internet représente un réseau global avec un accroissement
exponentiel. Dans le contexte international, les données
statistiques concernant les ressources accessibles sur l’Internet et
leurs utilisateurs sont présentées dans la lumière des études
effectuées pendant les années 2002 et 2003. L’article propose dix
critères d’évaluation de la qualité des ressources informatives en
libre accès sur Internet: 1) l’identité et l’autorité du créateur; 2) le
but de l’information; 3) la rigueur et la précision de l’information;
4) l’ampleur de l’information; 6) l’actualité de l’information; 7)
la densité de l’information; 8) les réclames publicitaires; 9)
l’interactivité et la rapidité du site ; 10) l’accessibilité. On nous
suggère les considérations pratiques que nous devons envisager
dans la formulation d’un jugement de valeur sur la qualité de
l’information qui est accessible gratuitement sur l’Internet.
Letiţia Constantin. Les Maisons d’Edition roumaines et la
maturité de la programmation en marketing
et en relations publiques
Pourquoi les bibliothécaires seraient-ils intéressés par le destin
des Maisons d’ Éditions? Parce que – bibliothécaires et éditeurs –
nous sommes tous impliqués dans l’activité de manier les mêmes
«biens symboliques» - les livres. Dans la première partie, l’article
présente la crise du livre roumain pendant la première décennie
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the beginning of the article, the author makes a short description
of the book crisis in Romania in the first ten years after the
Revolution, the opportunities and the threats of the Romanian
book market. In the second part of the article there is a synthesis
of the interviews taken by the author on this specific subject to
publishers representing printing houses like Compania, Corint
and Curtea Veche.

Conf. dr. Zenovia Niculescu. Master Reference File – MRF
The Master Reference File (MRF) carried out by the UDC
Consortium Revision Advisory Group is the first version of an
international standard in electronic form of the UDC system,
wich offers o glimpse of the improvements waited for a long
time. The MRF includes up-to-date metadata and UDC number
descriptions accompanied by possible corrections and comments.
Organized as characteristic fields, the working components of the
metadata are of two types: operational and administrative. In
spite of the numerous advantages, the MRF still needs
improvements: the metadata syntax and interconectivity, the
creation of a more user-friendly metadata structures etc.
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post-révolutionnaire, les «lois», les «opportunités» et les
«menaces» contre le marché du livre en Roumanie des dernières
années; la deuxième partie rend, en synthèse, les interviews
réalisés avec les représentants des Maisons d’Édition
Compania, Corint et Curtea-Veche.

Zenovia Niculescu. Master Reference File – MRF
Master Reference File réalisé par le Groupe Consultatif de
Révision du Consortium CZU est la première version d’un
standard international en format électronique du système CZU
qui annonce les optimisations longtemps attendues. MRF
contient des métadonnées et des indices CZU actualisés,
accompagnés par des modifications et des commentaires. Les
éléments fonctionnels des métadonnées, ordonnés dans des
champs distinctifs, sont opérationnels ou administratifs. Malgré
les multiples avantages, MRF demande encore des
perfectionnements: dans la syntaxe et dans l’interconnexion des
métadonnées, dans la création des structures des métadonnées
plus abordables.

Vitalie Teodoru. Some ideas about the forming and the
development of knowledge classification
competence
For the information and documention specialists working in
libraries and archives, the professional training should include
organization management, comunication, studies about the
users, methods of manipulating the information etc. The
training process of forming the knowledge organizing
competence has several stages: orientation, accumulation,
exploring, resolution, carry into effect, assesment. The trainers
should consider the research difficulty level, the research
feasibility, the research motivation and the student’s
adaptability to the research.

Vitalie Teodoru. Quelques considérations sur la formation et le
développement de la compétence dans la
classification des connaissances
Pour ceux qui travaillent dans l’information documentaire, dans
les bibliothèques et dans les archives, la formation
professionnelle doit inclure le management d’organisation, la
communication, l’étude des bénéficiaires, les procédés de la
manipulation des informations etc. Le processus didactique de la
formation de compétence dans l’organisation de connaissances
implique beaucoup d’étapes: orientation, problématisation,
accumulation, exploration, résolution, implémentation,
évaluation. Les cadres didactiques doivent tenir compte du
niveau de difficulté de la recherche, de la faisabilité, de la
motivation de la recherche, de l’adaptabilité des étudiants.

Dragoø Morårescu. A seal ex-libris
In Transylvania the ex-libris is used since the 16th century, in
Wallachia since the 17th century and in Moldavia since 18th
century. The first label ex-libris from Wallachia - a wood-cut
from 1692 applied on the Enchiridionul lui Ioan Cariofil,
printed at Snagov in 1697 - belonged to Panteleone Calliarchi.
At the end of the Hrisovului lui Alexandru I. Mavrocordat,
Domnul Moldovei (Iaøi 1785, December 28th) from the
Romanian Academy Library, under the princely ring-shaped seal
there is an stamp ex-libris. The text from the inner field mentions
the name Vasile Filimon. Considering the fact that the space left
for the owners signature is blank it is most likely that the ex-libris
belonged to the person who signed nearby - D. Gheorghi
Stoenescu.

Dragoş Morărescu. Un ex-libris sceau
Si en Transylvanie l’ex-libris apparaissait dès le XVI-ème siècle,
en Munténie il est enregistré seulement au XVII-ème siècle et en
Moldavie – au XVIII-ème siècle. Le premier ex-libris étiquette de
Munténie – une xylogravure de 1692 appliquée sur
Enchiridionul lui Ioan Cariofil, imprimé à Snagov en 1697 – a
appartenu à Panteleone Calliarchi. À la fin de Hrisovul lui
Alexandru I. Mavrocordat, Domnul Moldovei (Jassy 1785, le 28
décembre) qui se trouve dans la Bibliothèque de l’Académie
Roumaine, sous l’anneau sigillaire du voïvode, il y a un ex-libris
- sceau. Le texte contient le nom Vasile Filimon. Parce que
l’espace réservé à la signature est resté blanc, il est très possible
que l’ex-libris ait appartenu à celui qui avait signé tout près: D.
Gheorghi Stoenescu.

Vali Constantinescu. Indexing the Romanian Standards
in the National Library of Romania
Soon after 1990, the National Library of Romania’s Collections
Classification Department decided that the Romanian Standards
should have 006 as the main description number, followed by the
country description number (498), the standard serial number
given by the IRS- the Romanian Institute for Standardization, the
last two digits of the year and the alpha-numerical section of the
standard. Since August 2004 a change has been made in order to
give a faster access to the users: the number of the standard is no
longer written so that all the standards can be gathered in one
place. One can now find all the standards under the 006(498)
groupe of the UDC. The alphanumerical description points out
the standard’s domain and it also describes the document’s
subject.
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Vali Constantinescu. L’indexation des Standards Roumains
dans la Bibliothèque Nationale de Roumanie
Après 1990, le Service de l’Indexation - Bibliothèque Nationale
de Roumanie a décidé que les Standards Roumains détiennent
comme indice principal de classification 006, suivi par: l’indice
de pays (498), le numéro d’ordre du Standard donné par IRS –
L’Institut Roumain de Standardisation, les deux derniers
chiffres de l’année courante et le secteur alpha-numérique du
standard. Dès août 2004, une modification s’est produit, ayant
pour objectif l’accès plus rapide de l’utilisateur au document: on
renonce au numéro du standard, pour pouvoir regrouper tous les
standards au même lieu. En utilisant seulement le CZU, à present,
les standards sont rejoints entièrement dans le groupe 006 (498).
L’indice alpha–numérique montre le domaine du standard et il
représente le sujet du document.

Editorial
ØTEFAN

Dupå cum dupå vârtejuri
øi nesiguranõe se aøazå crugul vremii,
aøa sta så se aøeze
domnia tulburatå a Moldovei.
Nu pentru cå-õara cuprindea în ea alcåtuiri minunate;
nu pentru cå neamul care o descålecase era prea viteaz,
prea dibaci în meøteøuguri ori prea înõelept; nici pentru cå-ar fi avut un drept deosebit.
Daco-romanii de odinioarå, umiliõi de un mileniu de loviri ale invaziilor,
întorøi la fondul lor de civilizaõie primarå,
înså påstrând în ei demnitatea øi amintirea nedesluøitå a unei nobleõi,
cåutaserå aici peste munte o regiune de desvoltare liberå.
Înõelepciunea cea mai presus de toate a
Celui Etern
trebuia så le dea un impuls de viaõå pentru restriøtea îndelungatå a vremurilor ce aveau så vie.
Grupele umane n-au toate aceeaøi chimie sufleteascå øi acelaøi destin.
Unele au avut soarta så umble din loc în loc
pe uscat øi pe måri, schimbând producte,
fåcând negoõ øi întemeind oraøe.
Altele øi-au miøcat turmele øi sålaøele din furnicarul Asiei, båtând råzboaie øi cotropind alte neamuri,
agonisindu-øi bunurile lumii cu sabia.
Totuøi cei dintâi au råmas mai presus cu agerimea vicleniei lor.
În sfârøit,
sunt neamuri care prind rådåcinå în påmânt ca pådurile øi ca ierburile.
Acestea se ridicå din furtuni øi din puhoaie,
ståruind,
aøteptând øi pentru ele de la Dumnezeu plinirea timpului.
Asemenea neamuri nu arå mormintele altora,
nu deschid puhoaie de sânge øi
nu clådesc piramide de leøuri;
nici nu adunå în haznale
aurul lumii.
Nu se bucurå de bunuri prea mari øi de falå prea înfloritå.
Viaõa plugarului øi a påstorului statornic e mårginitå;
e ordonatå de apusuri øi asfinõituri,
de anotimpuri
de vatra familiarå øi de mormintele stråmoøilor.
Mulõåmirea lui materialå e mediocrå;
de aceea îøi creeazå bunuri sufleteøti.
Religia øi legenda, cântecul øi tradiõia sunt pentru el bunuri mai substanõiale decât
aurul.
Din aceastå categorie inferioarå s-a întâmplat så fie påmântenii aceøtia din
Dacia øi din preisorie.
Dezvoltarea lor finalå, pentru destinul care ne poartå pe toõi în spirala ascendentå a umanitåõii,
era dintru început hotårâtå de
Dumnezeu.
Eliberarea în vlåstare nouå trebuia så fie urmatå de o impulsiune de energie,
care så ajungå pentru trei veacuri.
Forõa de inerõie avea så fie reluatå abia în timpurile nouå,
când seminõia întreagå s-a închegat din instinct,
pregåtind
elaborarea unei conøtiinõe depline øi a unei
meniri.
Aceasta e una din explicaõiile ascunse ale ivirii lui
Øtefan-sin-Bogdan-Voievod
la tronul Moldovei.
Mai sunt øi altele.

Am rânduit cu pioøenie “verba” lui Sadoveanu în formå de poem, ca o incantaõie-pomenire a Domnului de la Putna acum la jumåtatea a o
mie de ani de la såvârøirea Sa pe calea veøniciei. Lucrarea Lui atinså de aripa Duhului Sfânt Îl ridicå în frescå precum un Sfânt Gheorghe
alåturi de Sfânta Vineri, privind cu ochi sever la lucrarea noastrå de azi asupra MOLDOVEI SALE ce se cheamå acum ROMÂNIA.
- Manelele mai încet! Rogu-vå!
Dan Erceanu
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1504 – 2004: ŞTEFAN CEL MARE
IN SCRIERI DE CRONICARI ŞI DE ISTORICI

“Iarå pre Øtefan Vodå l-au îngropat õara cu multå jale øi plângere în månåstire în Putna, care era ziditå de dânsul. Atâta jale
era, de plângea toõi ca dupå un pårinte al såu, cå cunoøtiia toõi cå s-au scåpatu de mult bine øi de multå apåråturå”. (Grigore
Ureche. Letopiseõul Õårii Moldovei. Bucureøti: Humanitas, 1997).

“Bårbat glorios øi victorios care ai biruit pe toõi regii vecini… Om fericit pe care soarta i-a håråzit toate darurile. Cåci pe
când altora le-a dat numai unele însuøiri øi anume unora prudenõå împreunatå cu øiretenie, altora virtuõi eroice øi spirit de
dreptate, altora biruinõå contra duømanului, numai õie õi le-a håråzit la un loc pe toate. Tu eøti drept, prevåzåtor, isteõ, biruitor
contra duømanilor. Nu în zadar eøti socotit printre eroii secolului nostru”. (Cronicarul polon MIECHOWSKI).
“O, bårbat demn de admirat, întru nimic inferior ducilor eroici, pe care atât îi admiråm, care cel dintâi dintre principii lumii
a repurtat în zilele noastre o victorie atât de strålucitå în contra turcilor. Dupå pårerea mea, el este cel mai vrednic så i se
încredinõeze conducerea øi ståpânirea lumii…”. (Cronicarul polon DLUGOSZ).

“De aceea, cu drept cuvânt, urmaøii îi dådurå lui singur dintre numeroøii domnitori moldoveni øi munteni titlul de Mare,
Mircea al Munteniei este supranumit cel Båtrân, Alexandru al Moldovei, cel Bun, Mihai al Munteniei, Viteazul, Ioan al
Moldovei, cel Cumplit. Unul singur din bogatul, prea bogatul øirag de domni ai õårilor române poartå numele de Mare, øi acesta
este Øtefan; cåci totdeauna bunul simõ al popoarelor le-a ferit de a dårui acest titlu înålõåtor fårå rost øi fårå cådere øi ele l-au
påstrat numai pentru adevåratele mårimi pe care simõul cel sånåtos al popoarelor le-a recunoscut când le-a våzut råsårind în
câmpul istoriei”. (A.D. Xenopol. Istoria Românilor de la Dacia Romanå. Bucureøti: Editura Øtiinõificå øi Enciclopedicå. p.
349).

“Era mai ales un suflet înfråõit cu al mulõimilor neamului såu, în care hotårau marile idei cålåuzitoare, care ne-au fost
sprijinul de-a lungul veacurilor: moøie øi moøtenire, dreptate øi drept, pentru care era gata så se ia, oricând, în poarå øi cu lumea
întreagå”. (N. Iorga. Istoria Românilor. Bucureøti: Editura Enciclopedicå, 1996. p. 180).

“Faõå de contemporanii såi din creøtinåtate, a fost nesfârøit de superior, deøi nu s-a fåcut înfåõiøat cu laurii cesarilor pe frunte
ca jumåtate-românul Corvin, Mateiaø. Avea mult mai multå pricepere în råzboi decât acesta øi nu se låsa ispitit de måririle care
råtåcesc, nici îmbåtat de laudele care se îngråmådesc asupra celor puternici”. (N. Iorga, op. cit. p. 179).

“Puõini oameni mari din istoria omenirii au fost descriøi de contemporani în culori atât de simpatice øi într-un chip atât de
elogios, ca Viteazul Domn al Moldovei. Chiar øi cronicarii õårilor cu care a purtat råzboaie n-au ezitat så-i aducå elogii øi så-i
scoatå în relief marile sale calitåõi sufleteøti”. (Ion Ursu. Øtefan cel Mare – Domn al Moldovei de l a12 aprilie 1457 pânå la 2
iulie 1504. Bucureøti: Institutul de Arte Grafice „Antonescu”, 1925. p. 134).

“Dacå Øtefan a crescut în Moldova, credem, totuøi, cå øi el øi-a låsat urma
asupra õårii. Cântecele, legendele, proverbele vorbesc øi azi de dânsul. Õara
pânå la el nu era statornicitå, cumplite lupte pentru tron o sfârøiserå, domnii se
schimbau repede, unul dupå altul. Nu era înõelepciune politicå, nu era
conøtiinõa comunitåõii politice. Dar dupå luptele pentru tron øi domniile scurte,
a urmat o epocå de maturitate. Atunci a venit Øtefan øi, timp de 47 de ani, a
stat, a luptat øi a consolidat õara, cetåõile, târgurile øi bisericile pentru veacurile
viitoare.
Øi urma sa a råmas asupra õårii ca o pecete asupra unui hrisov”. (P.P.
Panaitescu. Øtefan cel Mare. O încercare de caracterizare. În: Øtefan cel
Mare øi Sfânt 1504 – 2004. Portret de Istorie. Putna, 2004).

“Øtefan este o figurå a vremii sale, nu un cruciat din vremea când mizeria
cumplitå øi duhul de aventurå suflau asupra Europei. Om al unui veac realist,
întemeiat pe puteri reale, el este unul din ståpânitorii sfârøitului Evului Mediu,
vreme de bogåõie øi de planuri practice”. (P.P. Panaitescu, ibid.).

“… în Codrul Cosminului a fost înlåturatå cea mai de seamå încercare a
Statului polon de a impune Moldovei vechea suzeranitate, dupå cum la Baia
fusese îngropatå ultima mare încercare a Statului ungur de a-øi restabili
dominaõia asupra Moldovei.

6

An X – Nr. 1/2004

Coaliõia antiotomanå, preocupare constantå a domnului în
timpul øi dupå încheierea negocierii, cu polonii trebuia så
înlåture ultima primejdie care ameninõa independenõa õårii øi så-i
redea cetåõile pierdute.
Din întreaga activitate a lui Øtefan se desprinde limpede
ceea ce a fost formula dominantå a politicii lui externe:
neutralizarea expansionismelor concurente”. (Øerban
Papacostea. De la Colomea la Codrul Cosminului. În: Øtefan
cel Mare øi Sfânt 1504 – 2004. Portret...).
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“Când, la 2 iulie 1504, Øtefan cel Mare a încetat din viaõå,
el a fost însoõit la Putna, unde singur îøi fixase locul de veci, de
întreaga suflare a õårii sale, cåreia îi dåduse clipa cea mai bunå a
întregii ei istorii”. (Øerban Papacostea. Relaõiile Internaõionale
ale Moldovei în vremea lui Øtefan cel Mare. În: Øtefan cel
Mare øi Sfânt. Portret...).

Evangheliarul de la Humor, 1473
“Cronicile otomane îl socotesc pe Øtefan un “om înõelept”,
“vestit printre regii ghiauri”. Era nevoie de o mare personalitate, aureolatå de faima unei mari vitejii, pentru ca Poarta så-i
acorde acest statut”. (Øtefan S. Gorovei. Pacea moldo-românå în 1486. Observaõii pe marginea unor texte. În: Øtefan cel
Mare øi Sfânt. Portret...).

“Øtefan cel Mare e una din acele personalitåõi proteice, dar øi magnetice, personalitate ale cårei valenõe sunt, în egalå
måsurå, cognoscibile øi greu descifrabile, personalitate a cårei pecete de neøters se recunoaøte nu numai în întregul creaõiunii
sale, dar øi în fiecare din pårõile ei componente øi din detaliile acestora. E, poate, personalitatea cea mai complexå, dar øi cea mai
armonioaså, mai unitar-armonioaså, din întreaga noastrå istorie medievalå øi premodernå”. (Øtefan S. Gorovei. Øtefan cel Mare.
În: Øtefan cel Mare øi Sfânt 1504 – 2004. Portret de Istorie. Putna, 2004).

“… în aprilie 1457, Øtefan, un pretendent ca toõi ceilalõi din neamul lui Bogdan I, care øi-a cucerit tronul cu spada, a fost
ridicat formal la domnie doar dupå obiønuitele ceremonii tradiõionale ale vremii sale, poate puõin gråbite, dupå înfrângerea
rivalului såu, trebuind de-acum înainte så-øi dovedeascå marile sale calitåõi în conducerea õårii. Ceea ce a øi fåcut vreme de 47
de ani, în ciuda tuturor greutåõilor øi adversitåõilor, ridicând treptat Moldova la rangul de adevåratå putere europeanå”.
(Constantin Rezachievici. A fost Øtefan cel Mare ales domn în aprilie 1457? Un vechi “scenariu istoric ”de la “tradiõia”
imaginarå la realitate. În: Øtefan cel Mare øi Sfânt. Portret...).

“La începutul celui de-al optulea deceniu al secolului, Øtefan cel Mare se înfåõiøa astfel ca unul dintre cei mai iluøtri
principi din zonå, ecoul faptelor sale începând så penetreze Carpaõii øi så se audå pânå în Italia. Mai mult înså, apreciindu-i
opera de guvernåmânt øi ascensiunea politicå în raporturile interstatale, braøovenii øi secuii nu vor pregeta så i se alåture”. (Leon
Øimanschi. Øtefan cel Mare Domn al Moldovei øi Õårii Româneøti. În: Øtefan cel Mare øi Sfânt. Portret...).

“Urcând treptele tronului de la Suceava în împrejurårile dramatice ale întregului
sud-est european, ameninõat de neståvilita înaintare a armatelor otomone, contemporan
al celui mai zguduitor eveniment militar, politic øi cultural al vremii, cåderea
Constantinopolului sub puterea lui Mahomed II Faith, Øtefan moøteneøte de la înaintaøii
såi în primul rând respectul øi admiraõia faõå de tot ceea ce reprezenta tradiõia concepõiei
bizantine în ideea domniei de drept divin, fastul øi ceremonialul de curte, de la ungerea
ca domn pânå la înmormântare, concepõia religioaså øi organizarea Bisericii, legislaõia,
cultura øi arta”. (Corina Nicolescu. Arta epocii lui Øtefan cel Mare. Relaõii cu lumea
occidentalå. În: Øtefan cel Mare øi Sfânt. Portret...).

“Avea meøteøugul cuvântului øi øtia øi ce øi cum så spunå într-o scrisoare, la
întâlnirea cu solii stråini sau în mesajele pentru urmaøi, fiind capabil så vorbeascå, în
acelaøi timp, øi ca oøtean, øi ca diplomat øi ca “mare voievod øi domn” al õårii sale. Iar
ironia era o notå caracteristicå a pesonalitåõii lui, moøtenitå, de altfel, øi de Petru Rareø”.
(Maria Magdalena Székely. Dixit waywoda. În: Øtefan cel Mare øi Sfânt.
Portret...).

“Øtefan cel Mare s-a pus în slujba marilor necesitåõi sociale din vremea sa, mai
mult decât oricare voievod, atât dinainte de dânsul, cât øi dupå moartea sa”. (T. Ghiõan,
Cr. Mircioiu. Câteva precizåri în jurul diagnosticului bolii lui Øtefan cel Mare. În:
Øtefan cel Mare øi Sfânt. Portret...).

Øtefan cel Mare (1457 - 1504)
Domn al Moldovei.
Dupå o perdea din månåstirea Putna
(sec. al XV-lea).
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“Øtefan cel Mare a închis ochii la 2 iulie 1504, plâns de întreaga õarå, pentru
nenumåratele sale victorii împotriva sângerosului duøman turc în luptele pentru
asigurarea independenõei õårii. Din aceastå cauzå, moartea lui Øtefan cel Mare,
continuatorul operei lui Mircea cel Båtrân, Alexandru cel Bun øi Ioan de Huniade, a
fost privitå de contemporani ca o grea pierdere”. (P. Constantinescu Iaøi. 450 de ani
de la moartea lui Øtefan cel Mare. În: Studii cu privire la Øtefan cel Mare.
Bucureøti: Ed. Academiei RPR, 1956. p. 7).
“… Cerinõa de a ridica prestigiul internaõional al õårii se aflå în centrul
preocupårilor lui Øtefan cel Mare. Ea a corespuns de fapt uneia din tråsåturile de bazå
ale luminoasei sale personalitåõi morale”. (Barbu T. Cîmpina. Cercetåri cu privire la
baza socialå a puterii lui Øtefan cel Mare. În: Studii cu privire la Øtefan cel Mare.
Bucureøti: Ed. Academiei RPR, 1956. p. 79)
(Referent øtiinõific Marina Ruxandra Iliescu)

Ioan Ursu. Øtefan cel Mare. Bucureøti: Fundaõia Culturalå
Gheorghe Marin Speteanu, 2004. 500 p.

Øtefan cel Mare, monografia profesorului Ioan Ursu, publicatå pentru prima datå în 1925 øi apårutå acum în ediõie adåugitå
øi corectatå la Fundaõia Culturalå Gheorghe Marin Speteanu, îi vizeazå atât pe studenõi øi cercetåtori, cât øi pe toõi cei care vor så
afle mai multe despre faptele glorioase ale stråmoøilor, despre „spiritul lor de sacrificiu pentru patrie”. Speranõa autorului era ca
acestea så trezeascå sentimente nobile øi patriotismul „care au dispårut aståzi la o bunå parte din compatrioõii noøtri”.
În prefaõa scriså în 6 martie 1925, I. Ursu precizeazå cå în elaborarea lucrårii a folosit „metoda inauguratå în cursurile
mele”, ceea ce însemna cå a refåcut istoria epocii lui Øtefan cel Mare doar pe baza documentelor contemporane - cronicile „nu
pot servi ca element de construcõie istoricå, decât dacå sunt contemporane øi dacå inspirå încredere absolutå”; orice alte
cronici, din alte timpuri, din alte õåri, pot fi luate în considerare doar dacå faptele sunt certificate de documente. Aplicând
metoda hipercriticismului, o cronicå cum este cea „atribuitå lui Ureche” (secolul XVII) nu poate fi decât un izvor cu desåvârøire
secundar, drept pentru care autorul nu îl utilizeazå.
Dupå cum observa øi istoricul Sergiu Iosipescu în postfaõa la prezenta ediõie, pentru a înõelege corect demersul såu øtiinõific anunõat, de altfel, atât de clar în prefaõa lucrårii -, trebuie så õinem cont de structura intelectual-moralå øi de mediul cultural-øtiinõific
în care s-a format istoricul Ioan Ursu. Ardelean devotat idealului României Mari la al cårei proiect a contribuit în perioada Marelui
Råzboi (1916 – 1919), Ioan Ursu l-a avut ca model, în plan øtiinõific, pe marele istoric bucovinean Dimitrie Onciul, care i-a fost øi
profesor øi cåruia i-a øi urmat, din nefericire pentru scurt timp, la catedra de istorie din Bucureøti. Primele cercetåri asupra epocii lui
Øtefan cel Mare dateazå din perioada în care a fost profesor de istorie la
Piatra Neamõ. Urmeazå o perioadå de studii temeinice la Berlin - unde îøi
susõine øi doctoratul -, la München, Paris, Viena øi Veneõia. Acestei
perioade, precum øi colaborårii cu D. Onciul li se datoreazå influenõa
curentului hipercriticist prezent atunci în øcolile istorice germane.
În România anilor ‘20, øtiinõa istoricå era marcatå de „personalitatea
proteicå a lui N. Iorga”. Cei mai mulõi dintre noii istorici (Gh. Bråtianu,
P.P. Panaitescu, C.C. Giurescu), aratå Sergiu Iosipescu, îøi fåcuserå
ucenicia, într-un fel sau altul, cu Iorga. Ioan Ursu era deosebit de ceilalõi.
Monografia Øtefan cel Mare venea la 20 de ani distanõå de cea a lui N.
Iorga (apårutå în 1904, an aniversar); øi, dacå pentru Iorga epoca lui Øtefan
reprezenta una dintre etapele devenirii istorice a poporului român, pentru
Ioan Ursu ea avea „o valoare compensatorie” faõå de scåderile, mai ales
morale, ale prezentului. Cu toatå „propensiunea moralizatoare”, textul
monografiei sale este foarte solid øtiinõific (autorul foloseøte consecvent
metoda hipercriticistå, verificând, la fel de scrupulos ca øi D. Onciul, toate
sursele, fâcând unele corecturi necesare etc.), lucru extrem de bine apreciat
de cercetåtori, la momentul apariõiei cårõii.
Sumarul monografiei respectå secõiunile istoriografiei didactice
despre epoca lui Øtefan cel Mare: I. Luptele pentru ocuparea øi
consolidarea tronului; II. Luptele pentru emanciparea Moldovei
de tributul turcesc; III. Luptele cu polonii; IV. Noi încercåri de
emancipare a Moldovei de tributul turcesc; V. Relaõii încordate cu
Polonia; VI Colaboratorii; VII. Concepõia de stat; VIII Oastea;
IX. Õara; X. Familia; XI. Personalitatea.
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Chiar simpla parcurgere „în diagonalå” a „tablei de materii” a textului poate recompune tabloul, jalonat cronologic, al celor
aproape 50 de ani de domnie a lui Øtefan cel Mare, retråind astfel suiøurile øi coborâøurile unui ev mediu românesc dramatic:
- Victoriile de la Chilia (1465) øi Baia (1467), dar mai ales episodul decapitårii lui Petru Aron (cf. lui I. Dlugosz – Historiae
Polonicae libri, 1711 – 1712) sunt cele mai importante evenimente din domnia lui Øtefan, ele au contribuit „la ridicarea
prestigiului lui Øtefan øi la concentrarea tuturor energiilor în jurul såu” (p. 57), în primii ani de domnie;
- Luptele duse de armata lui Øtefan cel Mare pentru emanciparea Moldovei de tributul turcesc în deceniile 7 - 9, începând
cu atacul Bråilei (1470), care avea drept scop scoaterea Munteniei de sub jugul turcesc, øi terminând cu momentul în care
Moldova este nevoitå så reia plata tributului cåtre turci (1492), s-au desfåøurat pe fondul lipsei de lealitate pe care o dovedesc
regii Poloniei øi Ungariei; odatå cu pierderea Chiliei øi Cetåõii Albe (1484) – cea mai mare loviturå economicå øi strategicå datå
Moldovei -, Øtefan råmâne izolat împotriva turcilor. „Victoria de la Scheia a fost ultima vergå din lungul lanõ al luptelor de
neatârnare ale eroicului Domn. Ea formeazå în acelaøi timp punctul de
demarcare al unui proces sufletesc al marelui Domn, în sufletul cåruia a
început så încolõeascå ideea unei politici de înõelegere cu puternicii såi
inamici.[...] Împrejurårile politice øi în special atitudinea polonilor au
contribuit în mod hotårâtor la aceastå schimbare” (p. 179). „Veneõienii, Papa,
regele Matiaø, regele Cazimir rând pe rând au depus armele øi au cåzut la
înõelegere cu teribilii ståpâni ai Mårii Negre. Eroul nostru råmåsese cel din urmå
cu sabia scoaså, singurul pion al creøtinåtåõii.” (p. 185)
- Istoria în mai multe episoade a luptei cu polonii, care a culminat cu båtålia
de la Codrii Cosminului (1497) unde contingentul Cavalerilor Teutoni øi floarea
nobilimii polone au fost decimate de armata moldoveneascå, l-a impus pe Øtefan,
„vulpea øireatå”, cum îi spuneau polonezii. „Prin bravura, dispreõul de moarte øi
abilitatea politicå excepõionalå, Øtefan s-a impus fraõilor Jagelloni în aøa måsurå,
cå aceøtia s-au våzut siliõi så-l primeascå în combinaõia unei coaliõii cu clauzele
cele mai favorabile pentru Moldova” (p. 234); aceste calitåõi au jucat un rol decisiv
øi în felul în care Øtefan a tranøat în favoarea sa chestiunea Pocuõiei, teritoriu pe
care îl considera o moøtenire de la Al. cel Bun.
Øtefan cel Mare moare în 2 iulie 1504. Capitol XI (Personalitatea) vorbeøte
despre talentul militar øi vitejia, puterea de muncå øi de sacrificiu, talentul
diplomatic, simõul realitåõii, mândria øi demnitatea, iuõeala în acõiune, sentimentul
religios, cunoaøterea oamenilor, voinõa de fier care l-au caracterizat pe marele
voievod. Ioan Ursu citeazå mai mulõi cronicari øi diplomaõi care au fåcut un portret
al domnitorului român. Deøi aflat în tabåra adverså, medicul regelui Albert al
Poloniei, råmas celebru pentru spiritul såu obiectiv, scria: „O! Bårbat glorios øi
victorios care ai biruit pe toõi regii vecini O! Om fericit, cåruia soarta i-a håråzit
cu multå dårnicie toate darurile.” (cf. p. 408). Dacå Macarie este cel care-i då
numele de Øtefan cel Viteaz, regele Sigismund al Poloniei, care luase parte la
drama din Codrii Cosminului, i-a dat, încå de pe atunci, numele de Øtefan cel Mare
(Stephanus ille magnus).
Monografia Øtefan cel Mare då informaõii importante despre colaboratorii øi
consilierii voievodului, despre scara ierarhicå administrativå øi judecåtoreascå a
Moldovei epocii lui Øtefan, despre veniturile øi despre familia Domnului, despre
stårile sociale, componenõa oastei, strategia de luptå øi cetåõile de apårare, despre
comerõ øi cåile comerciale, bisericile øi månåstirile ridicate de Øfefan øi despre
cårõile pe care le doneazå acestor låcaøuri de cult.
Lucrarea lui I. Ursu råmâne, la 80 de ani de la apariõie, un reper istoriografic
important, ea beneficiind de o bibliografie impresionantå – izvoare diplomatice,
epigrafice øi narative polone, rutene, italiene, bizantine øi mediogreceøti, izvoare
papale øi ale ordinelor cålugåreøti, prusiene, ungare, otomane, slave meridionale,
pe lângå lucrårile fundamentale ale lui Ioan Bogdan, Melchisedec, Iorga, Hasdeu
sau Hurmuzaki. Pentru documentare, istoricul a studiat în multe dintre bibliotecile
europene importante (la Biblioteca Naõionalå a Franõei, de pildå, a lucrat asupra
unei surse de prim rang - Istoria Turchesca, atribuitå demnitarului veneõian
Donado da Lezze).
Dupå cum aflåm øi din Nota asupra ediõiei întocmitå de Viorel Gh. Speteanu,
editorii au procedat la actualizarea øi la corectarea bibliografiei lucrårii, adåugând
øi un capitol de Adnotåri øi întregiri, care reflectå stadiul actual al cercetårilor
asupra epocii lui Øtefan cel Mare. Prefaõa intitulatå Ioan Ursu. Omul øi opera,
care aduce informaõii importate despre familia, dar øi despre perioada formårii
intelectual-øtiinõifice a istoricului, poatå semnåtura Ioanei Ursu.
Letiõia Constantin
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Dan Râpå-Buicliu. Øtefan cel Mare øi Sfânt. 1504 – 2004. Poliptic istoric. Galaõi: Istros, 2004. 276 p.

Gânditå ca un poliptic istoric, cartea lui Dan Râpå-Buicliu despre Øtefan cel Mare face dovada unei bogate documentåri
iconografice, în afarå de cea a izvoarelor diplomatice, epigrafice øi narative. De altfel, primul capitol, intitulat Societatea
Europeanå øi Moldova, cuprinde exclusiv „documente vizuale”: fotocopii ale unei hårõi a Europei secolului XV øi ale unor
gravuri înfåõiøând câteva dintre cele mai importante oraøe europene, reprezentåri plastice ale lui Øtefan cel Mare, ale Doamnelor
Sale (Maria Voichiõa, Evdochia de Kiev) øi ale demnitarilor moldoveni etc.
Autorul face apoi o sintezå care cuprinde cele mai importante date despre Familia øi Domnia lui Øtefan cel Mare VV.
Øtefan cel Mare a manifestat „în toatå perioada domniei sale un adevårat spirit de voievod al unei õåri libere, creøtin øi doar cu
fricå de Dumnezeu, nicidecum un <<fidel>>/supus al vreunei Coroane suzerane [...] øi netemåtor faõå de <<puterea
militarå>> sau aureola vreunui <<Cuceritor>>; el „a cultivat mistica puterii proprii, considerându-se un creøtin <<ales al
Domnului>>” (p. 20). În sprijinul informaõiilor oferite, istoricul Dan Râpå-Buicliu include aici câteva fotocopii ale unor
portrete votive reprezentându-l pe Øtefan cel Mare, pe Doamnele Sale sau pe Bogdan II „cel Orb”, ale Pomelnicului de la
Bistriõa al domnilor Õårii Moldovei (1407 – 1552), precum øi Genealogia Muøatinilor (Bogdåneøtilor).
Tot exclusiv iconografice sunt øi capitolele Contemporanii (care alåturå portretele lui Iancu de Hunedoara, Vlad Õepeø,
Laiotå Basarab, Cazimir Jagiello, Ioan Albert, Matei Corvin, Sultanul Mehmed II „Cuceritorul”, Sultanul Baiazid, Ivan III,
Pontiful Sixt IV de cele ale lui Lorenzo de Medici, Johannes Gutenberg, Vasco da Gama sau Cristofor Columb), øi Oastea, care
oferå fotocopii ce înfåõiøeazå Cetatea Albå, Cetatea Sucevei, ostaøi occidentali, tipuri de arme øi armanent, scene de båtålii,
coråbii de luptå occidentale øi moldoveneøti, steaguri militare, harta Õårilor Române în timpul lui Iancu de Hunedoara, Vlad
Õepeø øi Øtefan cel Mare etc.
Politica externå duså de Øtefan cel Mare cu cele trei mari puteri – Imperiul Otoman, Polonia øi Ungaria – s-a caracterizat
printr-o „deosebitå abilitate diplomaticå”. Capitolul oferå un corpus de acte ale Cancelariei Domneøti - tratate øi scrisori
diplomatice, acte omagiale, privilegii comerciale (surse: I. Bogdan. Documentele lui Øtefan cel Mare, Hurmuzaki. Documente,
P.P. Panaitescu. Les chroniques slaves), precum øi fotocopii ale unor acte omagiale øi de vasalitate, ale Scrisorilor Papei Sixt IV
cåtre Øtefan, ale Tratatului de pace øi de alianõå încheiat cu Regele Ioan Albert etc.
Cel mai amplu capitol este cel intitulat Informaõii istorice privind domnia øi personalitatea lui Øtefan [III] cel Mare
øi Sfânt Voievod, fiul lui Bogdan Voievod, care redå extrase din cronici istorice româneøti moldoveneøti øi muntene din
secolele XV – XVIII (Letopiseõul anonim al Moldovei; Cronica moldo-românå; Grigore Ureche. Letopiseõul Õårii
Moldovei; Miron Costin. Letopiseõul Õårii Moldovei; Letopiseõul Cantacuzinesc; Radu Popescu. Istoriile domniilor Õårii
Rumâneøti); izvoare istorice stråine (cronici poloneze – Jan Dlugosz, Matei Miechowski, Bernard Wapowski, Johannes de
Komorowo, Martin Cromer, Maciej Stryjkkowski, Stanislaus Sarnicius, Bielski; cronici ungureøti – Antonius Bonfinius,
Petrus Ranyanus, Ioannes de Throcz, Felix Petančic, Nicolaus Isthuanffius, Ludovicus Tubero; cronici turceøti – Orudj bin
Adil, Tursan bei, Aøâk Paøa-zade, Mehmed Neøri, Suleiman Kemal Paøa-zade, Lütfi Paøa, Rustem Paøa, Mehmed Paøa
Kükük Niøandji, Mehmed Hodja Efendi, Mehmed bin Mehmed, Kodja Husein, Kara Celebi-zade Abdul Aziz efendi, Kiatip
Celebi, Solakzade Mehmed Hemdemi, Müneggimbaøi derviø Ahmed Dede bin Lütfüllah, Joannes Leuclavius; cronici
germane – Jakob Unrest, Cronica (moldo-) germanå; cronici ruseøti –
Cronica de la månåstirea Hustynskaja, Cronica lituanianå, Cronica
Byhovec; cronici bizantine – Laonic Chalcocondyl; cronici sârbeøti –
Letopiseõele de la Deèani øi cel de la Vukomanovič; cronici italiene –
Filippo Buonaccorsi-Callimachus, Mathaeus Murianus, Giovanni
Maria Angiolello; cronici ebraice – Rabin Eliiahu Capsali; cronici
franceze – Jean Molinet).
Capitolul Moøtenirea cultural - istoricå a epocii lui Øtefan
cel Mare cuprinde un inventar al stemelor øi sigiliilor de domnie;
al steagurilor militare; al bisericilor ctitorite de domnitor în
Moldova, Õara Româneascå, Transilvania øi Muntele Athos,
precum øi al celor ctitorite de marii boieri; al „zugravilor de
subõire”, al cetåõilor øi curõilor ridicate sau redimensionate, al
podurilor, al manuscriselor religioase (tetraevangheliare, minee,
ceasloave, sbornice, leastviõe, cårõi de învåõåturå øi de rugåciuni,
octoihuri, liturghiere); al iconografiei religioase, al argintåriei øi
sculpturii, al clopotelor, armamentului, broderiilor øi õesåturilor,
manuscriselor istorice, juridice, literare, muzicale din timpul lui
Øtefan cel Mare.
Autorul alege så trateze într-un capitol separat – ultimul –
problema Iconografiei voievodale, în care oferå referinõe bibliografice
privind provenienõa øi împrejurårile în care au fost executate portretele,
precum øi descrieri minuõioase ale heraldicii acestora.
(L. C.)
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Comunitåõi româneøti – itinerar spiritual. Zilele Bibliotecii Naõionale a României
Ediõia a VI-a. 11 – 12 decembrie 2003

În zilele de 11 – 12 decembrie 2003, la sediul central al Bibliotecii Naõionale a României s-au desfåøurat
Zilele Bibliotecii Naõionale a României. Ediõia a VI-a, care au avut ca temå Comunitåõi româneøti – itinerar
spiritual. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe – Departamentul pentru
românii de pretutindeni.
Agenda Zilelor Bibliotecii Naõionale a României. Ediõia a VI-a a cuprins: - inaugurarea Sålii Românilor de
Pretutindeni dedicate creaõiei literare øi øtiinõifice româneøti din afara graniõelor õårii (donaõie MAE); - vernisarea
expoziõiei Creaõia românilor de pretutindeni în colecõiile Bibliotecii Naõionale a României; - vernisarea expoziõiei
Donaõia academicianului Virgil Cândea în colecõiile Bibliotecii Naõionale a României, precum øi seminarele: Comunitåõi româneøti din afara graniõelor õårii; - Editurile româneøti øi literatura exilului; - Biblioteca
Naõionalå a României øi românii de pretutindeni.
Ca suport documentar al manifestårii, Biblioteca Naõionalå a României a prezentat în expoziõia Creaõia românilor
de pretutindeni în colecõiile Bibliotecii Naõionale a României piese bibliofile – cårõi, fotografii, partituri, programe de
concert etc. – menite så schiõeze portretul câtorva personalitåõi de marcå ale diasporei româneøti, începând cu Dimitrie
Cantemir øi continuând cu Dora d’Istria, Marta Bibescu, Elena Våcårescu, Iulia Hasdeu, Prinõul Alexandru Bibescu,
Prinõul S. Bibescu, George Enescu, Constantin Brâncuøi, Emil Cioran, Mircea Eliade, Eugen Ionescu.
Zilele Bibliotecii Naõionale a României au fost prezidate de doamna Rodica Maiorescu, director general al
Bibliotecii Naõionale a României, care a vorbit, în alocuõiunea domniei sale, despre importanõa noului spaõiu cultural
- Sala Românilor de Pretutindeni - deschis la Biblioteca Naõionalå: „Aceastå realizare este rezultatul demersului
Ministerului Afacerilor Externe - Direcõia Comunitåõi Româneøti, care a organizat o campanie de colectare a cårõii
tipårite de comunitåõile româneøti din afara graniõelor õårii, prin intermediul misiunilor României în stråinåtate,
precum øi a cårõii de recuperare a exilului românesc, publicatå de editurile din õarå”.
Domnul Mircea Geoanå, ministrul afacerilor externe, prezent la deschiderea oficialå a Sålii Românilor de
Pretutindeni, a mulõumit Bibliotecii Naõionale øi Ministerului Afacerilor Externe pentru efortul comun în conceperea
øi realizarea acestui proiect, aråtând cå: „M-am gândit de foarte multe ori de ce România nu a evoluat mai rapid în
acest deceniu de tranziõie complicatå. Cu toõii am vorbit despre „moøtenirea grea”, despre greøelile noastre, dar
cred cå una dintre cauzele majore pentru care nu am mers aøa cum ar fi trebuit este aceea cå am întârziat nepermis
de mult recuplarea cu elitele noastre din stråinåtate. Trebuie så reclådim atmosfera de încredere øi de parteneriat
pentru acest proiect cultural, filosofic, moral unic care înseamnå cultura unei naõiuni. Nu existå douå culturi – cea
de acaså øi cea a românilor din afara României –, cultura românå este unicå, indivizibilå. Avem obligaõia så facem
mai mult øi pentru elitele româneøti din spaõiile din jurul nostru care nu au încå un loc împreunå cu noi în Europa
unitå sau în comunitatea euro-atlanticå.
Cred cu tårie cå pentru a avea o Românie influentå øi respectatå în Europa unitå øi în lume trebuie så avem o
dimensiune culturalå, spiritualå, de civilizaõie sau ceea ce englezii numesc <<soft-power>>. Nu ne putem baza
doar pe argumente geo-strategice sau pe o economie mai performantå - respectul pentru o naõiune pleacå în primul
rând de la ceea ce reprezintå ea din punct de vedere spiritual. Avem cu toõii de câøtigat dintr-o Europå culturalå, o
Europå diverså, în care România vine dupå un deceniu øi jumåtate de transformare. Dacå vrem så avem o Românie
modernå øi prosperå, trebuie så øtim så adunåm energiile acestei naõiuni øi românii, oriunde s-ar afla ei, fac parte
din acest proiect de societate.”
Au fost prezenõi reprezentanõi ai Ministerului Culturii øi
Cultelor, ai ambasadelor stråine la Bucureøti, scriitori români din
diaspora, bibliotecari din Bucureøti øi din õarå.
Printre cei care au luat cuvântul s-a numårat øi Excelenõa Sa
domnul Philippe Étienne, ambasador al Franõei la Bucureøti, care a
vorbit asistenõei despre Paris-ul exilului literar românesc: „O bunå
parte dintre marii scriitori români au ales Franõa, ca påmânt de exil,
øi limba francezå, ca mijloc de exprimare – este cazul lui Eugen
Ionescu, Mircea Eliade sau Emil Cioran. Noi, ca francezi, simõim cå
avem datoria de a continua aceastå frumoaså tradiõie. Mulõi scriitori
importanõi, cum ar fi Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Virgil Tånase,
Sanda Stolojan, Basarab Nicolaescu, tråiesc øi scriu aståzi în Franõa,
cunoscând o notorietate care se råsfrânge asupra õårii lor natale.”
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Sala Românilor de Pretutindeni la Biblioteca Naõionalå a României

Conform misiunii sale, Biblioteca Naõionalå a României are datoria de a
aduna, de a prezerva øi de a comunica publicului tot ceea ce înseamnå creaõie
artisticå øi øtiinõificå a românilor din afara graniõelor õårii, precum øi toate
documentele (cårõi, periodice, cd-uri etc.) editate în stråinåtate care privesc
spaõiul românesc.
În colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, care a fåcut cu acest prilej o
generoaså donaõie, Biblioteca Naõionalå a României a inaugurat în data de 11
decembrie 2003 Sala Românilor de Pretutindeni, menitå så promoveze în
rândurile cititorilor såi operele autorilor români din diaspora.
Fondul MAE conõine aproximativ 850 de titluri-carte (1.200 de exemplare)
reprezentând lucrårile unor importanõi autori români din: Albania, Argentina,
Armenia, Australia, Austria, Brazilia, Canada, Danemarca, Elveõia,
Federaõia Ruså, Franõa, Germania, Grecia, Israel, Italia, Macedonia, Marea Britanie, Olanda, Polonia,
Republica Moldova, Spania, Serbia øi Muntenegru, Statele Unite ale Americii, Suedia, Ucraina, Ungaria.
Cårõile au fost donate Ministerului Afacerilor Externe, în decursul timpului, de ambasadele stråine la Bucureøti
sau de autorii înøiøi. Unele dintre exemplare au dedicaõia autorilor cåtre Biblioteca Naõionalå a României.
Prezentåm mai jos o bibliografie selectivå a acestui fond de carte:
ALBANIA
- Cålinescu, George. Jeta e Mihai Emineskut. Tiranë, 1994
- Falo, Dhori. Trayedia ali Muscopuli. New York: Cartea Aromânå,
2002
- Mitro, Kozma. Alghi dzua. Poezi pi limba ali dadi – Zbardhi dita.
Tiranë, 2000
- Dhamaj, Nasho. Armanamea. Tiranë, 2001
ARGENTINA
- Diaconu, Alina. Los ojos Azules. Buenos Aires: Fraterna, 1986
- Diaconu, Alina. Una mujer secreta. Buenos Aires, 2002

ARMENIA
- Manukian, Manuk. Music of Armenia, The Garland Encyclopedia
of World Music. Vol. 6 Routledge, 2002
- Tiraõian, Ghevorg. Cultura Armeniei antice. Erevan, 1988
- Kolangian, Suren. Colonia armeanå din Suceava. Erevan, 2000
- Kolangian, Suren. Biografia Catolicosului Vazghen. Los Angeles,
1996

AUSTRALIA
- Beligan, Anamaria. Dragostea e un trabant. Curtea Veche, 2003
- Beligan, Anamaria. Încå un minut cu Monica Vitti. Iaøi: Polirom,
1998
- Bicleanu, Dima. Buimatic prin lume. Iaøi: Polirom, 1999
- Khoshnevisan, M.; Smarandache, T. Artificial intelligence and
responsive optimization. Phoenix: Xiquan, 2003

AUSTRIA
- Brucker, Johanna. ... schaut dir ein Geheimnis Gottes entgegen:
[Gedichte]. Stuttgart: Bukowina
- Stoica, Dan. Teatrul austriac contemporan. Institutul European,
1996-1999
- Busek, Erhard. Austria øi Balcanii. Iaøi: Institutul European, 2001
- Madritsch Marin, Florica. Buzunarele cerøetorului Klein. Axa,
2002
- Dama, Hans. Schritte. Viena: Europäischer Verlag, 1990
- Haslinger, Josef. Balul operei. Iaøi: Institutul European, 1997
BELGIA
- Zamfirescu, Duiliu Constantin. Des chênes aux marronniers.
Bruxelles: Trône, 2000
- Nasta, Mihail. Anatomia suferinõei. Bucureøti: Cartea Româneascå,
1981
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BRAZILIA
- Arte que Une: Diversidade e Confuência. Brasil, 2003
- Ayrton Gonçalves, Celestino. Os bucovinos do Brasil : Rio Negro.
Curitiba: Tore de Papel, 2002

CANADA
- Victor, Alfred. Le chemin interdit. Outremont: VLB, 1990
- Stoiciu, Andrei. Enigmes de la séduction politique. Bucureøti:
Libra, 2000
- Comnene, Angela. Présence de l’art néo-bzyantin au Canada.
Sherbrooke: Naaman, 1982
- Stoiciu, Constantin. Despre farmecul levantin. Bucureøti: Fundaõia
Culturalå Românå, 1995
- Roventa, Eugen. Exercises corriges de logique pour
l’informatique. Toronto: Editions du Gref, 2002
- Mihali, Felicia. Le pays du fromage. Montréal: XYZ, 2002
- Amza, Margareta. Simfonia Bucolicå. Bucureøti: Danubius, 1998
- Bokor, Petre. Basca lui Øexpir. Bucureøti: Cartea Româneascå,
1998
- Torneanu-Vasiliu, Zoe. Din Canada, cu durere. Antim Ivireanu,
2000
DANEMARCA
- Lozovan, Eugen. Glose istorico-literare. Aalborg: Dorul, 1994
- Negrescu-Øuõu, Radu. Eseuri. Aalborg: Dorul, 1996
- Ritterband, Olly. Auschwitz: Jeg var 20 år. Aalborg: Bellis

ELVEÕIA
- Caraion, Ion. Exil interior. Bucureøti: Libra, 1999
- Niculescu, Ruxandra. Oglinzi påråsite. Bucureøti: Eminescu, 2001
- Stoichiõå, Victor Ieronim. Efectul Don Quijote. Humanitas, 1995
- Stoichiõå, Victor Ieronim; Caderh Anna Maria. L’ultimo carnevale.
Il Saggiatore, 2002

FRANÕA
- Vona, Alexandru. Ferestre zidite. Bucureøti: Editura de EST, 2001
- Roman, Andreia. La populisme quarante – huitard dans les
Principuatés Roumaines. Bucureøti, 1999
- Nicolescu, Basarab. L’homme et le sense de l’univers. Paris:, 1995
- Nedelcovici, Bujor. Somnul Vameøului. Actualitatea capodoperei.
3 vol. Bucureøti: Allfa, 2001
- Iancu, Carol. Shoah în România. Iaøi: Polirom, 2001
- Flåmând, Dinu. Viaõå de probå. Fundaõia Culturalå Românå, 1998
- Novacovici, Doru. Contra tiraniei. Bucureøti: Adam, 2002
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- Õepeneag, Dumitru. Prin gaura cheii. Bucureøti: Allfa, 2001
- Reichmann, Edgar. Întâlnire la Kronstadt. Bucureøti: Fundaõia
Culturalå Românå,1992
- Cioran, Emil. Des larmes et des saints. L’Herne, 1986
- Ionesco, Eugen. Prezent trecut, trecut prezent. Humanitas, 1993
- Ciorånescu, George. Bessarabia disputed land…. Bucureøti:
Fundaõia Culturalå Românå, 1993
- Banu, Georges. Exercices d’accompagnement. Saint Jean de
Védas: L’entretemps edition, 2002
- Popescu, Ion Login. Românii øi luminile Vienei. Bucureøti:
Danubius Est
- Raicu, Lucian. Scene, fragmente, reflecõii. Bucureøti: Fundaõia
Culturalå Românå, 2000
- Cazacu, Matei. The Story of Romanian Gastronomy. Bucureøti:
Fundaõia Culturalå Românå, 1999
- Viøniec, Matei. L’histoire du communisme racontée aux malades
mentaux. Lansman, 2000
- Kiropol, Miron. Apophtegmes de l’amour. Paris: Le Pont sur
l’Eau, 1989
- Lovinescu, Monica. La apa Vavilonului. Humanitas, 2001
- Djuvara, Neagu. Aromânii, istorie, limbå, destin. Bucureøti:
Fundaõia Culturalå Românå, 1996
- Balotå, Nicolae. Caietul albastru. Fundaõia Culturalå Românå,
1998
- Orlea, Oana. Les années volées. Dans le goulag roumain à16 ans.
Paris: Editions du Seuil, 1986
- Dimitriu, Paul. Øocul civilizaõiilor sub zodia totalitarå. Bucureøti:
Paideia, 2002
- Goma, Paul. Jurnalul unui jurnal. Cluj-Napoca: Dacia, 1998
- Enescu, Radu. Huit clos. Librairie du Savoir, 199- Iulian, Rodica. Fin de chasse. Paris: L’Harmattan, 2001
- Stolojan, Sanda. Au balcon de l’exil roumain à Paris. Paris:
L’Harmattan,1999
- Rusu, Valeriu. Eloge du village roumain. Saint-Amand-Montrond,
1990
- Ierunca, Virgil. Româneøte. Bucureøti: Humanitas, 1991
- Tånase, Virgil. Portrait d’homme à la faux dans un paysage
marin. Paris: Flammarion, 1976

GERMANIA
- Muøeõeanu, Criøan V. Strigåtul. Bucureøti: Jurnalul literar, 2003
- Negoiõescu, Ion. Istoria literaturii române (1800-1945). Dacia,
2002
- Ioanid, Ion. Închisoarea noastrå cea de toate zilele. 2 vol.
Humanitas, 1999 – 2000
- Deneø, Ivan. Tauben. Berlin: Oberbaum, 2000
- Carp, Mircea. Vocea Americii în România. Iaøi: Polirom, 1997
- Øora, Mariana. O viaõå în bucåõi. Fundaõia Culturalå Românå, 2001
- Stroiescu – Stâniøoarå, Nicolae. Vremea încercuirii. Albatros, 2001
- Wagner, Richard. Die Muren von Wien. Frankfurt am Main, 1990
- Binder, Rodica. La pândå. Dialoguri salvate. Polirom, 2002
- Totok, William. Constrângerea memoriei. Iaøi: Polirom, 2001
- Martin, Zoe Iustina. Izgonirea din Rai. Convorbiri cu Ion
Irimescu. Bucureøti: Curtea Veche, 2002

GRECIA
- Såvulescu Voudouri, Monica. Diaspora. Atena: Tucidide, 1991
- Ivanovici, Victor. Repere în zigzag. Fundaõia Culturalå Românå,
2000

ISRAEL
- Mirodan, Al. Dicõionar neconvenõional al scriitorilor evrei de
limbå românå. Tel Aviv: Minimum, 1986
- Stoleru, Francisca. Cuibul de viespi. Tel Aviv: Papyrus, 2001
- Mosari, G. Cålåtorii fårå graniõe. Tel Aviv: Minimum, 2001
- David, Sandu. Timp fårå trup. Bucureøti: Hasefer, 2003
- Carmel, Shaul. Vânzåtorul de zåpadå. Cartea Româneascå, 2000
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- Duda, Virgil. Alvis øi destinul. Fundaõia Culturalå Românå, 1993

ITALIA
- Zanca, Andre. Nopõile franciscane. Cluj: Dacia, 2001
- Valota Cavallotti, Bianca. Pronipoti di Traiano. Bucureøti:
Fundaõia Culturalå Românå, 2000
- Carageani, Gheorghe. Invito alla lettura di Sorescu. Napoli, 1999
- Drågan, Iosif Constantin. Imperiul Romano-Trac. Eupota Nova,
2000
- Scorõescu, Teodor. Concina prådatå: Popi. Gramar, 1997

IUGOSLAVIA
- Satira øi umorul la românii din Voivodina. Timiøoara: Augusta,
2001
- Roøu, Costa. Dicõionarul literaturii române din Iugoslavia. Novi
Sad: Libertatea, 1989
- Øuønici, Giuro. Dialog øi toleranõå. Panciova: Libertatea, 1999
- Flora, Ioan. Medeea øi maøinile ei de råzboi. Panciova: Libertatea,
1990
- Miloø, Miodrag. Fascinaõia scenei. Panciova: Libertatea, 1989
- Baloø, Olimpiu. Între douå coperte. Panciova: Libertatea, 1988
- Gåtåianõu, Pavel. Made în Banat. Panciova: Libertatea, 2002
- Dimitrievici, Voin. Drepturile omului în zona de nesiguranõå.
Panciova: Libertatea, 1993

MAREA BRITANIE
- Pocaliu, Hemina O.Timpul meschin sau între-timpul. Bucureøti:
Albatros, 2002
- Grindea, Carola. We make our own music: Carola Grindea & her
pupils. London, 1997
- Thau, Christian. My Greatest Game. Edinbugh, 1994

OLANDA
- Perie, Dorin. De Roemeense liberalen en het liberalisme: een
geschiedenis van Roemenie (1918 – 1947). Amsterdam, 1998
POLONIA
- Popescu, Iosif Toma. Swiadectwo. Warszawa: Gryf, 1996
- Popescu, Iosif Toma. Låstunii – povestiri. Litera, 1972

SPANIA
- Ciorånescu, Alexandru. Amintiri fårå memorie. Bucureøti:
Fundaõia Culturalå Românå, 1995
- Uscåtescu, Vasile. Jurnal de provincie. Madrid: Destin, 1989

STATELE UNITE ALE AMERICII
- Cålin, Alex Amalia. Necklace of Oxygen Poems. New York, 1999
- Mirescu, Alexandru. Mozaic dintr-un jurnal în gândirea spaõialå.
Bucureøti: Curtea-Veche, 2002
- Nemoianu, Alexandru. Întâmplåri øi vise. Cluj-Napoca: Limes,
2002
- Codrescu, Andrei. Alien Candor = Candoare stråinå. Polirom,
1998
- Cåtålina, Anca; Mateescu, Bogdan. The semiotics of pictorial
language. Iaøi: Polirom, 1999
- Bogdan, Cåtålina. Visual memories. Iaøi: Polirom, 2000
- Zarifopol Illias, Christina. A portrait of a pragmatic hero:
Narrative strategies of self-presentation in Pliny’s Letters. Iaøi:
Polirom, 2000
- Negoiõå, Constantin Virgil. Cybernetic conspiracy. Phoenix:, 1988
- Tudoran, Dorin. Tînårul Ulise. Iaøi: Polirom, 2000
- Smarandache, Florentin. Neutrosophy, a new branch of
philosophy. Bristol: Taylor and Francis
- Pleøea, Gabriel. Trilogia exilului. Bucureøti: Saeculum, 2002
- Fillman, George. George Pomutz: a Romanian soldier of
distinction in the american civil war 1861-1865r. Bucureøti:
Galaxia, 1996

13

Revista Bibliotecii Naõionale a României

- Gherasim, Louise. Escape from Romania. Tigard, 1999
- Cålinescu, Matei. Modernitetens fem ansikten. Ludvika: Dualis,
2000
- Botez, Mihai. În oglinzi paralele. Fundaõia Culturalå Românå,
1999
- Eliade, Mircea. Solilocvii. Bucureøti: Humanitas, 1991
- Klepper, Nicolae. Romania: an illustrated history. Hippocrene
Books, 2002
- Casian, Nina. Take my word for it. New York, 1998
- Manea, Norman. Plicul negru. Fundaõia Culturalå Românå, 1996
- Golopenõia, Sandalå. Desire machines. Bucureøti: Fundaõia
Culturalå Românå, 1998
- Cinca, Silvia; Manea, Ion; Carp, Gabriela. Ionel Jianu øi opera lui.
1990
- Fischer-Galaõi, Stephen. Europa de Est øi Råzboiul Rece: Percepõii
øi perspective. Iaøi: Institutul European, 1996
- Nemoianu, Virgil. Jocurile divinitåõii. Fundaõia Culturalå Românå,
1997
- Tismåneanu, Vladimir. Vecinii lui Franz Kafka: Romanul unei
nevroze. Iaøi: Polirom, 1998

SUEDIA
- Cioran, Emil. Bitterhetens syllogismer. (Ion Miloø Editor)
- Urmuz. Bisarra blad. (Dan Shafran Editor), 2001
- Ana Blandiana. Med lappar blasvarta av ord. (Dan Shafran Editor),
1989
- Målåcioiu, Ileana. Skarseldsberget. (Dan Shafran Editor), 1995
- Comånescu, Denisa. Gladje utan forsoning. (Dan Shafran Editor),
1999
- Liiceanu, Gabriel. Apocalypsen enligt Cioran. (Dan Shafran
Editor), Dualis, 1997
- Pleøu, Andrei. Tararnas gava. (Dan Shafran Editor), 1995
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- Berinde, Diana. Migration in socialism: A case study of Romania.
Stockolm, 1994,
- Melinescu, Gabriela. Den Befruktande guden. Stockolm:
Coeckelberghs, 1977
- Pa fyra sprak. (Ion Miloø Editor), 1990
- Blaga, Lucian. Somnlos vind. (Ion Miloø Editor), 1995
- Bacovia, George. Sanger i blygra tid (Ion Miloø Editor), 1995
- Tartler, Grete. Med fyra vingar (Ion Miloø Editor), 1995
- Bogza, Geo. Det symfoniska tradet (Ion Miloø Editor), 1990
- Sorescu, Marin. Odet och alfabetet (Ion Miloø Editor), 1990
- Dinescu, Mircea. Hur infodingarna i reservatet (Ion Miloø Editor),
1990
- Buzura, Augustin. Askans vag (Ion Miloø Editor), 1988
- Eminescu, Mihai. Over hojderna (Ion Miloø Editor), 1989

UCRAINA
- Ieøire din anonimat. Poezie contemporanå româneascå din sudul
Basarabiei. Râmnicu-Vâlcea, 2000
- Bostan, Grigore C. Pagini de literaturå românå din Bucovina,
regiunea Cernåuõi (1775-2000). Cernåuõi: Al. Cel Bun
- Gociu, Simion. Oul gastronomic. Cernåuõi: Ruta, 1998
- Bacinshi, Vadim. Cântece pentru Basarabia. Imprimeria de Vest,
2001

UNGARIA
- O jumåtate de veac (1951-2001). Din istoria presei scrise
româneøti din Ungaria. Giula: Noi
- Petruøan, George. Iosif Vulcan øi Revista Familia. Szeged, 1992
- Berenyi, Maria. Culturå româneascå la Budapesta în secolul al
XIX-lea. Cluj-Napoca, 2000
- Miseroø, Teodor. Din istoria comunitåõilor bisericeøti ortodoxe
române din Ungaria. Budapesta, 1990

Comunitåõi româneøti din afara frontierelor – migraõie politicå, migraõie economicå

Fenomenul migraõiei româneøti a cunoscut evoluõii diferite de-a lungul istoriei. În ultimii ani, încercårile de estimare a
numårului conaõionalilor noøtri stabiliõi în afara graniõelor s-au dovedit dificile, mai ales din cauza gradului redus de
veridicitate pe care îl prezintå sursele de informare care sunt accesibile.
Cifrele vehiculate pânå în prezent s-au bazat mai mult pe unele surse statistice øi istorice datând, în multe cazuri, din
prima parte a secolului XX. Numårul etnicilor români rezidenõi în afara graniõelor õårii a fost estimat astfel la 10 - 12 milioane
de persoane.
În evaluarea efectivelor comunitåõilor româneøti s-au utilizat cifre rezultate din recensåmânturile øi din statisticile
oficiale, precum øi unele estimåri proprii, fåcute de misiunile diplomatice pe baza datelor furnizate de organizaõiile etnicilor
români din õårile respective.

O evaluare cât mai exactå a diasporei româneøti presupune analiza atentå a cauzelor, condiõiilor øi împrejurårilor istorice
în care aceasta s-a constituit. Iatå câteva dintre cele mai importante:
- schimbårile radicale de regim politic, dar mai ales situaõia economicå precarå, specificå sfârøitului de secol XIX øi
începutului de secol XX, au determinat un important flux migraõionist - motivat îndeosebi economic - cåtre America de Nord
øi Europa Occidentalå;
- politica postbelicå ostilå a regimului comunist din România faõå de tot ceea ce a însemnat partide politice istorice,
reprezentanõi ai suprastructurii economice, intelectuale øi culturale anterioare, precum øi faõå de orice formå de opoziõie internå
a generat formarea unei diaspore preponderent politice;
- reinstaurarea democraõiei øi deschiderea manifestatå de õårile occidentale dupå 1989 au furnizat un nou val important de
emigrare a cetåõenilor români cåtre aceste õåri, în cåutarea de oportunitåõi de realizare atât în plan profesional, cât øi material.

Efectivele comunitåõilor româneøti din unele zone au crescut atât prin sporul natural, cât øi prin migraõia mai intenså, în
diverse perioade, determinatå de cauze øi/sau motivaõii interne de naturå politicå sau economicå.
Dupå 1989, tot mai mulõi cetåõeni români îøi stabilesc domiciliul în stråinåtate, din raõiuni economice øi/sau profesionale,
fårå a solicita înså øi cetåõenia statului de reøedinõå. Ei se îndreaptå, îndeosebi, spre Europa, SUA, Canada, Australia, Noua
Zeelandå, Africa de Sud, dar øi spre õårile arabe bogate, cum ar fi: Liban sau Kuwait.
Cea mai mare concentrare a diasporei româneøti se aflå în Europa unde, conform datelor oficiale, tråiesc 4,13 milioane

14

Revista Bibliotecii Naõionale a României

An X – Nr. 1/2004

de etnici români. Cifrele menõionate reprezintå 82% din totalul comunitåõilor româneøti din stråinåtate.
La nivel european, ponderea majoritarå o deõin comunitåõile de etnici români aflate în õårile din jurul României: Bulgaria,
Republica Moldova, Serbia øi Muntenegru, Ungaria, Ucraina, cu un efectiv oficial de 3,23 milioane. Aceste cifre îi includ
øi pe moldovenii din Ucraina øi Republica Moldova, precum øi pe vlahii din Serbia øi Bulgaria. Este semnificativ faptul cå
etnicii români din õårile limitrofe menõionate reprezintå, conform datelor oficiale, 64% din totalul diasporei româneøti. Aceste
cifre vorbesc despre existenõa unei consistente comunitåõi româneøti în imediata vecinåtate a graniõelor õårii, expresie a
perenitåõii øi a forõei elementului românesc în regiune, dar øi a unor conjuncturi istorice nefavorabile.
În ceea ce priveøte gradul de dispersie a comunitåõilor româneøti din fostul spaõiu sovietic, conform datelor oficiale, aici
tråiesc aproximativ 3,5 milioane etnici români (84% din totalul diasporei europene). Aceste comunitåõi reprezintå 69% din
totalul românilor din afara graniõelor.
Mulõi dintre vlahii din Serbia øi din Bulgaria, precum øi dintre aromânii din Albania, Grecia, Macedonia au emigrat, în a
doua parte a secolului trecut, în SUA, Canada, precum øi în alte õåri dezvoltate ale lumii. În prezent, numårul total al
aromânilor øi al vlahilor din õårile din zona Balcanilor este estimat la 500.000.
O menõiune aparte se impune în legåturå cu încadrarea øi aprecierea numårului de originari din România aparõinând unor
grupuri etnice minoritare stabilite de-a lungul timpului pe teritoriul õårii noastre, care au emigrat, în perioada regimului
comunist øi dupå 1989, în õårile de origine: evrei, germani, greci, armeni, slovaci, polonezi etc.
Dupå cum se poate remarca, valurile migraõioniste româneøti s-au orientat cu predilecõie cåtre zonele etno-geografice cât
mai apropiate de specificul de viaõå øi de culturå (istorie, limbå øi civilizaõie) româneøti. Astfel, a doua mare concentrare de
comunitåõi româneøti din Europa, dupå cele din jurul României, se aflå în õårile aparõinând grupului latin: Italia, Spania,
Franõa, Portugalia (cifra oficialå: 450.000 de persoane), precum øi în õårile din sud-estul continentului, õåri cu care România a
avut strânse legåturi de-a lungul timpului - Grecia øi Turcia -, unde se apreciazå cå existå o comunitate româneascå de 800.000
de persoane.
O destinaõie predilectå de emigrare a românilor a constituit-o, încå din prima parte a secolului XX, continentul american,
îndeosebi SUA øi Canada. În prezent, în cele douå õåri comunitåõile româneøti numårå, conform datelor oficiale, 655.708
persoane (13% din totalul diasporei române).
Cea mai slabå reprezentare a românismului se remarcå în zone geografice precum: Asia, America de Sud, Africa.
Fenomenul este explicabil, în primul rând, prin lipsa sau nivelul scåzut al oportunitåõilor de realizare materialå øi profesionalå
oferite de õårile din aceste zone, de distanõå øi, nu în ultimul rând, de diferenõele majore de tradiõie, religie øi culturå.
În ceea ce priveøte structura socio-profesionalå a comunitåõilor româneøti, aceasta este determinatå de motivele øi de
momentul emigrårii, de zona geograficå øi, mai ales, de oferta øi de oportunitåõile pieõei locale a forõei de muncå. Astfel, în
õårile occidentale, inclusiv în SUA øi Canada, predominå (mai ales în noul val) persoane de vârstå tânårå øi medie, cu pregåtire
superioarå, îndeosebi informaticieni, ingineri, profesori, medici, muzicieni etc.; alåturi de aceøtia, figureazå øi categorii socioprofesionale cu pregåtire medie sau muncitori calificaõi.
În întreaga lume, dincolo de graniõele õårii, tråiesc oficial 5.064.724 de români; cifra acestora, mult mai aproape de
realitate, conform estimårilor misiunilor noastre diplomatice, este de 7.647.587.
În iunie 2003, situaõia migraõiei româneøti se prezenta astfel:
Zona
geograficå

TOTAL
(din care:)
EUROPA
AMERICA DE NORD
AMERICA DE SUD
ORIENTUL MIJLOCIU
ASIA
AFRICA
AUSTRALIA –
NOUA ZEELANDĂ

Statistici
Oficiale

%
din
totalul
oficial

Estimarea
Misiunilor
Diplomatice

5.064.724
4.134.567
655.708
455
261.056
37
12.901

%
din
totalul
estimat

7.647.587
81,60
13
5,15
-

0,25

-

6.232.275
1.100.300
23.340
252.200
148
3.524
35.800

81,50
14,40
0,30
3,30
0,04
0,46

(material realizat pe baza datelor furnizate de Departamentul pentru românii de pretutindeni – MAE)
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Politici culturale de promovare a imaginii României în stråinåtate

1. Structuri aflate în subordinea MAE:
- Institutele Culturale øi centrele de informare ale României; programele acestor organisme au ca prioritate
permanenõele culturii româneøti øi actualitatea culturalå româneascå; în momentul de faõå, funcõioneazå 7 centre
culturale în Europa øi America;
- Secõiile culturale ale misiunilor româneøti - acoperå toate aspectele cooperårii culturale dintre România øi õårile
de reøedinõå;
2. Lectoratele de limbå øi civilizaõie româneascå – prin intermediul Institutului Limbii Române, funcõioneazå
peste 30 de lectorate de limbå românå în universitåõi din Europa Centralå (Franõa, Italia etc.), China, India øi SUA.
3. Structuri neguvernamentale (asociaõii de prietenie, fundaõii, societåõi etc.).

Centrele culturale româneøti din stråinåtate

Concepute ca instituõii care så asigure contactul permanent cu publicul, cu oamenii de culturå din diferite domenii, în
special academice øi universitare, cu oamenii politici øi cu reprezentanõii mass-media din õårile de reøedinõå, centrele culturale
reprezintå un factor esenõial în promovarea øi receptarea valorilor culturale øi spirituale româneøti. Activitåõile acestora au fost
gândite în aøa fel încât så completeze manifestårile convenite în cadrul acordurilor øi programelor de schimburi cu alte state,
precum øi în cadrul activitåõilor generale efectuate prin oficiile diplomatice. Aceste centre îøi desfåøoarå activitatea pe baza
înõelegerilor cu statele respective.
Obiectivele generale ale centrelor culturale:
- afirmarea identitåõii culturale øi promovarea valorilor care pot exprima convingåtor originalitatea spiritului românesc øi
confluenõele sale cu marea culturå europeanå øi universalå;
- punerea în valoare a patrimoniului cultural, arhitectural, religios øi istoric românesc, de mare interes pentru istoria
civilizaõiei europene øi universale;
- unitatea spiritualå a românilor de pretutindeni, prin asigurarea sprijinului pentru påstrarea identitåõii acestora;
- proiectarea unei corecte imagini politice, economice øi spirituale a României în lume, care så permitå perceperea
echilibratå a realitåõilor din õara noastrå øi eliminarea prejudecåõilor øi denaturårilor promovate de mass-media din unele õåri;
- punerea în valoare a interferenõelor culturale øi øtiinõifice cu õårile de reøedinõå, ca premiså esenõialå a realizårii unui
dialog de substanõå cu intelectualitatea localå;
- promovarea studiilor øi cercetårilor oamenilor de øtiinõå stråini asupra fenomenului cultural românesc.
Modalitåõi øi programe de de îmbunåtåõire a activitåõii acestor centre:
- reuniuni de interes pentru mediile academice øi intelectuale;
- simpozioane, sesiuni de comunicåri øtiinõifice, colocvii decurgând din teme de actualitate (filosofice, politologice,
istorice, lingvistice etc.) privind România øi õårile de reøedinõå;
- medalioane ale unor personalitåõi române care sunt cuprinse în programele de aniversåri ale organismelor internaõionale
– UNESCO, Francofonie etc. – sau care sunt remarcabile în raport cu civilizaõia øi cultura õårii de reøedinõå;
- programarea periodicå de misiuni intelectuale (scriitori, editori øi traducåtori, artiøti, oameni de øtiinõå) care så prezinte
cultura øi spiritualitatea româneascå peste hotare;
- sprijinirea activitåõii lectoratelor de limbå, culturå øi civilizaõie româneascå;
- pregåtirea unor bursieri din õara noastrå în domeniile care privesc cultura øi spiritualitatea din statul de reøedinõå (istorie,
arheologie, arte plastice – Roma; arhitecturå, istorie øi arte plastice – Veneõia; muzicå øi filologie – Viena; filologie, arte
plastice – Paris; øtiinõe juridice øi øtiinõele naturii – New York);
- crearea - în cadrul centrelor culturale - unor bånci de date øi asigurarea de informaõii specializate privind România
(sistemul politic, economic, viaõa culturalå øi øtiinõificå, învåõåmântul liceal øi universitar) øi organizarea de biblioteci
moderne, discoteci, videoteci cu baza materialå corespunzåtoare;
- acõiuni destinate unui public larg, cu precådere tineri (din licee øi universitåõi) – proiecõii de filme, seri literare,
microrecitaluri øi concerte de muzicå clasicå, spectacole de teatru, expoziõii de artå plasticå, prelegeri de istorie øi civilizaõie
româneascå, întâlniri cu tineri creatori români, laureaõi ai unor competiõii internaõionale;
- expoziõii øi lansåri de carte, evidenõiindu-se interferenõele culturale realizate prin intermediul traducerilor;
- acõiuni dedicate în mod special comunitåõilor româneøti: cursuri de învåõare a limbii române; marcarea unor evenimente
semnificative din istoria poporului român; evocarea unor personalitåõi importante ale øtiinõei, culturii øi artei contemporane
româneøti afirmate în õarå øi în stråinåtate; organizarea unor manifeståri reprezentative ale comunitåõilor româneøti în cadrul
centrelor culturale;
- analizarea posibilitåõilor de constituire, cu respectarea legislaõiei din România øi din õara de reøedinõå, de fundaõii,
asociaõii øi comitete în sprijinul centrelor culturale, care pot contribui la promovarea culturii, artei øi øtiinõei româneøti, a
mesajului lor umanist.
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Institutul Cultural al României funcõioneazå în baza convenõiei dintre guvernul României øi guvernul Ungariei privind
înfiinõarea Casei Culturii Române la Budapesta øi a Casei Culturii Ungare la Bucureøti, semnatå la 26 noiembrie 1969.
În urma unor tratative între ministerele afacerilor române øi ungare øi a unei înõelegeri cu privire la deschiderea Casei
Culturii Române la Budapesta øi a Casei Culturii Ungare la Bucureøti, semnatå la 5 februarie 1991, s-au stabilit detaliile
privind lucrårile de amenajare a celor douå clådiri. La 8 octombrie 1992 a avut loc deschiderea oficialå a Institutul Cultural
al României de la Budapesta, prilej cu care au fost organizate mai multe manifeståri culturale. Centrul Cultural Român de la
Budapesta a justificat, prin programele organizate, speranõele puse în promovarea culturii româneøti øi în dezvoltarea
colaborårii cu românii din aceastå õarå. Institutul Cultural al României - Budapest, Izso utca 5, 1146, Budapest XIV,
cecultbud@mail.datanet.hu. Director: Mircea Opriõå

Accademia di Romania de la Roma funcõioneazå în baza schimbului de note verbale între M.A.E. al României øi
Ambasada Italiei la Bucureøti, privind deschiderea de biblioteci la Bucureøti øi Roma, din 18 iunie 1969.
Înainte de 1989, activitatea Bibliotecii Române de la Roma a fost sporadicå, cuprinzând manifeståri în general fårå
impact la public. În contextul reorganizårii centrelor culturale româneøti din stråinåtate, Ministerul Afacerilor Externe,
Academia Românå, Ministerul Culturii øi Fundaõia Culturalå Românå au semnat la 29 august 1991 o înõelegere privind
funcõionarea Accademiei di Romania din Roma øi a “Casei Iorga” de la Veneõia, în vederea modernizårii øi impulsionårii
activitåõii acestora. Fosta Bibliotecå Românå a redevenit Accademia di Romania. Biblioteca Italianå din Bucureøti a devenit
Insitutul Italian pentru Culturå.
Accademia di Romania funcõioneazå pe baza unor planuri anuale de activitåõi. În perioada 1991-1994, Accademia di
Romania a desfåøurat o activitate intenså privind promovarea culturii române în Italia.
Accademia di Romania - Piazza José de San Martin, nr.1, 00197 Roma, accadromania@tin.it Director: Dan Pineta

Centrul Cultural Român de la New York funcõioneazå în baza înõelegerii semnate la data de 3 august 1969 între
guvernul României øi guvernul Statelor Unite ale Americii cu privire la înfiinõarea øi funcõionarea în România øi SUA a unei
Biblioteci Americane øi, respectiv, a unei Biblioteci Române. Prin notele verbale din 24 ianuarie 1992, respectiv din 7
februarie 1992, s-a hotårât schimbarea titulaturii din “Biblioteci” în aceea de “Centre Culturale”.
Biblioteca Românå øi-a început activitatea în decembrie 1971, în spaõiile Misiunii Permanente a României la ONU, dar, din motive
de ordin financiar øi din cauza unei optici deformate asupra activitåõii centrelor culturale, prezenõa acestei instituõii de culturå româneascå
în viaõa culturalå americanå a fost modestå. Prin transformarea bibliotecii în centru cultural, aceastå instituõie desfåøoarå azi o activitate
meritorie, organizând expoziõii, conferinõe, simpozioane, seri literare øi muzicale, zile øi såptåmâni ale filmului românesc.
Romanian Cultural Centr - 200 East 38 Street, New York, NY 10016, roculture@aol.com, http://www.roculture.net Director:
Sanda Viøan

Centrul Cultural Român din Paris. Prin Acordul interguvernamental încheiat la 25 august 1969, a fost deschiså la
Paris Biblioteca Românå, iar la Bucureøti, Biblioteca Francezå. Ele au funcõionat sub aceastå denumire pânå la intrarea în
vigoare a Acordului interguvernamental privind statutul øi modalitåõile de funcõionare a centrelor culturale, încheiat la Paris, la
26 septembrie 1990.
Centrul Cultural Român de la Paris desfåøoarå o activitate susõinutå de promovare a culturii româneøti în Franõa. În
ultimii ani, au fost organizate expoziõii, conferinõe, seri literare, muzicale øi cinematografice care au avut un impact bun la
publicul francez.
Institutul Cultural Român - 1, Rue de l’Exposition, 75007 Paris, France, centre_paris@hotmail.com. Director: Virgil Tanase

Institutul de Culturå øi Cercetare Umanistå de la Veneõia funcõioneazå în baza unei note verbale trimise de
Ambasada României în Italia Ministerului Afacerilor Externe al acestei õåri.
La 9 septembrie 1991 s-a hotårât înfiinõarea Institutului de la Veneõia în fosta caså “Nicolae Iorga”, proprietate a statului
român. Lucrårile de amenajare øi restaurare a clådirii au fost efectuate de cåtre M.A.E. pe cheltuialå proprie.
De la înfiinõare pânå în prezent, IRCCU a organizat numeroase expoziõii de calitate, precum øi acõiuni care au permis o
mai bunå înõelegere øi receptare a valorilor spirituale româneøti la Veneõia.

Institutul Român de Culturå øi Cercetare Umanisticå Venezia - Palazzo Correr (st. Nuova, nr. 2214) Cannaregio 30211,
istiorga@tin.it. Director: Ioan Aurel Pop

Centrul Cultural Aula Romaniae de pe lângå Ambasada României de la Viena a fost înfiinõat în anul 1992,
pe baza unui schimb de note verbale între M.A.E. al Austriei øi M.A.E. al României. Întrucât partea austriacå nu a fost
interesatå în deschiderea, la rândul såu, a unui centru cultural la Bucureøti, a fost de acord ca, pe lângå Secõia culturalå a
ambasadei õårii noastre la Viena, så funcõioneze Centrul Cultural Român. S-a convenit ca sediul Centrului Cultural Român så
fie în imobilul Fundaõiei “Elias” din Wahringerstrasse nr. 6-8 din Viena, instituõie care så punå la dispoziõie øi spaõiile necesare
desfåøurårii activitåõii Centrului Cultural Român, M.A.E. urmând så plåteascå numai cheltuielile pentru întreõinerea acestora.
Centrul Cultural Român de la Viena desfåøoarå o activitate meritorie, cu obiective concrete, cuprinzând manifeståri
culturale de prestigiu, cu impact la public.
Institutul Cultural Român - Währingerstr. 6-8, 1090 Wien, Österreich. Director: Ildiko Schaffhauser

(referent Teodor Atanasiu)
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Donaõia academicianului Virgil Cândea în colecõiile Bibliotecii Naõionale a României

Academicianul Virgil Cândea a donat cu generozitate Bibliotecii Naõionale a
României, cu ocazia Zilelor BNR, un important fond de carte privind creaõia
românilor de pretutindeni, precum øi o serie de lucråri editate în stråinåtate care
trateazå subiecte din istoria veche, modernå øi contemporanå a României.
Cercetåtor de mare erudiõie, academicianul Virgil Cândea a întreprins studii
asupra istoriei ideilor øi a culturii sud-est europene, având o contribuõie decisivå în
descoperirea picturii post-bizantine de expresie arabå (artå melkitå), asupra istoriei
diplomaõiei øi asupra istoriei Transilvaniei, demonstrând prin studiile sale o
profundå preocupare pentru mårturiile româneøti, oriunde s-ar gåsi acestea.
Biblioteca domnului academician Virgil Cândea reflectå øi ea
Breviario de cultura. Madrid, 1985
pluridisciplinaritatea preocupårilor sale, adunând, în timp, dovezi ale spiritualitåõii
româneøti. Iatå câteva titluri incitante: Vlad Georgescu. Istoria Românilor de la origini pânå în zilele noastre. [Oakland],
1984; George Ciorånescu. Bessarabia: disputed land between East and West. Munich, 1985; Pamfil Øeicaru. La Roumanie
dans la Grande Guerre. [Paris], 1968; Paul H. Stahl. L’autre monde. Les signes de reconnaissance. Freiburg, 1983;
Romania between East and West. Historical Essay in Memory of Constantin C. Giurescu. Ed. Stephen Fischer-Galaõi,
Radu R. Florescu and George R. Ursul, New York, 1982; Romanian Studies Conference: a New Zeeland Seminar on
Culture, Linguage, History. Aukland, 1973 – primul seminar despre români organizat în acea parte de lume etc.
Nu putem så nu amintim aici øi pe cercetåtorii stråini care au tratat, în cårõi fundamentale, subiecte din istoria României:
André Moor, Georges Castellan, Keith Hitchins etc.
Multe dintre aceste lucråri au dedicaõia autorilor. Fiecare dintre ele are o poveste legatå de evenimentele cu ocazia cårora a
fost primitå, de relaõiile de prietenie pe care domnul Virgil Cândea le-a avut cu autorii.
Prezentåm mai jos o bibliografie selectivå a donaõiei:
- Romanian Studies Conference: a New Zeeland Seminar
on Culture, Language…. Aukland, 1973
- Dialogue culturel Paris – Bucarest. Lettres de A. Rosetti
adressées à T. Papahagi (1922 – 1925). L.- Jean, 1995
- Mårturie ortodoxå: revista comunitåõii ortodoxe române
din Olanda. 6, nr. 19. 1987
- Originea limbii øi a neamului românesc. Roma, 1986
- Kultur und Politik. Im Spannungsfeld der Geschichte.
Bielefeld, 1975
- Titulescu notre contemporain. Paris, 1982
- Contrasts in Emerging Societies/ ed. Warriner, Doreen,
Bloomington, 1965
- Contribution to a Romanian History Symposium: held at
Hardin-Simmons University, november 21-22, 1975 / ed.
David A. Funderburk, Calvin C. Turpin, Abilene, 1976
(dedic.aut.)
- War and Society in Eastern Central Europe. Vol.I. / ed.
Béla K. Király and G. E. Rothrnberg. New York, 1979
- Genocide and Retribution: The Holocaust in Hungarian Ruled Northern Transylvania/ ed. R. L. Braham. Boston,
1983
- Romania between East and West. Historical Essay in
Memory of Constantin C. Giurescu / ed. Stephen FischerGalaõi, Radu R. Florescu and George R. Ursul, New York,
1982
- Romania: en artikklelsamling/ Jahn Otto Johansen og
Jardar Seim. Oslo, 1980 (dedic. editorilor)
- The Tragic Plight of a Border Area: Bassarabia and
Bucovina. California, 1983
- Transylvania in 1922. Report of the Commission sent by
the American and British Unitarian Churchies to
Transylvania in 1922 / compiled by Louis C. Cornish.
Boston, 1922
- Language and Area Studies. East Central and
Southeastern Europe: A Survey / Edited by Charles Jelavich,
Chicago and London, 1969
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- Eastern Europe in the 1980s / edited by Stephen FischerGalaõi, [Boulder, 1981]
- Almanahul Familiei: revistå editatå de H.O.R. BeerSheva øi Naghev: publicaõie a originarilor din România,
Micud. nr. 18, 01.11.1989
- Almond, Mark.The rise and fall of Nicolae & Elena
Ceauøescu. London, 1992
- Almond, Mark. Decline without Fall. Romania under
Ceausescu. London, 1988
- Ambrus, Miskolczy. A brassói román levantei kereskedõpolgárság kelet-nyugati kõzvetitõ szerepe (1780-1860).
Budapest, 1987 (dedic.aut.)
- Arroyo Picardo, Graciela. La evolución de las relaciones
entre México y Rumanía en el contexto internacional del
siglo XX. México, 1981 (dedic.aut.)
- Baciu, Nicolas. L’Europe de l’Est trahie et vendue. Les
erreurs tragiques de Churchill et Roosevelt. Les documents
secret accusent. Paris, [1984]
- Beck, Erch. Bibliographie zur Landeskunde der
Bukowina: Literatur bis zum Jahre 1965. München, 1966
- Boldur, A.V. Istoria Basarabiei. Contribuõii la studiul
istoriei Românilor. Vol. I (Epocile Vechi). Chiøinåu, 1937
(dedic. Nina A. Boldur)
- Buonicontro, Pasquale. L’Unione dei Principati Danubiani
nei documenti diplomatici napoletani (1856-1859). Napoli,
1972 (dedic.aut.)
- Castellan, Georges. A History of the Romanians. New
York, 1989 (dedic.aut.)
- Chambe, Général. Route sans horizon. Les eaux sanglants
du beau Danube bleu. Paris, 1981
- Ciorånescu, George. Bessarabia: disputed land between
East and West. Munich, 1985
- Coja, Maria; Dupont. Pierre. Histria. Ateliers céramiques.
Paris, 1979
- Constantinescu, M.; Daicoviciu, C.; Pascu, Øt. Histoire de
la Roumanie des origines à nos jours. 1970
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- Criøan, George. An amaizing life. Escape from Rumania.
New York, 1990. (dedic.aut.)
- Da Mota, Atico Vilas Boas. Momentos da Historia dos
Romenos. Brasil, 1988
- Deak, Istvan. The Lawful Revolution: Louis Kossuth and
the Hungarians, 1848.1849. New York, 1979
- Dobridor, Ilariu. Decåderea dogmelor. Cum au dizolvat
evreii cultura europeanå. Alba-Iulia = Paris, 1999
- Drågan, Josif Constantin; Airinei, Øtefan. Geoclimate and
History. Roma, 1987
- Dubneac, Felix, arhimandrit. Evocåri øi mårturisiri din
urmarea lui Hristos. Detroit, 1993. (dedic. aut.)
- Eminescu, Mihai. Bucovina øi Basarabia: studiu istoricopolitic. München, 1981
- Eøanu, Andrei. Chiøinåu. File de istorie: cercetåri,
documente, materiale. Chiøinåu, 1998. (dedic. aut.)
- Filip, Traian. Falsificatorii de imagini. Roma, [1979]
- Fischer, Rolf. Entwickungsstufen des Antisemitismus in
Ungarn 1867 – 1939. Die Zerstörung der magyarischjüdischen Symbiose. München, 1988
- Florescu, Radu R.; McNally, Raymond T. Dracula. Prince
of many faces. His Life and His Times. Boston = Toronto =
London, [1989] (dedic. aut.)
- Funderburk, David B.; Turpin, Calvin C. ed.. Contributions
to a Romanian History symposium, Texas. 1976 (dedic. aut.)
- Georgescu, Vlad. Istoria Românilor de la origini pânå în
zilele noastre. [Oakland], 1984
- Ghermani, Dionisie. Rumänien. Marxismus-Leninismus in
Theorie und Praxis. München, 1990
- Ghermani, Dionisie. Die kommunistische Umdeutung der
rumänischen
Geschichte
unter
besonderer
Berücksichtigugn des Mittelalters. München, 1967
- Ginsborg, James Alexander. The real factof Transilvania’s
Odyssey. Roma, 1983
- Hitchins, Keith. Die idee der Nation bei den Rumänen in
Transsilvanien. Bukarest, 1989
- Hitchins, Keith. The idea of Nation. The Romanians of
Transylvania 1691-1849. Bucharest, 1985
- Hitchins, Keith. Studies on
Romanian National Consciousness.
Roma, 1983
- Hitchins, Keith. Die idee der Nation
bei der Rumänen im Transsilvanien
(1691 – 1849). Bucureøti, 1989
- Hofbauer, Hannes; Roman, Viorel.
Bukowina
Vergessenes
Land.
Bessarabien zwischen Westeuropa,
Rubland. Moldawien und der Türkei.
Wien, 1993 (dedic. aut.)
- Irimie, Cornel. Das Hirtenwesen der
Rumänen. Forshungen in der
Mårginea Sibiului bei Hermannstast
Sibiu. München, 1965
- Jelavich, Barbara.; Jelavic Barbara. The
Establishment of the Balkan National
States, 1804-1920. London, 1977
- Lami, Giulia.Risorgimento. Italia e
Romania 1859-1879. Esperienze a
confronto. Milano, Bucureøti, 1992
- Lehrer, Milton G. Transylvania.
History and Reality. Maryland, 1986
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- Longhin Popescu, Ion. Land of promise. Romanian Stories
of Canadien Prairies. Bucharest, 1986
- Moisescu, Gheorghe, preot. Centenarul Societåõii
Academice Literare România Junå di Viena 1871-1971.
Viena, 1971. (dedic. aut.)
- Moor, André. Histoire de la Roumanie. Geneve, [s.a.]
- Murnu, George. Bair di Cåntic Armånesc. [Syracuse], 1989
- Nehring, Karl. Matthias Corvinus, Kaiser Friederich III
und das Reich. Zum hunyadisch-habsurgischen Gegensatz
im Donauraum. München, 1975
- Oniceanu, Marius. Dracula: Krezritter. Legende. Warheit.
Hohenlonher, 1985 (dedic.aut.)
- Popa, Øtefan N. O istorie a literaturii române din
Voivodina. Paciova, 1997
- Popescu, Ioan N. Gravitation. Pleanding for a New Unified
Theory of Motion and Fields. Roma, 1988
- Popescu, Ion Longin. Land of Promise. Romanian stories
nif Canadian Prairies. Bucharest, 1986
- Popi, Gligor. Românii din Banatul sârbesc. Panciova, 1998
- Roman, Viorel. Rumänien im Spannungsfeld der
Grossmächte 1878-1944. Von der okzidentalischen
Peripherie zum orientalischen Sozialismus, Bremen, 1989
/România în sfera de interese a marilor puteri (1878-1944).
De la periferia occidentului la socialismul oriental/.
(dedic.aut.)
- Roman, Viorel. Zehn Jahre Rumänien forschung 19841993. Eine Dokumentation. Bremen, 1993
- Roman, Viorel. Imperiul, evreii øi românii. Bremen, 1994
- Sasu, Aurel. Cultura românå în Statele Unite øi Canada. 2
vol. Bucureøti, 1993
- Sociedad Iberoamericana de Filosofia. Estetica y
creatividad en Ortega: volumen de homenaje a Jose
Ortega y Gasset en el centenario de su nascimento.
Madrid, 1984
- Societatea de Limba Românå din Voivodina. Contribuõii la
istoria culturalå a românilor din Voivodina. II. Comunicåri
la Cea de a II-a Sesiune Øtiinõificå (Vîrøeõ, 21-23 . XI. 1974).
Panciova, 1976
- Suppan, Arnold. Staaten und
Minderheiten
im
Donauraum
zwischen
Nationalismus
und
Internationa-lismus (1945- 1991). În:
Club Niederöstrreich, 2/1992
- Øeicaru, Pamfil. La Roumanie dans
la Grande Guerre. [Paris], 1968
- Toma, Radu. Românii din America.
Bibliografie comentatå. Bucureøti, 1978
- Tontsch, Günther H. Das Verhältnis
von Partei und Sttat in Rümanien
Kontinuität und Wandel 1944-1982,
Köln, 1985 (dedic.aut.)
- Õåranu, Jean. Présence roumaine au
Canada. Montréal,1986
- Upson Clark, Charles. United
Roumania. Bucureøti, [s.a.]
- Uscåtescu, Jorge. Breviario de
cultura. Madrid, 1985 (dedicaõia
autorului)
- Wertsman, Vladimir. The Romanians
in America 1748-1974: a Chronology
& Fact Book. New York, 1975
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Øerban Stati, fost ambasador al României la Roma:
Ieri s-a deschis aici o salå foarte frumoaså, destinatå operelor unor autori români stabiliõi în stråinåtate, realizatå
prin efortul comun al BNR øi al MAE. Fenomenul este bine venit, pentru cå el creeazå încå o legåturå între românii
din stråinåtate øi cei din õarå. E vorba, în fapt, de o aceeaøi culturå românå, pentru cå poõi så vorbeøti la fel de bine de
o culturå a exilului în õarå øi de o culturå conformistå faõå de regim în afara õårii! În plus, nimeni nu mai poate face
azi distincõia între românii din stråinåtate øi cei din õarå, nimeni din Italia nu va spune cå un mare filosof cum e
Sartori, care tråieøte la New York, nu ar fi italian.
Comunitåõile româneøti sunt constituite istoriceøte din secolul XIX – perioadå în care a apårut øi comunitatea
italianå în Statele Unite sau cea polonezå în Franõa etc. Råzboiul rece a creat o mare parte din cel de al doilea val de
emigrare româneascå. Parisul a fost una dintre cele mai frecvente destinaõii - oraø tradiõional care primeøte în lumina
sa refugiaõi -, înså øi Italia a fost o destinaõie cåutatå. Roman Vlad, un foarte mare muzician, un fel de Leonard
Berstein al Europei, a creat o mare platformå intelectualå în Italia, õinând cursuri de educaõie muzicalå la
televiziunea italianå, care l-au fåcut celebru. Dinu Adameøteanu - zeci de ani supra-intendent în arheologie pentru
sudul Italiei; unul dintre cei care au creat arheologia aerianå (a folosit survolårile militare pentru a descoperi øi
pentru a circumscrie situri arheologice) - este la fel de cunoscut în Italia.
Valul exilului produs dupå 1946 a fost unul al råmânerii øi al refugiului. Se pune întrebarea dacå aceste valuri au
întårit comunitåõile româneøti din õårile respective. Da øi nu. Da, în sensul cå le-au dat un prestigiu intelectual. Nu,
pentru cå exilul a fost måcinat continuu de suspiciune - unul dintre elementele cele mai distructive, care continuå øi
azi så producå venin. Spre deosebire de Polonia sau Ungaria, ale cåror regimuri, deøi se distanõau oficial de emigraõie,
colaborau în fapt cu aceasta, regimul comunist din România nu a avut nici måcar aceastå minimå inteligenõå de a nuøi antagoniza oamenii aflaõi în stråinåtate. Numai bulgarii au mai procedat la fel ca noi. Din aceste motive, fiecare
intelectual a mers pe contul lui; s-au pus în valoare individualitåõi øi foarte rar comunitåõi. Adevåratele comunitåõi
româneøti sunt cele din SUA øi Canada, întemeiate pe vechea emigraõie economicå din secolul XIX.
Øi dupå 1989 statul român a avut o politicå ezitantå faõå de aceste comunitåõi. Abia dupå 2000 s-au fåcut paøi
importanõi în sensul recunoaøterii valorii exilului românesc, inclusiv a criticii lui faõå de ceea ce se întâmplå în õarå.
Cum am putea cere exilului så aplaude tot ce se întâmplå aici, când nici noi înøine nu o facem?! Din fericire,
maturizarea societåõii româneøti va duce la recunoaøterea valorii acestor comunitåõi. Se va putea crea o õesåturå
organicå în urma cåreia rånile adânci, fracturile istorice care s-au adâncit ani de zile, vor începe så se închidå.
Trebuie så înõelegem cå institutele øi centrele culturale româneøti din stråinåtate nu sunt destinate doar
comunitåõilor de români - instituõia care îi agregå cel mai eficient pe aceøtia este biserica, unde oamenii vin nu numai
din religiozitate, ci øi pentru cå ea este un loc unde pot afla informaõii, unde pot schimba impresii; cei mai inteligenõi
dintre preoõi lucreazå tocmai în acest sens. Dacå vorbim de råspândirea cårõii româneøti øi de importanõa ei pentru
stråinåtate, trebuie så ne gândim nu numai la comunitåõile noastre de acolo, ci øi la toate celelalte centre de interes
pentru românisticå – studenõii, profesorii de limbå øi civilizaõie românå. În Italia sunt mulõi cercetåtori de mare fineõe
care s-au dedicat românisticii. Cred cå este o obligaõie elementarå ca så îi sprijinim cu cårõi pe toõi aceøti intelectuali.
Ion Bulei, fost director al Centrului Cultural Român din Veneõia:
Cum se simt românii din stråinåtate? Se simt foarte izolaõi. Deøi aståzi nu
ar trebui så mai vorbim de exil, ci, eventual, de diaspora, românii stabiliõi în
stråinåtate tot de exil vorbesc. Sunt izolaõi în douå feluri – ei între ei, pentru cå
se ceartå continuu, øi ei faõå de românii din õarå...
Receptarea lor în mediile culturale respective nu a fost întotdeauna una
mulõumitoare; foarte mulõi nu s-au putut manifesta în limba õårii în care se
gåsesc, au continuat så scrie în românå, deøi au pierdut contactul cu ceea ce
înseamnå cultura românå aståzi – nu au putut intra într-o stare concurenõialå
normalå.
Eu sunt convins cå statul român a dat bani, chiar øi în perioada
dictatorialå, pentru a edita unele lucråri în stråinåtate. Orice stat face asta indiferent pe cine ar avea în frunte, cheltuieøte pentru a-øi apåra anumite
puncte de vedere. Au fost aøadar øi români care au fåcut culturå cu ajutorul

* Paginile 20-25 redau fragmente din comunicårile susõinute de participanõii la
seminariile Zilelor BNR - 2003.
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statului român. Ungurii au cheltuit øi cheltuiesc masiv pentru a-øi expune punctele de vedere. În Italia au apårut
multe cårõi din anii ‘30 care trateazå tema individualitåõii Transilvaniei. Statul român chiar ar trebui så se implice
mai mult, så iniõieze o politicå culturalå mai agresivå, aøa cum procedeazå alte õåri – dacå noi avem azi doar 7 centre
culturale în Europa øi în America, italienii au 193 de centre!
La Veneõia, editåm Caietele casei Române de la Veneõia øi un Anuar din care va apårea anul acesta al 5 lea
numår; colectivul pe care l-am creat adunå studii scrise de cercetåtorii români din Italia, de cercetåtorii italieni etc.
Fårå o politicå ofensivå din partea statului, românul în occident se simte trist, pentru cå despre õara lui ceea ce se øtie
este, de multe ori, foarte puõin sau foarte greøit. Sunt unii intelectuali mai conøtienõi de postura în care se gåsesc øi se
întreabå dacå nu asta este ceea ce meritåm så se øtie despre noi.
Sigur, avem øi nume mari, dar intelectualul român este de un tip enciclopedic (C. Noica are, în acest sens, un
foarte bun studiu intitulat Modelul Cantemir în cultura românå), se manifestå în foarte multe domenii, dar urma pe
care o laså nu este adâncå - cel care vine dupå el så cerceteze trebuie så ia lucrurile de la capåt. Existå øi intelectuali
care “se aruncå“ în cultura õårii în care au ajuns – vezi cazul lui Emil Cioran – øi se exprimå prin acea culturå. Pentru
asta trebuie så fii foarte valoros. Se naøte înså o întrebare: mai aparõin ei culturii române? Este o întrebare care a
chinuit generaõiile anterioare øi care ne chinuie încå øi pe noi.
Så nu ne închipuim cå în lumea de azi mai pot tråi øi alte civilizaõii decât marile modele culturale. Desigur, Europa
este un continent al diversitåõilor; existå speranõa cå în aceastå epocå de globalizare ne putem aråta valoarea intrând în
concurenõå, dar nu neapårat impunând un model propriu, ci încadrându-ne într-o civilizaõie mult mai generalå.
Din februarie 2000, Ministerul Culturii øi Cultelor, prin Biblioteca Naõionalå a României, nu a mai alocat bani
pentru cartea româneascå destinatå centrelor culturale din stråinåtate. Biblioteca de la Veneõia, de exemplu, s-a oprit din punctul de vedere al apariõiilor editoriale - la februarie 2000! Sigur, am primit uneori carte de la edituri, de la oameni
care au trecut pe acolo, dar aceasta nu este o formå solidå de a întreõine o bibliotecå. Vå întrebaõi, poate, cui foloseøte
aceastå bibliotecå? Românilor care tråiesc la Veneõia øi în zonele învecinate, studenõilor italieni care fac un curs de
limba românå la Veneõia (în Italia existå 11 centre universitare în care se studiazå civilizaõie româneascå). Acest curs de
civilizaõie românå de la Veneõia, la a cårui înfiinõare mårturisesc cå am contribuit øi eu, are acum 11 studenõi.

Mihai Dumitrescu – reprezentant al comunitåõii româneøti din Vancouver – Canada:
Aøa cum a spus Emil Cioran, omul locuieøte nu într-o õarå, ci într-o limbå. Sunt plecat din õarå de aproape 33 de
ani, de la o vârstå fragedå, timp în care nu am încetat så simt, så gândesc øi så vorbesc româneøte. Locuiesc în
Columbia Britanicå, poate unul dintre cele mai îndepårtate puncte geografice de România, la Antipod, în Vancouver,
un oraø cu o largå øi vibrantå comunitate româneascå, care påstreazå puternice tradiõii øi legåturi culturale cu õara.
Pe lângå emisiunile de radio øi televiziune în limba românå, comunitatea noastrå produce multe publicaõii,
precum Atheneum, o revistå cu articole din domeniul øtiinõei, artei, istoriei, literaturii la care îøi aduc contribuõia
atât colaboratori locali, cât øi din România. Am invitat scriitori de la ziarele din România så participe cu articole øi
cu idei la aceastå publicaõie. Centrul Comunitar Românesc are bibliotecå proprie, cu cårõi în limba românå, donate
în special de membrii comunitåõii, pentru folosul celor care vor så înveõe limba øi literatura românå.
De-a lungul anilor, comunitatea noastrå a fost bine reprezentatå de personalitåõi ale culturii româneøti, aøa cum
este øi cunoscutul actor Septimiu Sever, care locuieøte la Montreal. Så mai pomenesc øi alte douå exponente ale
spiritului românesc în Canada - pe mama mea øi pe sora ei, doamnele Conõescu, strånepoatele locotenentcolonelului Dimitrie Papazoglu, care a fost autorul mai multor lucråri, dintre care cea mai cunoscutå este Istoria
fondårii oraøului Bucureøti. O parte dintre obiectele de arheologie øi de interes istoric cu care stråbunicul meu a
dotat muzeul personal au fost donate ulterior Muzeului de Istorie al Oraøului Bucureøti, Muzeului Militar Naõional
øi Muzeului Numismatic. Ca veterane ale comunitåõii româneøti în Canada, doamnele Conõescu au participat
neostenit la toate activitåõile culturale, fie cå au recitat poezii din creaõia personalå sau din cea a poeõilor români, la
emisiunile de radio øi la sårbåtorile tradiõionale ale comunitåõii, fie cå au organizat expoziõii proprii de icoane pe
sticlå, pentru care au primit aprecierea înseøi Majeståõii Sale Regele Mihai, sosit într-o vizitå la Vancouver.
Intenõionåm så deschidem øi un muzeu dedicat stråbunicului meu Dimitrie Papazoglu, cu exponate atât din colecõia
mea personalå, cât øi din alte colecõii.
Biblioteca Naõionalå a României mi-a servit, de-a lungul anilor, drept surså de inspiraõie øi documentare. Îmi
amintesc de orele lungi petrecute în sålile de lecturå pentru pregåtirea examenelor sau binecuvântatele clipe de
relaxare, ascultând înregistrårile clasicilor muzicii universale. Revin cu multå plåcere în acest låcaø al culturii unde,
pe lângå publicaõiile interesante, am gåsit øi prieteni de valoare.

Jenica Tabacu - muzeograf coordonator al Muzeului Hasdeu din Câmpina:

Nåscutå la Bucureøti la data 14 noiembrie 1869, Julia Hasdeu reprezintå a patra generaõie neîntreruptå de
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oameni de litere din familia Hasdeu. Deøi români, stråbunicul såu scria în polonezå, iar bunicul - în ruseøte. Julia
alege så scrie în francezå. “Iubea foarte mult România”, scria Hasdeu, “o iubea cu singurul sentiment de iubire cu
care putea så iubeascå: iubire mare øi purå, iubire care debordeazå aproape din tot ceea ce a scris. Dar era – øi nu
øtiu de ce – atât de franõuzoaicå prin turnura spiritului såu øi temperamentul inimii sale, încât, cu mult timp înainte
de plecarea la Paris, înainte chiar de a fi putut prevedea cå acolo îøi va face studiile, începând de la vârsta de opt
ani, în plin Bucureøti, visa, gândea, scria în francezå [...] simõea o specie de obsesie irezistibilå a francezei; øi o
mânuia cu o uøurinõå uimitoare în timp ce la noi, în familie, nu se discuta aproape niciodatå decât în româneøte”.
Parisul, “oraøul-literaturå”, a jucat fårå îndoialå un rol important în alegerea acestei limbi mult circulate în
secolul al XIX-lea, limbå în care au scris mari maeøtri, precum Victor Hugo, la moartea cåruia Julia a scris pe
registrul de condoleanõe, deschis la casa din strada Eylau: “Domniøoara Hasdeu din colonia românå, celui mai mare
dintre poeõi, celui mai mare cetåõean”. Tot lui îi închinase tânåra româncå o odå intitulatå simplu Victor Hugo, scriså
cu douå zile înaintea evenimentului care a îndoliat Franõa.
“Poezia este un limbaj de crizå”, spunea Mallarmé. Deøi scriså la vârsta formårii personalitåõii, opera Juliei
dezvåluie un suflet rånit de cenuøiul lumii moderne din care au dispårut iubirea, adevårul øi cavalerismul. Refugiul
Juliei la masa de scris a generat trei cårõi: douå de poezie (Bourgeons d’avril øi Chevalerie) øi una de prozå øi teatru
(Théâtre. Légendes et contes), publicate postum la Paris, în 1889 øi 1890. Franceza ar fi trebuit, probabil, så joace
rolul unei rampe de lansare în universul literar parizian, pentru cå poeta nu avea nevoie de un traducåtor care ar fi
putut så-i trådeze mesajul (lucru care, din nefericire, se va petrece peste ani, când poezia ei va fi tålmåcitå în limba
românå).
Despre aceea care a fost øi este Julia Hasdeu, cåci “poezia i-a furat moartea”, Louis Leger scria: “Så påstråm
cu pioøenie amintirea acestei tinere stråine, care visa un loc printre maeøtrii noøtri, øi al cårei nume meritå så fie
înscris alåturi de al lor”. Recent, Casa Scriitorilor Belgieni de Limbå Francezå din Bruxelles a gåzduit o seratå
deschiså prin conferinõa “Julie Hasdeu – poétesse roumaine”. Anul acesta, apropiat de cel în care s-a aniversat
bicentenarul naøterii lui Victor Hugo, prestigiosul periodic belgian, fondat în 1865, La Revue Générale, a publicat
în numårul din octombrie articolul Une jeune poétesse roumaine adoratrice de Victor Hugo. “Non, tu ne mourras
pas, Hugo”, sunå un vers al Juliei din oda închinatå scriitorului. “Nu, tu nu vei muri, Julia” am putea rosti øi noi,
plecându-ne în faõa memoriei celei care, dupå cum spunea Sully Prudhomme, “a fåcut în Franõa cea mai mare
onoare õårii sale”.

Seminar: Editurile româneøti øi literatura exilului

Doina Jelea - Editura Humanitas:
Recuperarea literaturii øi a culturii româneøti desfåøuratå în afara graniõelor õårii,
în special dupå 1948, are, cu siguranõå, în programele editoriale din România (situaõie
similarå în toate õårile din fostul bloc sovietic), o conotaõie militantå. Editura
Humanitas øi-a trecut în mod explicit în program acest proiect: øi-a propus så
recupereze nu orice literaturå øi nu orice culturå din exil, ci doar lucrårile realizate de
oamenii care au fost despårõiõi de õarå din motive explicit politice.
Primele cårõi pe care le-a editat Humanitas au fost cele ale exilului românesc
extrem-anticomunist: Paul Goma - Culorile curcubeului, Soldatul câinelui øi
Gherla, Virgil Ierunca - Fenomenul Piteøti (o carte necunoscutå pânå atunci în
România), toate editate la începutul anului 1990, în tiraje care aståzi ne fac så visåm
(100.000-150.000 de exemplare!). Humanitas a continuat, în definitiv, pe aceeaøi linie,
recuperând aproape integral literatura aøa-numitei Generaõii ‘26. Au fost publicate
integral sau sunt în curs de a fi publicate integral cårõile soõilor Lovinescu-Ierunca.
Toatå publicistica radiofonicå a lui Virgil Ierunca a fost cuprinså în 4 volume; s-a
publicat jurnalul lui precum øi o antologie de versuri. Opera Monicåi Lovinescu a fost recuperatå în 6 volume de
Unde scurte, cuprinzând publicistica øi critica literarå cititå la microfonul Europei Libere, de-a lungul celor
aproape 40 de ani. Memorialistica sa a fost publicatå sub forma a douå volume care au ca titlu La apa Vavilonului,
un fel de jurnal comentat la o distanõå de 20 de ani. Un Jurnal masiv (1982 – 2001) al aceleiaøi Monica Lovinescu
va apårea în 6 volume - suntem acum la volumul 3.
Humanitas a publicat øi memorialistica post-decembristå a unei cunoscute scriitoare din diaspora româneascå de
la Paris – dupå cum vedeõi, Humanitas a recuperat în special exilul franõuzesc, cu precådere scriitorii mai puõin
preocupaõi de literaturå beletristicå: jurnalul în douå volume al publicistei Sandei Stolojan, mai puõin cunoscutå
pentru activitatea din domeniul drepturilor omului, în ultimii 20 de ani ai fostului regim.
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Cred cå problema pe care ar trebui så ne-o punem, pentru cå suntem la o bibliotecå, este felul în care cårõile
româneøti, în condiõiile în care ele sunt atât de scumpe, riscå så devinå “confidenõiale”. Publicul cititor care nu-øi mai
poate permite så cumpere carte ar trebui så poatå avea acces la acestea måcar prin intermediul bibliotecilor. Chiar
dacå nu dispun de bani suficienõi pentru achiziõie, bibliotecile se pot adresa direct editurilor. Nu cred cå existå cerere
de donaõie care så fi ajuns pe biroul directorului editurii Humanitas sau pe acela al unui responsabil de colecõie øi
care så nu fi fost onoratå.
În acõiunea de recuperare a diasporei øi a exilului românesc, trebuie så fim preocupaõi mai mult de gradul în care
aceastå literaturå îmbogåõeøte cultura øi literatura românå, decât de gradul în care ar îmbogåõi culturile øi literaturile
în care ne-au împråøtiat bunul Dumnezeu øi Istoria, de-a lungul acestei jumåtåõi de secol. La urma urmelor, atunci
când nu este forõatå, circulaõia scriitorilor în toate limbile påmântului este un lucru absolut normal øi n-ar trebui så
aibå în el nimic dramatic.
Eugen Ionescu, adjudecat atât de români, cât øi de francezi, el însuøi socotindu-se mai mult francez decât român,
va beneficia la noi, cu ajutorul fiicei sale Marie-France Ionesco, de o nouå traducere integralå a pieselor de teatru.
Munca de traducere pe care o fac colegii mei Vlad Zografi øi Vlad Ruso în tandem va fi realmente un eveniment
cultural. Felul în care literatura øi cultura exilului creeazå emulaõie în cultura noastrå oarecum închiså pânå în 1989
este lucrul cel mai extraordinar. Deøi nu e vorba de un scriitor publicat la editura noastrå, voi spune cå un mare
prozator cum este Alexandru Vona, care a dispårut din cultura românå, cu roman cu tot, în 1948, øi care se întoarce
în cultura românå în 1991-1992, cu un roman extraordinar, foarte bine primit în stråinåtate øi pus în companii dintre
cele mai ilustre, a avut un foarte important rol la întâlnirea cu literatura românå din interiorul graniõelor õårii, dându-i
acesteia un nou suflu de deschidere universalå, suflu de care am fost våduviõi timp de 50 de ani.

Denisa Comånescu – Editura Polirom:
Polirom este o editurå care publicå în jur de 400 de titluri pe an, acoperind toate
sectoarele pieõei de carte. De aceea, este firesc ca foarte mulõi dintre autorii care
tråiesc în stråinåtate så fie editaõi de noi. În domeniul non-ficõiunii - øtiinõele socioumane, istoria øtiinõei în general etc. - am publicat deja mulõi autori mari din
diaspora.
Basarab Nicolescu (ale cårui cårõi Transdisciplinaritatea øi Noi, particula øi
lumea au apårut în traducere la editura noastrå) este un mare fizician øi, în acelaøi
timp, un mare eseist. Domnia sa este cercetåtor la Centre national de la recherche
scientiphique din Paris. Teoria transdisciplinaritåõii, care l-a fåcut celebru - foarte
cunoscutå în Europa øi în America - apropie øtiinõa de culturå, transgresând
graniõele.
Cårõile lui Vladimir Tismåneanu, profesor de politologie øi de istorie recentå
la Maryland University, specialist în istoria de dupå 1945 din õårile din centrul øi
estul Europei, sunt traduse în întreaga lume. Polirom a publicat din opera sa
Mizeria utopiei. Criza idelogiei marxiste în Europa råsåriteanå; Reinventarea
politicului. Europa råsåriteanå de la Stalin la Havel; Fantasmele salvarii.
Democraõie, naõionalism øi mit in Europa post-comunistå; Revoluõiile din 1989. Între trecut øi viitor.
Ioan Petru Culianu, moøtenitorul catedrei lui Mircea Eliade de istoria religiilor de la Divinity College
Chicago, va fi editat în ediõie completå (peste 30 de volume) - suntem deja la volumul 7. Ediõia de Opere Ioan Petru
Culianu este îngrijitå de sora lui Ioan Petru Culianu, Tereza Culianu Petrescu, øi de Dan Petrescu.
Matei Cålinescu, unul dintre puõinii români cunoscuõi în Statele Unite, profesor de teoria literaturii la
Universitatea Indiana din Bloomington, figureazå între apariõiile Polirom cu volumele: Despre Ioan P. Culianu øi
Mircea Eliade, carte foarte comentatå anul trecut; A citi, a reciti, care a cunoscut un foarte mare succes în America
(Rereading – 1993); Portretul lui M; Amintiri în dialog. Matei Cålinescu – Ion Vianu, carte care recupereazå
memoria istoriei recente a perioadei gulagului românesc. În acelaøi domeniu se încadreazå øi Gabriela Melinescu,
mare poetå, prozatoare românå øi suedezå, prezentå cu al såu Jurnal suedez. Gabriela Melinescu este øi
traducåtoarea editurii Polirom (de la Strindberg, pânå la autori contemporani foarte interesanõi, cum este cazul poetei
Katarina Frostenson, membrå a juriului Premiului Nobel, sau cel al lui Tomas Tranströmer, pe care eu personal îl
consider cel mai mare poet european contemporan, de talia poetului american John Ashbery).
Pentru cå m-am întors chiar acum câteva zile de la o burså pe care am avut-o la Iowa University, aø vrea så vå
mai vorbesc øi de cartea lui Norman Manea - Întoarcerea huliganului, un volum de autoficõiune care a apårut în
iunie la Editura Polirom. Acest volum a apårut în septembrie la marea editurå newyorkezå Simon [&] Schuster. În
cursul lunilor septembrie øi octombrie, am avut bucuria så våd cå în New York Times Book Review - principalul
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supliment literar din America - au apårut douå cronici formidabile la aceastå carte. Acum 3 såptåmâni, am fost
invitatå la Centrul Cultural din New York la o întâlnire cu autorii români care tråiesc acolo. Aceøtia m-au întrebat,
vorbind despre experienõa pe care am avut-o la Universitatea din Iowa unde am predat un curs de creative writing øi
de translations, ce øtiu studenõii despre literatura românå. Le-am spus cå singurele cårõi pe care le citiserå erau
Mihail Sebastian – Jurnal, într-o traducere formidabilå, øi Norman Manea, prezent cu eseul Clownul (carte scriså
la începutul anilor ‘90 øi traduså în 18 õåri, care vorbeøte despre întreaga mascaradå sado-masochistå în care era
nevoit så tråiascå intelectualul român în timpul comunismului) øi cu Întoarcerea huliganului.
De un succes incredibil se bucurå øi cele douå volume ale scriitoarei Aglaja Veteranyi, care a tråit în Elveõia
unde a scos câteva cårõi de poezie øi douå volume de ficõiune. Editura Polirom a editat deja, în colecõia Biblioteca
Polirom pe care o girez, volumele De ce fierbe copilul în måmåligå - o prozå acutå, de o mare poeticitate- øi Raftul
cu ultimele suflåri.

Petru Romoøanu – Editura Compania:
Eu øi soõia mea, Adina Kenereø, ne întoarcem în România dupå 10 ani de Paris,
loc în care am cunoscut pe mulõi dintre scriitorii români stabiliõi în Franõa; în anii
‘90 mai ales, am fost apropiaõi de Monica Lovinescu øi de Virgil Ierunca. Întorøi
în õarå, o datå cu înfiinõarea editurii Compania, ne-a preocupat aducerea acaså a
scriitorilor români din diaspora. Am început cu clasicii – am editat, de exemplu, 4
titluri din Marta Bibescu. M-am întrebat de multe ori de ce în timpul comunismului
nu i-au fost retipårite romanele, care, în mod evident, nu puneau nici o problemå
ideologicå, dar a fost tipårit, în schimb, prin 1978, ceva mult mai dificil: jurnalul såu
politic, îngrijit de regretatul C. Popiøteanu. Nu era vorba, cred, de cenzurå, ci de
nevolnicia româneascå, unde suntem mari specialiøti...
Vom continua så retipårim Elena Våcårescu. Multe dintre cårõile sale nu au mai
fost retipårite de mult timp, iar altele nici nu au apårut în româneøte. A scris øi poezie
care, ca øi cea a Iuliei Hasdeu, este destul de inactualå. Am tipårit øi un volum de
Panait Istrati, un alt autor care nu îøi gåseøte actualitatea, în îngrijirea øi traducerea
parõialå a lui Mircea Iorgulescu De altfel, acesta este un fenomen mult mai amplu øi
mai neliniøtitor – chiar mari scriitori, cum ar fi Rebreanu sau Slavici, par aståzi greu de reintrodus în circuitul
interesului public. E datoria noastrå, a editorilor, de a gåsi canalele apte så îi revitalizeze pe aceøti mari creatori.
Ne-am asumat editarea Opisului emigraõiei politice, semnat de Mihai Pelin, lucrare stranie, incomodå, care
conõine 1.200 de fiøe din dosarele securitåõii privind autorii români. Am ezitat mult înainte de a-l tipåri, am citit de mai
multe ori manuscrisul, cu mare atenõie, stresat fiind de imposibilitatea de a controla informaõiile care se gåseau acolo.
La apariõia dicõionarului, am „beneficiat” de câteva atacuri minore pe care le-am luat de altfel în calcul; în schimb, am
primit de pe toate meridianele mesaje de apreciere – oamenii au fost mulõumiõi så constate cå s-a produs o primå
spargere a unui zid care i-a õinut, timp de 50 de ani, într-o relaõie încordatå cu õara. Mulõi dintre cei care ne-au scris
erau copiii unor scriitori cuprinøi în dicõionar - nu vorbeau româneøte, dar erau interesaõi de povestea pårinõilor lor...
Am editat apoi Florin Manolescu - Enciclopedia exilului literar român, lucrare mult mai amplå, bazatå în
special pe documentaõia gåsitå la biblioteca de la Freighburg, care este fåcutå de legionari. În treacåt fie spus,
legionarismul a fost singura miøcare politicå coerentå a românilor din exil; ea a continuat så existe mult timp øi,
dincolo de violenõele extremismului såu, a avut partea sa de patriotism øi de muncå în folosul õårii. Munca la acest
dicõionar a fost o întreagå aventurå – pe lângå efortul financiar covârøitor, el a necesitat øi un efort masiv de
reactualizare, întrucât manuscrisul a stat mulõi ani blocat la o altå editurå; aceastå reactualizare a presupus o
susõinutå corespondenõå mondialå. Straniu este cå lucrarea a continuat så fie boicotatå øi dupå ce a apårut, având
parte de o primire rece din partea criticii. O exlicaõie a acestei poziõii ar putea fi aceea cå dicõionarul conõine toate
informaõiile despre autorii majori – M. Eliade, V. Ierunca, P. Dumitriu etc. - cele bune øi cele rele, fårå så-øi
propunå så intre într-o polemicå directå cu cineva. Sunt câõiva autori care – vezi cazul lui Mircea Iorgulescu, care a
avut o replicå promptå, în acest sens, în Revista 22 – l-au acuzat pe Florin Manolescu de subiectivism în ceea ce-i
priveøte. Toate aceste reacõii intrau înså în regula jocului.

Seminar: Biblioteca Naõionalå a României øi românii de pretutindeni
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Mihaela Stanciu – Biblioteca Naõionalå a României:
Dacå editorii îøi fac o datorie de cinste din publicarea în România a scriitorilor români din diaspora, øi noi,
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bibliotecarii, ne stråduim så punem la dispoziõia cititorilor aceste cårõi, så organizåm colecõiile bibliotecilor centrelor
culturale româneøti din stråinåtate.
Accademia di Roma a fost înfiinõatå în 1920, sub îndrumarea lui Pârvan, N. Iorga, I. Bianu, øi a format iluøtri
specialiøti în domeniul arheologiei, istoriei antice, istoriei artei, filologiei clasice, arhivisticii – Dumitru Berciu,
Dinu Adameøteanu, Ion Barnea, Mihai Berzea etc. Aøa cum afirma profesorul George Låzårescu în Øcoala
românå din Roma, (Editura Enciclopedicå, 1996), „Accademia Românå din Roma a fost o Arcadie a spiritului
umanistic”, fiind o instituõie chematå så scoatå la luminå valorile documentare imense din Arhivele Vaticanului, din
Arhivele de Stat din Veneõia, Genova, Pisa. Instituõia editeazå Diplomatuarum italicum, periodic specializat în
publicarea documentelor identificate în arhivele italiene, øi Ephemeris daco-romana, anuarul Øcolii Române de la
Roma, specializat în prezentarea studiilor de arheologie românå øi de istorie anticå.
Prin intermediul domnului director Dan Eugen Pineta, Accademia a iniõiat un proiect de modernizare a
bibliotecii, derulat în cadrul programului de colaborare între guvernul României øi cel al Italiei. În 2002, Ministerul
Afacerilor Externe al Italiei a acordat burse pentru 4 bibliotecari din Biblioteca Naõionalå a României pentru
realizarea unor operaõii de ordonare, clasificare øi implicit de recodare a documentelor deõinute de aceastå bibliotecå.
Ulterior, pe baza informaõiilor obõinute la faõa locului, în colaborare cu ICI România, BNR a elaborat o aplicaõie
softwere e-biblio, care så permitå dezvoltarea bibliotecii Accademiei. BNR a asigurat informaõiile privitoare la
descrierea bibliograficå a documentelor, la inventariere øi la modalitåõile de cåutare în baza de date.

Emanuel Actarian – Biblioteca Naõionalå a României
Bibliografia naõionalå Documenta Romaniae, editatå de Biblioteca Naõionalå a României din anul 1993,
înregistreazå publicaõii consacrate unei tematici româneøti (integral sau în parte) sau care sunt semnate/editate de
autori/editori români stabiliõi în stråinåtate. La alcåtuirea ei sunt folosite informaõiile oferite de colecõiile BNR, de
Catalogul cårõilor stråine intrate în bibliotecile din România, editat de BNR, precum øi de surse externe de tipul:
bibliografii naõionale, baza de date OCLC, Index Translationum etc.
Cele mai multe dintre lucrårile cuprinse în ultimele numere ale bibliografiei Documenta Historie Romaniae
sunt dedicate memorialisticii, lucrårilor de referinõe despre comunitåõile româneøti din õårile în care acestea
funcõioneazå. Comunitåõile din Iugoslavia, Ungaria, Israel, de exemplu, au elaborat o serie de lucråri legate de istoria
generalå a comunitåõii, de personalitåõile locale etc.
În spaõiul nord-american, în schimb, accentul cade în ultimul timp pe who’s who-uri. Unele lucråri recente - cum
ar fi cea a bibliotecarului de origine românå Vladimir Werstman - se adreseazå celor care vor så îøi realizeze
genealogia. Aøadar, în acest spaõiu preocuparea este pentru biografiile individuale, dar øi pentru cele ale
personalitåõilor româneøti din comunitåõile respective.
Documenta Romaniae acoperå literatura de specialitate din toate domeniile: filosofie - Øtefan Lupaøcu,
Basarab Nicolescu, Radu Bogdan, George Uscåtescu etc.; informaticå – Eugen Rovenõa etc.; matematicå – Titu
Andreescu etc.; lingvisticå – Eugen Coøeriu, Florin Stati, Toma Pavel etc.; artå plasticå - Constantin Brâncuøi, Victor
Brauner; muzicå - Sergiu Celibidache, Clara Haskil, Constantin Silvestri, Dinu Lipatti; literaturå - Elena Våcårescu,
Iulia Hasdeu – operå asupra cåreia, recent, cercetåtorul francez Roland Duflot øi-a fåcut o lucrare de doctorat - ,
Marta Bibescu, Tristan Tzara.
În aceste bibliografii se gåsesc toõi autorii, toate cårõile care au fost editate din 1990 pânå în prezent. Ele
reprezintå doar o parte din spiritualitatea româneascå, înså virtutea lor este de a configura un spaõiu omogen al
acestei spiritualitåõi, în afara graniõelor õårii.

25

Tabita Chiriõå

Marketing de bibliotecă

MARKETINGUL NECESAR
Ce este marketingul de bibliotecå? Så fie oare ceea
ce ar putea vinde biblioteca? Semne de carte, calendare,
ore de Internet, publicaõii proprii?...
“Nu mi se pare prea important acest subiect…” Iatå
o replicå pe care am auzit-o adesea când am încercat så
abordez cu unii colegi bibliotecari subiectul marketing
de bibliotecå.
Mai sunt øi unele întrebåri de tipul: “Ce mai e øi
cu bibliotecile astea?”; “De ce ar mai fi nevoie de
biblioteci, când tinerii oricum nu mai citesc? Ei - cu
internetul, cu calculatorul, cu altele!...” Din påcate,
chiar oamenii importanõi ai õårii gândesc în acest fel.
Ce face bibliotecarul când aude toate acestea? Se
îneacå de indignare øi tace inteligent. Este o atitudine
demnå de un sihastru, dar pânå øi Daniil Sihastru, când a
fost nevoie, i-a atras atenõia Marelui Øtefan cå greøeøte.
Aøa cå poate este cazul så ieøim din aceastå tåcere
înõeleaptå øi så vorbim. Så începem prin a ne pune noi o
întrebare. Dacå õara noastrå are o economie de piaõå pe
cale de a fi funcõionalå, unde se aflå biblioteca în raport
cu aceastå piaõå? Suntem noi oare – aøa cum încerca
dåunåzi cineva så må convingå – o instituõie care
cerøeøte bani de la minister? Dacå e pe aøa, atunci ar fi
cazul så renunõåm. În România existå alõii care sunt
profesioniøti la capitolul cerøit. Suntem oare niøte hoõi
care bagå mâna în buzunarul contribuabilului pentru a-i
fura acestuia ultimul ban? Existå oameni în aceastå õarå
care se descurcå mult prea bine øi la acest capitol.
Atunci ce suntem? Ce producem? Cât vindem din
ceea ce producem? Cât de necesar este produsul nostru
pe aceastå piaõå? Existå o piaõå a acestui produs?
Biblioteca este sau nu o afacere rentabilå? La aceastå
ultimå întrebare vor fi, în mod sigur, multe zâmbete.
Atunci, så continuåm cu întrebårile: suntem de acord
cå existå un timp pe care, într-un fel sau altul, copilul,
tânårul, omul matur, omul la pensie trebuie så øi-l
petreacå? Este foarte adevårat cå nu este nevoie de nici
un efort bugetar ca så-l trimiõi pe tânår så îøi cumpere
“iarba “, “praful” sau “bila” de la colõul stråzii... Chiar
pot så afirm cå, dacå vom reuøi så scådem suficient de
drastic bugetul pentru educaõie øi culturå, activitatea
de la colõul stråzii va fi singura acõiune care se va
înscrie, în mod real, într-o economie de piaõå
funcõionalå...
Are vreo importanõå câte ore consumå în plus, în
România, diverøi specialiøti în diverse domenii pentru
documentare, timp pe care nu l-ar fi pierdut dacå ar fi
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apelat la un specialist în informare? Are vreo importanõå
activitatea de pregåtire permanentå, destinatå tuturor
categoriilor de vârstå, care se desfåøoarå în prezent în
orice bibliotecå din Europa sau din America de Nord?
Øi mai este o întrebare: câõi bani se pierd per total
dacå o bibliotecå nu funcõioneazå la parametri maximi?
Pentru toate aceste întrebåri øi pentru multe altele
este nevoie de o nouå viziune asupra bibliotecii. Este
nevoie de curajul de a plasa biblioteca în economia de
piaõå. Så-i facem pe cei care dau banul så afle de ce îl
dau. Ce “cumpårå” cu banul dat pentru funcõionarea unei
biblioteci. La rîndul lui, bibliotecarul trebuie så afle ce
vinde, cui vinde øi cum poate vinde mai mult øi mai
multor oameni produsele sale. Cam acesta este
marketingul de bibliotecå. Este cel care îi face pe cei din
afarå så fie conøtienõi de valoarea serviciilor oferite de
bibliotecå, så îøi doreascå så apeleze la bibliotecå, iar pe
cei din interiorul bibliotecii - så fie conøtienõi de
cerinõele pieõei, de calitatea, cantitatea øi diversitatea
serviciilor care pot duce la satisfacerea nevoilor
utilizatorului, cu alte cuvinte, de tot ceea ce face o
bibliotecå så devinå mai rentabilå.
Noi nu inventåm roata. Marii specialiøti ai
marketingului s-au aplecat de mai mult timp asupra
marketingului instituõiilor fårå profit, asupra acelor
instituõii care nu vând, ci care oferå servicii, servicii în
fond plåtite de cineva. Legile marketingului se aplicå øi
acestor categorii de instituõii. Råmâne doar så vrem så
înõelegem mecanismele, pentru a putea înõelege legile
economice care ne guverneazå activitatea.
Marketingul, spune Phillip Kotler, “este våzut ca o
activitate de creare, promovare øi livrare a bunurilor øi
serviciilor cåtre consumatori øi firme. Practic, oamenii
de marketing sunt implicaõi în marketingul a 10 tipuri de
entitåõi: bunuri, servicii, experienõe, evenimente,
persoane, locuri, proprietåõi, organizaõii, informaõii øi
idei”.
Ne-am propus o rubricå permanentå în Revista
Bibliotecii Naõionale a României în care så încercåm så
aråtåm stadiul actual al marketingului în bibliotecile øi în
facultåõile de bibliologie din õarå, precum øi exemple de
aplicare a marketingului de bibliotecå la noi øi în
stråinåtate.
Materialele care urmeazå în rubrica de faõå sunt
selectate în acest sens.
Reporter (R): În unele lucråri de specialitate
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Marketing øi Relaõii Publice pentru biblioteci

De vorbå cu domnul Ionel Enache – Catedra de Bibliologie øi Øtiinõa Informårii.
Universitatea Bucureøti

gåsim activitatea de relaõii publice incluså în
activitatea de marketing. Cum vedeõi acest lucru?
Dl. Ionel Enache (I.E.): Într-adevår, în unele lucråri
de specialitate, dar øi în practicå, activitatea de relaõii
publice este incluså în cea de marketing. Chiar unul
dintre cei mai cunoscuõi specialiøti în marketing, Phillip
Kotler, abordeazå relaõiile publice ca instrument al
mixului de promovare, alåturi de publicitate, publicitate
directå, promovare a vânzårilor øi vânzare personalå. Øi
aici existå opinii divergente, deoarece alõi specialiøti
considerå cå acest mix cuprinde patru elemente:
publicitatea, reclama (la Kotler nu gåsim diferenõe între
aceste concepte), promovarea vânzårilor øi vânzarea
personalå. Eu împårtåøesc aceastå ultimå opinie øi
consider cå marketingul øi relaõiile publice au devenit
discipline separate, cu obiective øi funcõii destul de
apropiate, dar totuøi diferite. Dacå marketingul se
concentreazå asupra clientului, încercând så-l informeze
øi så-l determine så cumpere bunuri øi servicii (nu
produse øi servicii, cum greøit se spune, pentru cå
serviciile sunt tot produse, chiar dacå intangibile),
relaõiile publice au în vedere publicul, un concept mai
larg decât clientul, urmårind cultivarea încrederii øi
construirea imaginii organizaõiei. Øi definirea este o
problemå controversatå, sunt autori care afirmå cå
marketingul este o filozofie, o artå, o abilitate sau un
proces de management. În opinia mea, marketingul este
un proces de identificare, de anticipare øi de satisfacere a
cererilor clienõilor de bunuri øi servicii (definiõia este
valabilå øi pentru marketingul de bibliotecå). Relaõiile
publice (definite de unii autori ca activitate
instituõionalå, efort sau chiar øtiinõå-hibrid) reprezintå o
funcõie de management care creeazå, dezvoltå øi
implementeazå politici øi programe de influenõare a
opiniei publice sau a reacõiei publice în legåturå cu o
idee, cu un produs sau cu o organizaõie. În concluzie,
marketingul urmåreøte atragerea clienõilor cåtre bunuri øi
servicii, pentru maximizarea profitului sau satisfacõiei,
iar relaõiile publice îøi propun så construiascå øi så
impunå imaginea organizaõiei.
R: Care sunt lucrurile “esenõiale” în
Marketingul/PR de bibliotecå pe care studentul
dumneavoastrå ar trebui så le øtie atunci când ar
ajunge så lucreze într-o bibliotecå?
I.E.: Så cunoascå conceptele de bazå ale
marketingului general, ale marketingului serviciilor øi
ale celui cultural øi bineînõeles ale marketingului de
bibliotecå. La fel de importante sunt principiile,
funcõiile, metodele øi tehnicile marketingului de
bibliotecå. Så fundamenteze, så elaboreze øi så
implementeze strategii de marketing care så ducå la

dezvoltarea øi la diversificarea serviciilor de bibliotecå.
Så creeze campanii publicitare pentru promovarea unor
produse øi servicii de bibliotecå. Så conceapå campanii
de relaõii publice care så schimbe imaginea sau så
impunå imaginea bibliotecii în comunitatea pe care
aceasta o deserveøte.
R: Care sunt lucrurile pe care directorul
instituõiei unde va lucra specialistul pregåtit de
dumneavoastrå ar trebui så le cunoascå, lucruri fårå
de care eforturile specialistului în Marketing/PR sunt
sortite eøecului?
I.E.: Managementul a devenit un proces extrem de
complex, pentru a conduce o structurå - indiferent cå
este comercialå sau culturalå - experienõa, intuiõia sau
inteligenõa nu mai sunt suficiente, esenõiale sunt
cunoøtinõele de management dobândite într-un cadru de
învåõåmânt organizat, de preferat de nivel superior.
Managerul trebuie så cunoascå legile economiei de
piaõå, så conøtientizeze necesitatea marketingului øi a
relaõiilor publice în bibliotecå øi så proiecteze structuri
organizatorice care så cuprindå departamente de
marketing øi de relaõii publice fie separat, fie împreunå.
R: Din aceastå perspectivå, care credeõi cå sunt
pârghiile ce ar trebui miøcate pentru ca “såmânõa” så
nu cadå pe un påmânt arid, pentru ca acest curs pe
care îl õineõi så aibå o finalitate?
I.E.: Managerii bibliotecilor trebuie så accepte
schimbårile actuale øi så se adapteze acestor schimbåri,
încercând så organizeze structurile pe care le conduc pe
principii de eficienõå øi de productivitate, fårå så se
depårteze de scopurile iniõiale ale bibliotecilor. Este
necesarå atragerea specialiøtilor din domeniile pe care le
analizåm (absolvenõii noøtri sunt pregåtiõi pentru astfel
de activitåõi), astfel încât aceøtia så devinå asistenõi sau
colaboratori ai managerului.
R: De câõi ani õineõi acest curs?
I.E.: Din anul 2000.
R: Vå gândiõi la o formå de monitorizare a
rezultatelor acestui curs, de stabilire a unui feedback?
I.E.: Din moment ce nu existå cadrul necesar
implementårii marketingului sau relaõiilor publice,
monitorizarea este inutilå. Totuøi studenõii noøtri
realizeazå anchete, cercetåri în cadrul seminarelor, în
perioadele de practicå sau chiar pentru lucrårile de
licenõå, ceea ce ne permite o bunå cunoaøtere a activitåõii
bibliotecilor. Din påcate, situaõia lor, cu excepõia câtorva
biblioteci mari, nu este deloc bunå, cel puõin în
domeniile analizate.
R: Credeõi cå aplicarea principiilor cursului
dumneavoastrå într-o bibliotecå ar produce
schimbåri radicale în politica managerialå a
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instituõiei, sau ar fi vorba doar de unele acõiuni pur øi
simplu „ataøate” activitåõii curente a instituõiei?
I.E.: Marketingul de bibliotecå øi relaõiile publice
sunt numai douå dintre procesele pe care le întâlnim
într-o bibliotecå, schimbårile radicale pot fi fåcute prin
intermediul unor strategii generale, care så cuprindå
toate sectoarele. Dar cele douå departamente se pot
implica în: cunoaøterea øi anticiparea dezideratelor
utilizatorilor, în politicile de achiziõie, prin descoperirea
celor mai bune oferte, în informarea øi atragerea
cititorilor, în plasamentul serviciilor, în cultivarea
încrederii øi în construirea imaginii etc.
R: Aõi reuøit pânå acum, în biblioteca în care lucraõi,
så aplicaõi aceste principii pe care le predaõi studenõilor?
I.E.: Din påcate nu lucrez într-o bibliotecå, øi spun
din påcate pentru cå ar fi fost utilå pentru mine o mai
mare apropiere de realitatea biblioteconomicå, dar sunt
în contact permanent cu bibliotecile în calitate de cititor,
profesor, prin intermediul studenõilor mei øi mai ales
prin intermediul colegilor mei care au fost sau sunt
manageri ai unor mari biblioteci.
R: Aõi ajuns pânå la stadiul în care så
monitorizaõi rezultatele acestor demersuri øi så
stabiliõi gradul de reuøitå a metodelor aplicate?
I.E.: Dupå cum am spus, nu lucrez în bibliotecå, dar
permanent propun studenõilor noøtri teme de seminar sau
lucråri de diplomå care necesitå analize, cercetåri,
anchete, evaluåri ale activitåõii bibliotecilor. Cele mai
multe scot în evidenõå un lucru trist: principiile,
metodele øi tehnicile marketingului øi ale relaõiilor
publice nu sunt aplicate în bibliotecile noastre.
R: Au fost situaõii în care v-aõi modificat discursul
cåtre studenõi, în funcõie de rezultatele obõinute?
I.E.: Cursul necesitå modificåri permanente,
actualizåri sau adaptåri, øi acest lucru este necesar nu
pentru rezultate, pentru cå ele, din påcate, deocamdatå, nu
existå, ci pentru schimbårile continue. Schimbarea pare så
fie fenomenul determinant al zilelor noastre. Studierea øi
implementarea marketingului în bibliotecå sunt impuse de
cel puõin douå astfel de schimbåri: concurenõa (resimõitå tot
mai acut øi în biblioteci), dar mai ales insuficienõa
resurselor financiare, aflate într-o scådere îngrijoråtoare.
R: Existå o carte care så reprezinte “coloana
vertebralå” a cursului, sau mergeõi, în general, pe o
sintezå fåcutå de dumneavoastrå personal?
I.E.: Existå un curs: Marketingul în bibliotecå,
publicat la Editura Universitåõii, în 2003, curs care se
gåseøte øi în format electronic, full-text, pe site-ul
Universitåõii. Dar acesta este mai degrabå un suport de
curs pe care eu îl dezvolt în faõa studenõilor.
R: Cursul se schimbå mult de la an la an?
I.E.: Cursul se schimbå destul de mult de la un an la
altul, pentru cå este un domeniu, ca multe altele, deosebit
de dinamic; poate øi din aceastå cauzå apar o mulõime de
opinii, de polemici, de confuzii. Regretul meu este, øi o
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spun cu toatå sinceritatea, cå se scrie atât de mult în aceste
zone încât nu reuøesc så citesc tot ce apare, dar øi mai mare
este regretul cå nu-mi pot permite så cumpår nici måcar
acele cårõile fundamentale care apar pe piaõa româneascå.
R: Care sunt nemulõumirile dumneavoastrå
referitoare la acest curs, la rezultatele acestuia?
I.E.: Una dintre nemulõumiri am formulat-o deja, o
alta ar fi cå nu am certitudinea cå absolvenõii noøtri vor
putea så aplice, în locurile în care se vor angaja, ceea ce
au învåõat în øcoalå øi må tem cå nu din vina lor.
R: Care credeõi cå sunt måsurile care ar trebui
luate (øi la ce nivel) pentru ca Marketingul/PR-ul de
bibliotecå så-øi îndeplineascå rolul?
I.E.: Måsuri ar trebui luate la toate nivelurile,
începând cu cel superior, care ar trebui så elaboreze o
strategie generalå a bibliotecilor, la nivel naõional.
Aceastå strategie ar trebui så aibå în vedere schimbarea,
adaptarea la noile cerinõe informaõionale ale clienõilor, în
special ale celor care intermediazå noua tehnicå de
calcul. Øi la nivelul bibliotecilor este necesar un proces
de reformå care så implice regândirea propriilor servicii
printr-o cunoaøtere profesionalå a unor domenii
indispensabile activitåõii, precum: managementul,
marketingul, relaõiile publice sau øtiinõa informårii.
R: Care sunt activitåõile de Marketing/PR pe care leaõi observat în bibliotecile din Bucureøti øi din õarå?
I.E.: Cu excepõia marilor biblioteci, care au început
så aplice unele metode øi tehnici de marketing, dar fårå
så deõinå departamente øi specialiøti în acest domeniu
(din aceastå cauzå, nici acolo activitatea nu este cu
adevårat profesionistå), în celelalte structuri activitåõile
øi rezultatele sunt nesemnificative: nu se face analiza
colecõiilor øi mai ales a populaõiei-õintå, campaniile de
atragere a clienõilor lipsesc (existå doar unele materiale
scrise de tip foi volante, fluturaøi, pliante, mici broøuri,
care au mai ales un caracter informativ nu øi persuasiv,
øi, foarte rar, un site al bibliotecii), iar despre plasament,
care analizeazå locul øi timpul de prestare a serviciilor,
nu se øtie decât foarte puõin.
R: Credeõi cå ar fi necesare acõiuni de colaborare
între biblioteci øi universitate, în domeniul
Marketing/PR-ului de bibliotecå (simpozioane,
conferinõe etc.)?
I.E.: Secõia noastrå de Bibliologie øi Øtiinõa
Informårii din cadrul Facultåõii de Litere Bucureøti
organizeazå permanent cursuri postliceale øi
postuniversitare pentru bibliotecari. În cadrul acestor
cursuri, eu predau marketing de bibliotecå (din påcate, nu
øi relaõii publice), care se bucurå de interes. Altfel de
colaboråri între Universitate øi biblioteci pe aceste
domenii nu au existat pânå acum, dar având în vedere
dezvoltarea øi actualitatea lor, sugestia dumneavoastrå
poate fi beneficå atât pentru bibliotecari, cât øi pentru noi.
(interviu realizat de Tabita Chiriõå, iunie 2004)
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MARKETINGUL IN BIBLIOTECA: REŢETA CELOR 4 P
PENTRU SATISFACŢIA CLIENŢILOR1

n timpul liceului, am lucrat în orele libere la
biblioteca localå. Munca mea consta în
aranjarea la raft a cårõilor din sala destinatå
copiilor; din când în când, õineam øi locul bibliotecarului
principal. Cea mai mare parte a timpului o petreceam în
mica zonå destinatå copiilor. Aranjam cårõi la raft, le
selectam pe cele care aveau nevoie så fie reparate, le
citeam copiilor mai mici, pregåteam expoziõiile øi, în
zilele de vineri, må asiguram cå totul este pregåtit pentru
familiile care urmau så soseascå sâmbåtå dimineaõa.
Peste aproape zece ani, am lucrat într-un magazin cu
îmbråcåminte de damå din San Francisco, perioadå în
care îmi cåutam o slujbå „adevåratå” în domeniul
publicitåõii. Sarcinile mele constau, în principal, în
menõinerea rochiilor din stoc într-o condiõie cât mai
bunå, în decorarea vitrinei, în vânzarea de rochii øi
mutarea articolelor oferite spre vânzare, în aøa fel încât
ele så se vândå cât mai bine.
Cele douå servicii erau asemånåtoare, deoarece
aveam ca sarcinå så fac disponibile produsele
organizaõiei respective pentru un segment specific al
pieõei consumatorilor – cårõile, pentru copii, rochiile,
pentru femei.
Articolele mele precedente au abordat alte concepte
de marketing, cum ar fi: - segmentarea (gruparea)
clienõilor dupå însuøiri sau nevoi similare, - cercetarea de
marketing (informaõii în legåturå cu dorinõele øi nevoile
clienõilor), - pieõele-õintå (grupuri prioritare de clienõi) øi
- zonele de piaõå (clienõi reali øi potenõiali).
Articolul de faõå se va ocupa de un alt subiect:
strategia de marketing mix în cadrul mediului de
bibliotecå. Marketingul mix se referå, pe scurt, la produs
(rochii sau cårõi pentru copii), la preõul acestuia, la
distribuõie øi la mesajele promoõionale înrudite – patru
elemente care concurå la satisfacerea cerinõelor
clientului. Produsul poate fi un bun, un serviciu, o idee,
un loc sau chiar o persoanå. Preõul este ceea ce
consideråm cå då în schimbul acestuia clientul (timp sau
bani). Produsul este distribuit într-un loc - cum ar fi un
magazin - sau printr-un site de Web. Produsul este
transmis clientului prin intermediul promoõiei, care
include publicitatea, reclamele, poøta tradiõionalå,
Internetul sau vânzarea directå.
Rezumatul acestor acõiuni constå în faimoasa
formulå „4P”: produs, preõ, plasare (loc) øi promovare.
În timp ce conceptul de rochie øi de carte este uøor

de intuit, problema referinõelor bibliografice este
dificilå. Vara trecutå, am fost invitatå de RUSA
(Asociaõia pentru Servicii de Referinõe din America),
un departament al ALA (Asociaõia Bibliotecarilor
Americani), ca så prezint un program de marketing
pentru servicii de referinõe pe suport virtual. Unul dintre
colegi mi-a spus îngrijorat cå grupul are nevoie de
exemple specifice privind marketingul produsului lor,
care este unul specializat. Deøi am fost de acord cå
fiecare produs are caracteristici particulare, care includ
pachetul de beneficii øi tendinõa competitivå, nu cred cå
principiile sistematice ale marketingului trebuie adaptate
produselor. Tråsåturile de bazå ale unui principiu
verificat øi råsverificat nu se modificå.
Pentru a sublinia convingerea mea cå orice produs
care corespunde unei dorinõe sau nevoi concrete a
clienõilor poate fi obiect al marketingului, mi-am
intitulat articolul prezentat la RUSA Marketingul
mågarilor sålbatici: O abordare în patru paøi a
marketingului orientat spre clienõi. Slide-ul realizat în
PowerPoint din deschidere prezenta o fotografie a unor
mågari sålbatici alergând pe un câmp. Ea îmi fusese
trimiså de un student care absolvise cursul meu de
marketing on-line. Sarcina lui era så måreascå
distribuirea de mågari sålbatici în zona de sud-est.
Folosind cercetarea de marketing øi software-ul GIS
(Sistem de Informaõii Geografice), el a identificat locul
unde se aflau persoanele care cumpåraserå anterior un
mågar sålbatic. A identificat apoi caracteristicile
clienõilor øi a conturat grupuri similare de persoane în
zona de sud-est. A segmentat clienõii potenõiali în arii
geografice øi a stabilit metode rentabile de livrare.
Pentru fiecare grup de clienõi, înøtiinõårile referitoare la
mågari au fost distribuite prin poøtå øi prin Internet. În
ansamblu, el a dezvoltat cu succes o strategie de
marketing mix (4P), folosind principii de marketing
autentice øi verificate.
Ce vreau så spun: produsul este mågarul sålbatic sau
referinõele virtuale? Cårõile pentru copii sau rochiile?
Oricare dintre ele poate face obiectul marketingului.
Trebuie doar så identifici nevoile clienõilor øi så foloseøti
principiile adecvate.
Iatå primul P=Produse: Ce fel de “rochii øi mågari”
vinde biblioteca dumneavoastrå?
La început, este greu så accepõi conceptul conform
cåruia biblioteca oferå produse clienõilor. Dar, odatå

1. Materialul de faõå este o traducere prelucratå a articolului semnat de Christie Koontz - Marketing orientat spre clienõi.
Marketing Mix: Reõeta celor 4 P pentru satisfacõia clienõilor, apårut în Marketing Library Services, vol. 18, nr. 1, ian-febr.
2004; http://www.infotoday.com/MLS/jan04/koontz.shtml (accesat la 29.07.2004).
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fåcut acest pas, o plimbare prin bibliotecå cu un carneõel
øi un creion îõi va aråta mulõimea produselor acesteia.
Så pornim de la uøa din faõå a unei biblioteci publice
øi så identificåm produsele destinate unei pieõe õintå copiii sub 12 ani. Vom õine minte cå un produs poate fi
un bun, un serviciu, o idee, un loc sau chiar o persoanå.
La intrarea în bibliotecå, sala de spectacole este
prima la stânga; este plinå de copii care se uitå la un
spectacol de teatru de påpuøi. Spectacolul de teatru de
påpuøi este un produs (în acest caz, produsul este un
serviciu). Mergând la dreapta, câteva uøi mai încolo, este
sala pentru copii. Rafturile sunt pline de produse
(bunuri), precum: cårõi cu imagini, reviste, cårõi în
format audio øi casete video. Lipite de perete, sunt patru
computere destinate celor tineri. Produsele de aici includ
acces prin computer (serviciu), un dicõionar on-line,
programe pentru matematicå øi ortografie øi jocuri
educative (toate acestea fiind bunuri).
Bibliotecara de la sala pentru copii stå în spatele
biroului såu øi då låmuriri în legåturå cu serviciile øi
materialele. Produsul constå în serviciul pe care ea îl
oferå. Ea este special pregåtitå pentru acest lucru.
Comunitatea este conøtientå de priceperea bibliotecarei øi
a personalului din subordinea ei. Pe perete, sunt postere
mari pe care scrie cu litere îngroøate “R-E-A-D” (citeøte!)
sau pe care apar “Pisica din pålårie” sau alte personaje
preferate ale copiilor. Posterele promoveazå venirea
copiilor la bibliotecå (produsul fiind în acest caz un loc).
Copiii vin så citeascå. Produsul constå în întregul
concept, care este o idee importantå. Toate cele de mai
sus reprezintå linia de produse a bibliotecii pentru copii.
Biblioteca oferå fiecårui grup õintå o linie de
produse. De ce este acest concept atât de util? Pentru cå
se cheltuieøte atât de mult pentru a oferi produsele.
Fiecare produs trebuie trecut în revistå, pe parcursul
ciclului såu de existenõå, privind capacitatea sa de a
satisface dorinõele øi nevoile clienõilor. Toate liniile de
produse ale bibliotecii formeazå, laolaltå, un mix
(amestec) de produse. De exemplu, întreaga gamå de
materiale øi de servicii pentru adulõi, programarea,
accesul la Internet øi email, referinõele etc. sunt mix-ul
de produse ale bibliotecii.
Preõul: timp øi bani. Preõul poate fi måsurat în timp
øi bani, nu doar în bani. Preõul este ceea ce dau oamenii
pentru a obõine un produs. Acest preõ poate fi exprimat în
bani, lucru pe care toõi îl înõelegem, dar øi în timp sau în
orice altceva de valoare. Så ne gândim la vremurile de
demult, când oamenii fåceau simple schimburi
comerciale. Ei puteau avea o parcelå de påmânt astfel
încât familia så îøi asigure propria hranå, sau schimbau
cochilii pentru unelte confecõionate manual. Azi, cineva
care posedå o caså pe plajå o poate låsa un weekend
cuiva care så zugråveascå douå camere. Øi în lumea de
aståzi timpul este o marfå cu valoare în bani.
Este important ca bibliotecarii implicaõi în
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marketing så înõeleagå conceptul mai larg de preõ øi de
perspectivå a utilizatorilor. Pentru un utilizator, preõul
constå în costurile necesare procurårii bunului. Så ne
întoarcem la bibliotecå øi så identificåm posibilele
costuri pentru teatrul de påpuøi destinat copiilor sub 12
ani.
Din perspectiva bibliotecii, spectacolul de påpuøi
costå timp, materiale øi spaõiu pentru sala de spectacole.
Din perspectiva utilizatorului înså, costurile pot include
unul dintre urmåtorii factori sau chiar pe toõi: 1. este
nevoie de timp øi mijloace de transport pentru a-l aduce
pe copil la spectacolul de teatru de påpuøi; 2. pårintele
este iritat din cauza spaõiului de parcare limitat; 3. ora nu
este convenabilå pentru pårinte; 4. prea mult zgomot în
timpul spectacolului îi reduce acestuia valoarea; 5.
pårintele trebuie så asiste la spectacol împreunå cu
copilul; 6. camera este micå øi prea aglomeratå.
Trecând în revistå, în felul acesta, fiecare produs,
bibliotecarii obõin cunoøtinõe strategice în legåturå cu
ceea ce i-ar putea împiedica pe clienõii potenõiali så
asiste la spectacol sau motivul pentru care auditoriul este
redus numeric.
Plasarea (locul). Este locul convenabil? În primul meu
articol, apårut acum doi ani (Magazine øi biblioteci:
ambele servesc clienõii), am ilustrat ideea cå bibliotecile
sunt entitåõi pânå la care trebuie så te deplasezi ca la
magazinele care vând cu amånuntul. Øi, la fel ca la astfel de
magazine, localizarea afecteazå vânzårile, din cauza unor
factori precum: distanõa dintre clådiri, barierele topografice
øi caracteristicile populaõiei. Oamenii aleg dacå så se
deplaseze sau nu pentru produse. Aici intrå în joc “costul
timpului de deplasare”, menõionat anterior, alåturi de
factorul locaõie. Orele de acces (atât la sediul fizic al
bibliotecii, cât øi la Internet) afecteazå øi ele deplasarea.
Mix-urile de produse ale bibliotecilor variazå øi ele
de la materiale pentru copii øi spaõiul pentru întâlniri, la
accesul la Internet øi la serviciile de referinõe pe suport
virtual. Ultimul poate fi considerat un bun specializat, cu
un inventar restrâns, dar de adâncime. Vânzåtorii cu
amånuntul øtiu cå oamenii sunt dispuøi så se deplaseze
distanõe mai mari pentru bunuri specializate sau så
consume mai mult timp pentru a le avea. În plus,
bibliotecile deõin bunuri avantajoase, lucruri pentru care
vii øi pleci rapid, ca în magazinele în care te opreøti
pentru scurt timp. Astfel de magazine oferå lapte, guståri
øi ziare. Bibliotecile oferå øi ele ziare, alåturi de alte
publicaõii øi de materiale video. Totuøi, spre deosebire de
magazinele menõionate mai sus, bibliotecile nu se aflå
neapårat în vecinåtatea casei. Pentru multe dintre
bunurile sale, biblioteca este legatå de un loc anume øi
nu poate råspunde tuturor nevoilor de acces øi tuturor
obiceiurilor de deplasare ale consumatorilor. Care ar fi
soluõia? Cuvântul cheie este confortul.
Pentru a depåøi lipsa noastrå de flexibilitate în
oferirea unei locaõii optime pentru multe dintre liniile de
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produse øi pentru mix-ul mai larg de produse, trebuie så
intervenim asupra acelor aspecte ale locaõiei pe care le
putem controla sau måcar influenõa. Pe scurt,
bibliotecarii trebuie så se stråduiascå så facå disponibile
produsele sau serviciile lor pieõelor õintå, în cel mai
confortabil mod cu putinõå.
În cazul spectacolului cu marionete: 1. spectacolul
ar putea fi oferit în alte locaõii, printr-un bibliobuz sau
prin trimiterea personalului în øcoli, grådiniõe sau
adåposturi; 2. spectacolul de teatru de påpuøi poate fi
oferit la ore diferite, pentru a corespunde programului
pårinõilor; 3. aõi putea produce o casetå video cu
spectacolul respectiv, material care så poatå fi
împrumutat; copiilor le place sentimentul de
familiarizare øi s-ar bucura så-øi vadå bibliotecarul
preferat într-un material filmat; 4. bibliotecarul pentru
copii ar putea pune la dispoziõie diferite versiuni ale
spectacolelor care pot fi împrumutate.
Conceptul cheie înseamnå luarea în considerare a
locului din punctul de vedere al utilizatorilor. Trebuie så
mårim confortul clienõilor, chiar dacå bibliotecile
funcõioneazå doar în câteva locaõii. Cataloagele on-line
øi referinõele on-line sunt douå moduri prin care
bibliotecile încearcå azi så facå acest lucru.
Promovarea: adevåratul nostru nume. Mai demult,
înainte ca literatura biblioteconomicå så fie on-line, primul
exerciõiu pentru studenõii cursului meu de marketing
consta în gåsirea termenului “marketing” într-un index cu
mai multe volume. Ei înøirau pe scara bibliotecii de la
facultatea de biblioteconomie cårõile øi cåutau prin munõii
de pagini tipårite. Øi iatå, gåseau “marketing” sub
“publicitate”. Aici avem o problemå, cåci este ca øi cum
am indexa termenul “corp” sub “deget”. Marketingul este
un proces verificat sistematic, care include cercetarea de
marketing, segmentarea øi apoi dezvoltarea strategiei de
marketing mix, cea care include promovarea. (Pasul final
presupune øi evaluarea de marketing, temå care va face
obiectul urmåtorului meu articol).
Existå un aspect esenõial pe care cu toõii trebuie så-l
õinem minte atunci când planificåm programe de
marketing: înainte de a promova produsul, trebuie så
verificåm dacå existå cineva cåruia så-i trebuiascå sau
care så-l doreascå. În general, facem saltul cåtre
dezvoltarea øi promovarea serviciilor înainte de a întreba
dacå sunt necesare cuiva sau dacå sunt dorite de cineva.
Øi, în cazul în care potenõialii clienõi au nevoie de
produsul respectiv, nu ne întrebåm dacå nu sunt prea
mari costurile sau de unde va putea fi procurat produsul.
Nu suntem singurul domeniu care se îndrågosteøte de
propriile idei, ca apoi så le implementeze øi så le
promoveze fårå o cercetare prealabilå a pieõei. Vå
amintiõi, de exemplu, New Coke? Povestea creårii øi a
eøecului acesteia a råmas pentru totdeauna înscriså în
istoria cercetårii de marketing. Compania Coca-Cola a
creat New Coke fårå a identifica nevoia de schimbare a
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clienõilor. New Coke a fost dezvoltatå de cåtre managerii
companiei ca råspuns la creøterea pieõii pentru Pepsi. În
cele din urmå, slaba vânzare a produsului a aråtat cå
nimeni nu dorea noua versiune; consumatorii o doreau
pe cea veche øi New Coke a dispårut. Aøadar, deøi
eøecurile bibliotecilor nu costå milioane de dolari, ele
pot fi exprimate în pierderea timpului preõios al
bibliotecarilor øi în pierderea altor resurse.
Cum alegem instrumentele promoõionale. Atunci
când øtim ce-øi doresc øi de ce au nevoie oamenii, øtim øi
publicul õintå. Pasul urmåtor constå în a lua în
considerare, a identifica øi a înõelege ce consumå piaõa
õintå. Existå numeroase instrumente promoõionale
disponibile bibliotecarului de azi: publicitate, reclame,
promoõii øi vânzare personalå. Oricare dintre aceste
instrumente poate fi implementat apelând la diferitele
media, inclusiv la televiziune, radio, preså scriså,
postere, panouri publicitare sau Internet.
Så ne întoarcem la spectacolul de marionete. Atunci
când trebuie så alegem tipul de mass-media, trebuie så
luåm în considerare urmåtoarele probleme: 1. care sunt
obiceiurile legate de media ale publicului õintå? Întrebaõi
membrii grupului õintå din ce surse îøi iau informaõiile.
În cazul de faõå, trebuie så vå gândiõi la obiceiurile legate
de media ale pårinõilor sau ale educatorilor. Alternativele
includ poøta directå cåtre cei înscriøi sau cåtre grådiniõe,
precizând programarea spectacolelor, anunõurile pe siteul bibliotecii, broøurile øi posterele disponibile în
bibliotecå øi, eventual, publicitatea prin articole speciale
în ziare øi la radio; 2. gândiõi-vå la caracteristicile
produsului dumneavoastrå øi la punctele forte, dar øi la
slåbiciunile diverselor media; televiziunea este
extraordinarå pentru cå îi ajutå pe oameni så vizualizeze
produsul sau serviciul, dar s-ar putea ca ea så nu vå fie
accesibilå; radioului îi lipseøte aspectul vizual, dar
capteazå urechea øi “vorbeøte” unora dintre segmentele
de piaõå; materialele tipårite au o mare capacitate de a
oferi o imagine preciså øi de a crea amintiri persistente øi
se adreseazå direct publicului õintå; vânzarea directå de
cåtre bibliotecar este eficientå deoarece acesta poate
prezenta utilizatorului porõiuni ale produsului realizat;
problema realå este de a stabili cum pot fi comunicate
copiilor øi celor ce au grijå de ei beneficiile teatrului de
påpuøi; 3. costul - televiziunea are un mare impact, dar
este costisitoare; în plus, furnizarea mesajului poate fi
inegalå – dacå nu se uitå nimeni la programul de
dimineaõå?; radioul costå mai puõin, dar mesajul ar putea
så nu ajungå la public atunci când dorim, sau ar putea så
nu ajungå deloc; posterele øi broøurile pot avea o
frecvenõå ridicatå de expunere, dar selectivitatea
publicului este micå.
Poõi oferi cu succes un produs fårå a comunica
condiõiile în care este disponibil? Nu.
Ajustarea celor 4P pentru un marketing orientat în
mod optim spre clienõi. O adevåratå organizaõie de
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marketing acordå atenõie nu doar aspectelor de comunicare,
ci øi beneficiilor produsului, costurilor sale pentru publicul
õintå øi locului în care produsul ar putea fi disponibil. În
sfârøit, mesajele promoõionale trebuie så ajungå la urechile
oamenilor chiar acolo unde se aflå aceøtia, nu unde ar vrea
organizaõia så se afle. Biblioteca trebuie så manifeste

Dina Paladi

Î

disponibilitatea de a ajusta cei 4P pentru confortul
clientului. De la teatru de påpuøi la referinõele virtuale, o
adevåratå strategie de marketing mix trebuie puså la punct
pentru a satisface dorinõele øi nevoile clientului. Øi, dacå nu
må credeõi, o så vå trimit mågari sålbatici!
(traducere de Cristina Marinescu)

IMAGINEA BIBLIOTECII PRIN RECLAMA

n condiõiile economiei de piaõå, activitatea de
marketing se aflå pe primul plan, adresându-se
gândirii umane øi dictând, în bunå måsurå,
schimbårile de comportament øi de atitudine. În
utilizarea mijloacelor de marketing - anunõul, reclama,
pliantele, broøurile, expoziõiile etc. - trebuie så
predomine creativitatea. Reclama, ca element al
activitåõii de marketing, ocupå un loc deosebit de
important în mediul informaõional øi influenõeazå opinia
publicå. Activitatea de marketing este necesarå oricårui
gen de iniõiativå. În cazul bibliotecii, aceasta reflectå nu
doar posibilitåõile, resursele øi nivelul tehnologic al
bibliotecii, ci creeazå øi o imagine mult mai atractivå a
instituõiei øi a colaboratorilor acesteia.
Pentru a se bucura de succes, o biblioteca are nevoie
de o imagine adecvatå. Înså bibliotecarul trebuie så
dispunå de competenõe în activitatea de marketing,
deoarece nu are la dispoziõie un buget generos.
Promovarea imaginii bibliotecii se bazeazå pe realitatea
activitåõilor din instituõie øi pe îndemânarea colectivului
managerial de a aråta potenõialilor parteneri, sponsori
sau investitori, într-o manierå convingåtoare, ce avantaje
vor avea în cazul stabilirii unor relaõii de cooperare.
Prestigiul øi vizibilitatea bibliotecii trebuie så fie în
permanenõå în atenõia societåõii (a cårei opinie are un
caracter stabil).
În România, bibliotecile se confruntå cu problema
imaginii. Aceasta derivå din modul în care îøi realizeazå
atribuõiile. Din acest motiv, bibliotecile trebuie så-øi
îmbunåtåõeascå imaginea, garantând utilizatorilor actuali
øi viitori calitatea produselor oferite øi profesionalismul
specialiøtilor, chiar dacå nu dispun de un capital suficient.
Necesitatea øi importanõa serviciilor unei biblioteci
depind, într-o oarecare måsurå, de situaõia lor materialå.
Reclama de bibliotecå nu este doar „la modå”,
utilitarå sau comercialå. Dacå este de calitate, ea
demonstreazå cå biblioteca este dinamicå øi orientatå
cåtre utilizator. De exemplu, informaõiile despre fondul
documentar øi producõia intelectualå ajutå utilizatorul så
înõeleagå ce poate consulta într-o anume bibliotecå.
Un alt aspect al publicitåõii constå în a incita cititorii
så viziteze biblioteca, så participe la manifestårile
culturale organizate de øi în incinta bibliotecii, så se
adreseze aparatului bibliografic øi de informare øi så îøi
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ridice nivelul de educaõie øi de culturå. În acest fel, vor fi
soluõionate nu doar problemele bibliotecii, ci øi o serie
de probleme la nivel de stat, cu caracter umanitar,
educaõional, cultural øi etic.
Publicitatea este o activitate creativå øi dinamicå; ea
implicå o strategie sau un plan strategic, iar mesajul pe
care dorim så îl transmitem depinde în primul rând de
scopul urmårit. Mesajul publicitar este un element
extrem de important, iar specialiøtii îl definesc ca un set
de culori, elemente grafice øi tipografice care asigurå
unitatea vizualå øi semanticå a produselor øi serviciilor
unei instituõii øi/sau a aspectelor interne øi externe ale
acesteia. Dacå are acoperire în realitate, mesajul este
credibil. În marketingul de bibliotecå, mesajul trebuie
conceput în funcõie de publicul õintå, de nevoile de
lecturå ale utilizatorilor øi de tipul de servicii oferite.
Elementele care se folosesc, de regulå, în scopul
publicitåõii sunt: cårõile de vizitå, plicurile cu antet,
dosarele, calendarele, semnele de carte, pixurile,
prospectele, afiøele, expoziõiile etc. În cazul
bibliotecilor, elementele care ar putea så o promoveze
sunt: insignele, pixurile, semnele de carte, calendarele,
afiøele, expoziõiile etc. În prezent, existå o posibilitate
mult mai largå de a utiliza øi alte cåi de publicitate pentru
a aminti oamenilor cå biblioteca este în mijlocul
societåõii, cå este dinamicå øi cå este în slujba
utilizatorului. Aceste cåi - Internet-ul, televiziunea,
radioul, ziarul, poøta directå, poøta electronicå, chiar øi
tricourile sau pungile imprimate cu sigla bibliotecii - pot
asigura prezenõa pe piaõå a numelui instituõiei.
Eficienõa mesajului publicitar este influenõatå de
mai mulõi factori specifici graficii publicitare, cum ar fi:
sigla instituõiei, setul de caractere, scrisul, sloganul,
desenul, fotografia sau, de ce nu, materialul audio-video.
Fiecare dintre aceste elemente contribuie la transpunerea
unei idei; prin caracterul øi dimensiunea literei, se
delimiteazå øi se subliniazå ideile care se doresc a fi cu
impact mai mare; fotografia impresioneazå prin
realitatea vizualå; desenul contribuie la reuøitå prin
forma de prezentare øi de îmbinare a culorilor;
materialul audio poate însoõi reclama radio - tv sau
vernisarea expoziõiilor de carte.
În mesajul publicitar, bibliotecile utilizeazå cel mai
des comunicarea ilustrativå (picturalå), semanticå sau
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combinatå. De regulå, semnele ilustrative sunt simboluri
concrete sau abstracte, ornamente, abrevieri sau diverse
elemente artistice; cele semantice sunt cuvinte sau
sintagme folosite doar la cazul nominativ, la persoana a
doua. Specialiøtii domeniului au stabilit o serie de reguli
pe baza cårora se poate evalua gradul de sensibilizare a
atenõiei publicului. Forma de prezentare a mesajului
publicitar trebuie så fie cât mai simplå, pentru a ajunge
direct la utilizator, pentru a atrage atenõia, pentru a
prezenta produsul øi/sau serviciul, pentru a dovedi
utilitatea lui. Trebuie evitate detaliile care, de cele mai
multe ori, împiedicå reõinerea mesajului; se va insista
asupra individualizårii, pentru a fi uøor de recunoscut; se
va urmåri funcõionalitatea lui øi se va evita banalitatea
semanticå.
Cheia publicitåõii o constituie mesajul care, conform
specialiøtilor domeniului, trebuie så fie întocmit
respectând urmåtoarele cinci cerinõe:
1. textul utilizat trebuie så reflecte imaginea
(bibliotecii);
2. fraza så fie scurtå, dinamicå øi corectå din punct
de vedere fonetic; dacå este posibil, så rimeze;
3. mesajul trebuie så se adreseze grupurilor-õintå øi
trebuie så õinå cont de particularitåõile psihologice ale
acestora;
4. mesajul trebuie så fie formulat în aøa fel încât så
nu necesite o a doua lecturå ;
5. mesajul nu trebuie så fie prea complicat, prea
încårcat sau prea original.
O altå componentå a mesajului publicitar, la fel de
importantå, este gama de culori, care uneori pot deveni
un al doilea mesaj. Multe produse øi firme sunt
recunoscute dupå culorile adoptate în reclame (galben –
Kodak, albastru – IBM, galben-negru – Reiffeisen Bank,
galben-verde – Connex, oranj – Orange). În alegerea
culorii pentru mesajul publicitar, va trebui så se õinå cont
de specificul serviciilor propuse, de caracteristicile
demografice øi geografice ale regiunii, de semnificaõiile
tradiõionale. În ceea ce priveøte valoarea afectivå, unele
culori sunt iritante iar altele sunt liniøtitoare. Urmårind
aspectul semnificaõiei øi al reacõiilor pe care le provoacå,
se distinge urmåtoarea tipologie:
Roøul stimuleazå gândirea. Simbolizeazå putere,
pericol øi interdicõie; atrage indiscutabil atenõia.
Rozul este o culoare blândå, asociatå cel mai adesea
copiilor, produselor pentru copii øi de cosmeticå.
Oranjul stimuleazå sfera emoõionalå. Exprimå
cåldurå, veselie øi bunåstare.
Galbenul stimuleazå gândirea. Este o culoare care
se vede de la distanõå, atrage atenõia øi råmâne mult timp
în memorie.
Verdele acõioneazå odihnitor, simbolizeazå speranõa
øi viaõa.
Albastrul se asociazå cel mai bine cu acõiunea,
sugereazå curåõenie; este culoarea apelor.

Revista Bibliotecii Naõionale a României

Albul exprimå liniøte, calm, puritate. Este simbolul
tinereõii øi oferå multe posibilitåõi în combinare cu alte
culori.
Griul are un caracter nehotårât; de unul singur nu
exprimå nimic.
Atunci când selectåm o culoare sau o gamå de culori
care så reprezinte simbolul bibliotecii, ar fi bine så õinem
cont de aceste aspecte. Culorile trebuie så creeze o
imagine optimistå, plinå de armonie øi de mulõumire
sufleteascå.
O campanie publicitarå bine organizatå øi bine
gânditå, indiferent cå este vizualå, tipåritå, externå, va
influenõa cu siguranõå atitudinea umanå øi va crea o
imagine pozitivå a produsului/serviciului, va îmbunåtåõi
tonusul angajaõilor øi va asigura continuitatea
serviciului.
Biblioteca, centru cultural indispensabil în
societatea modernå, trebuie så lupte pentru prestigiul såu
în societate øi pentru creøterea statutului såu în rândul
utilizatorilor; trebuie så-øi popularizeze activitåõile øi
modalitåõile de servire.
Bibliografie:

- Kljuev, V.K. Naucnye osnovy reklamnoy dejatelnosti
biblioteki. În: Bibliografija, Moskva, nr. 3, 2003,
p. 97 – 100
- Borisova, O.O. Bibliotecno – bibliograficeskaja
reklama. În: Bibliografija, Moskva, nr. 3, 2003,
p. 101 – 105
- Marcel Ciorcan. Marketing øi publicitate în bibliotecå.
În: Caietele bibliotecarului, 3, Bucureøti: CPFPIC. 53 p.
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Bibliologie. Bibliofilie.Interdisciplinaritate
HAMLET CEL DE TOATE ZILELE

amlet a fost printre primele piese de teatru
care au ajuns în Europa de Est øi, de la
început øi pânå aståzi, a avut o carierå plinå
de evenimente, atât în paginile cårõilor, cât øi pe scenå.
Acest articol îøi propune så examineze evoluõia piesei
Hamlet în România în diferite tipuri de traduceri: dintr-o
limbå într-alta; de la text la interpretare; dintr-o culturå
într-alta; având în minte câteva întrebåri: ce este
Hamlet? De unde vine? Care Hamlet este tradus? Cât
din pieså se traduce? Ce nu se traduce?
Când a fost tradus pentru prima datå în limba
românå, Hamlet a fost perceput “în mod esenõial ca o
Familientragodie germanå de secol XVIII. Într-o
atmosferå de înøelåciune plinå de iscusinõå, invidii
mårunte, intrigå øi adulter, un Hamlet pur se ridicå
deasupra adversarilor såi vicioøi, triumfând ca un
campion al virtuõii øi ca un simbol al speranõei.”1
Traducerea de la 1800 a lui Ion Barac marcheazå
stråduinõa pentru concentrarea textului øi pentru unitatea
intrigii piesei, eliminând orice element care nu avea o
relevanõå practicå imediatå în ceea ce priveøte intriga
principalå. El i-a eliminat pe Fortinbras, Osric, Reynaldo,
Rosencrantz, Voltimand øi Cornelius, pe Gropari, Laertes
øi toate episoadele sau replicile comice; rolul Ofeliei în
pieså este diminuat, întregi episoade sunt tåiate, astfel
încât så nu aparå ambiguitåõi majore de naturå politicå,
socialå sau filosoficå. Toate aceste elidåri “sporesc rolul
dominant al lui Hamlet”2 øi valorile educative øi morale
ale piesei, care graviteazå în jurul eroului tragic principal.
Întreaga pieså se concentreazå pe puterea lui Hamlet de
a-l pedepsi pe ucigaøul tatålui såu øi de a-i face pe
complicii vinovaõi så-øi recunoascå faptele øi så se
cåiascå. Pentru a satisface realizarea moralå de la
sfârøitul piesei, traducerea lui Barac a omis melancolia
filosoficå a lui Hamlet de la sfârøitul Actului II, a întårit
natura autocriticå a Prinõului, a tåiat toate momentele de
zåbovire în meditaõie øi în ezitåri øi a suprimat toate
incidentele øi remarcile spirituale øi comice, percepute ca
fiind nepotrivite3. De fapt, aceste transformåri nu sunt ale
lui Barac, el le-a moøtenit de la varianta germanå a lui
Hamlet, pe care a tradus-o: adaptarea pentru scenå

semnatå de Schroder (1776), care a circulat în Imperiul
Habsburgic, de la Viena pânå în oraøe îndepårtate din
Transilvania. Aceastå variantå era gânditå, la rândul ei, în
ideea tradiõiei clasice franceze, dominantå în teatrul de pe
continent de la acea vreme.
A doua traducere a lui Hamlet în limba românå a
fost realizatå în 1855. D.I. Economu era interesat de
acõiune øi de efecte teatrale, precum øi de dezvoltarea
temei iubirii. Textul lui avea tendinõa de a transforma
toate ambiguitåõile legate de intrigå øi de personaje din
piesa shakespearianå în afirmaõii explicite. El va
modifica piesa astfel încât aceasta så se potriveascå
regulilor clasice de logicå, justiõie moralå øi unitate.
Traducerea a dovedit o puternicå preocupare pentru
efectele externe ale piesei øi pentru potenõialul lor scenic
(cum ar fi: Fantoma, teatrul în teatru, Hamlet aråtându-i
mamei sale cele douå portrete, Ofelia nebunå cântându-øi
cântecele sau Groparii). Erau preferate mai ales scenele de
interior: majoritatea scenelor aveau loc în camera de
consiliu a regelui sau într-o încåpere din castel, în timp ce
scenele care se desfåøurau afarå au fost tåiate.
În traducerea lui Economu, piesa Hamlet începe cu
scena de la curtea regalå; conversaõia soldaõilor pe
metereze nu existå. Actul IV începe cu scena groparilor,
continuå cu moartea lui Polonius øi este urmatå de
întâlnirea lui Hamlet cu regele care se roagå. Dupå
crimå, Hamlet nu este trimis în Anglia, ci se ascunde. Nu
existå Fortinbras, Voltimand, Cornelius, Reynaldo sau
Osric, în timp ce Bernardo øi Francisco apar pe scenå,
dar nu au replici. Actul I se încheie cu o scenå tandrå
între Hamlet øi Ofelia, iar deznodåmântul piesei îl laså
pe Hamlet în viaõå.
Traducerea acordå o atenõie specialå detaliilor ce
construiesc personajele prin comportament, limbaj øi
maniere. Ofelia cocheteazå cu Hamlet, este impertinentå
cu Laertes, ascultåtoare faõå de tatål ei, fiind înså tot timpul
atentå la reputaõia sa. Sentimentele afectuoase ale lui
Hamlet pentru Ofelia sunt expuse pe larg într-o scenå
adåugatå la începutul Actului II. Hamlet îi priveøte pe rege
øi pe reginå - în timpul piesei pe care ei o joacå - prin
evantaiul Ofeliei. Scena cu groparii este scurtatå, nu se sare

1. C. S. Checkley. Rumanian Interpretations of Hamlet In: The Slavonic and East European Review, vol. XXXVII 1959, 413-429, (p.413)
2. idem p.414.
3. Conform surselor existente, aceasta reprezintå adaptarea pentru scenå a lui Heufeld, pe care Schroder a våzut-o jucatå în Praga øi pe care s-a
hotårât så o modifice, astfel încât så fie îmbunåtåõitå latura dramaticå. Adaptarea pentru scenå a lui Schroder, interpretatå prima oarå în 1776
øi publicatå în 1777, îi redå pe Laertes øi pe gropari piesei, dar nu modificå în mod esenõial caracterul intrinsec al sursei sale, Heufeld. Câteva
luni mai târziu, Hamlet al lui Johann Joachim Eschenburg a ridicat standardele receptårii publice pentru opera shakespearianå prin traducerea
sa “avansatå din punct de vedere artistic”, proclamatå imediat ca fiind superioarå øi de succes în cercurile literare ale timpului. În lumina
acestei noi traduceri, Schroder a revizuit scenariul pentru o a doua ediõie, publicatå în 1778. În ciuda schimbårilor pozitive în alegerea
vocabularului øi a frazeologiei, a doua ediõie a lui Schroder nu a înregistrat vreo îmbunåtåõire în ceea ce priveøte latura dramaticå. Din contrå,
i-a låsat deoparte pe gropari øi a condensat acõiunea în cinci acte. Totuøi, acest text a fost folosit pentru producõia lui Hamlet care a mers în
turneu în Germania (1778). Producõia fåcea încå parte din repertoriu atunci când Schroder a vizitat Viena.
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în mormântul såpat; în schimb, pentru
a-øi dovedi dragostea, Hamlet
îngenuncheazå cu respect la mormântul
Ofeliei, ca un erou exemplar ce este.
Deøi comportamentul lui Hamlet
devine, în mod ocazional, violent pe
parcursul piesei, eroul nu este
niciodatå låsat så îøi uite manierele øi
så fie dur cu Gertrude sau Ofelia.
Chiar øi scena duelului este încå o
oportunitate pentru a evidenõia
comportamentul såu princiar: nu este
deloc rånit de adversar, “smulge arma
din mâna lui Laertes øi, dupå ce o
recupereazå, oferå acestuia propria
armå, într-un gest de curtoazie”4.
Regina Gertrude este un personaj
vicios, un complice la uciderea
primului såu soõ, în timp ce Fantoma
aduce încheierea moralå a intrigii.
Când sabia lui Hamlet stråpunge pieptul lui Claudius,
Fantoma reapare. Ea nu este vizibilå doar pentru Hamlet,
ci øi pentru Laertes, Gertrude øi rege: “fiecåruia ea îi
proclamå destinul: firea impulsivå a lui Laertes l-a
împins la crimå øi moarte, dar Dumnezeu îi va aråta
îndurare pentru cå inima sa e bunå. Crima reginei a fost
din dragoste øi slåbiciune; øi ea trebuie så moarå…
Pentru rege nu existå iertare”5. Piesa se încheie cu
Fantoma pe scenå6, vorbindu-i lui Hamlet: “Vei tråi
pentru a aduce Danemarca la strålucirea din care a
decåzut øi pentru a-mi face supuøii fericiõi” 7.
În mod evident, sursa acestei traduceri nu este o
versiune din limba englezå. Economu a tradus un Hamlet
care fusese deja transformat în teatru francez de boudoir.
Este vorba despre Hamlet al lui A. Dumas øi Meurice8,
care se potrivea - mult mai mult decât varianta originalå gustului românesc pentru teatrul francez burghez.
Primul Hamlet bazat direct pe textul englezesc a
sosit abia prin traducerea lui Adolphe Stern, din 1877.
Dar impactul såu a fost unul redus, fiind sever criticat de
cåtre specialiøti, mai ales din cauza metodei de traducere
øi a scopurilor sale complexe, cåci el a mers în extrema
opuså. Traducåtorul a respins ideea adaptårii ca parte a
procesului de traducere, angajându-se într-o redare pur
tehnicå a “originalului.” Scopurile sale erau redarea
“textului englezesc complet” cât “mai fidel cu putinõå”,
“aderarea la forma dramaticå a versiunii shakespeariene,
fårå nici o deviere”øi “reproducerea formei metrice øi a
4 C.S.Checkley, p.416
5 Helen Phelps-Bailey. Hamlet in France. From Voltaire to
Laforgue. Geneve: Librairie Droz, 1964, p.78-79
6 Economu traduce Fantoma ca “Umbrå”, termen care acoperea
probabil øi înõelesul de Spectru.
7 D.I. Economu. Hamlet. Principele Danimarcei. Drama în cinci
acte øi optu pårõi de la Shakespeare (Bukureøti: Imprimeria lui Om,
1855), p.127.
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convenõiilor shakespeariene øi chiar a
devierilor sale” cât mai exactå9.
Este uøor de înõeles de ce
traducerea sa nu s-a bucurat de
popularitate în ceea ce priveøte intriga,
dacå o comparåm cu versiunile dupå
modele franceze, care erau jucate în
mod frecvent în epocå. Limba sa este
destul de nenaturalå, întrucât a
calchiat într-o limbå romanicå,
expresii englezeøti øi sintaxa limbii
engleze; era o traducere stråinå pentru
un public obiønuit cu øcoala
melodramei øi a vodevilului francez.
Cu toate acestea, studiul
introductiv øi traducerea lui Stern au
fost primele care au informat cititorii
români în legåturå cu anglicitatea lui
Hamlet în ceea ce priveøte limba,
tradiõia teatralå øi receptarea textului.
Stern a discutat problemele “autenticitåõii”, sursele
piesei, ediõiile in quarto øi in folio ale lui Hamlet în
limba englezå øi receptarea piesei. Toate aspectele
introduse de studiul øi traducerea lui Stern au format
problematica lui Hamlet pentru cele paisprezece
traduceri øi peste douåzeci øi cinci de puneri în scenå
care au urmat în secolul XX.
Fårå a avea pretenõia de a soluõiona aceste dileme,
articolul de faõå încearcå så arunce o punte peste un
secol de Hamlet în România, oprindu-se asupra câtorva
producõii recente ale piesei Hamlet, care continuå så
modifice, în limba românå, atât statutul Bardului din
Stratford, cât øi pe cel al Prinõului danez. Având premiera
la teatrul Bulandra, Bucureøti, Hamlet-ul din 1985
pornea de la o colaborare mai veche dintre actorul Ion
Caramitru øi Richard Eyre, care urma så regizeze acest
spectacol. Munca la proiect a început în 1983, înså cu
Alexandru Tocilescu drept regizor, øi a õinut peste doi
ani, astfel încât pânå la seara premierei întreaga naõiune
devenise neråbdåtoare så vadå Hamlet10. Punerea în
scenå øi-a câøtigat faima în 1985 øi a råmas celebrå în
România în primul rând pentru efortul de a compila o
traducere a “textului complet,” folosind toate traducerile
româneøti existente, plus diferite ediõii englezeøti ale
piesei, precum øi traduceri franceze øi germane. Timp de
nouå luni, directorul, actorii øi traducåtorii au muncit la
realizarea unui text øi a unei puneri în scenå a lui Hamlet
relevante pentru România anului 1985.
8 Deøi este cunoscut ca traducåtor al piesei, contribuõia lui este mai
mult de editor øi producåtor.
9 C. S. Checkley, p.418
10 Prinõul danez nu mai vorbise publicului românesc într-un
spectacol de teatru de la Hamlet-ul regizat de Dinu Cernescu, pentru
Teatrul Nottara, din 1974, cu excepõia operei Hamlet de Pascal
Bentoiu (1975) øi a trei reprezentaõii, mai mult sau mai puõin reuøite,
de la Teatrul de Stat din Târgu Mureø (1983).
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La vremea respectivå, în România, la fel ca în
majoritatea õårilor din blocul õårilor comuniste,
actualizarea politicå a clasicilor era mai mult decât un lux
interpretativ, un exerciõiu de imaginaõie extravagant sau o
oportunitate de a experimenta tehnici de teatru. Într-o
perioadå când canoanele literare øi culturale erau revizuite
pentru a fi adaptate regimului comunist totalitar, clasicii
stråini aveau privilegiul de a aparõine unui trecut øi unei
istorii recunoscute pe plan internaõional, care nu putea fi
aøadar negatå. Aøadar, renaøterea textelor shakespeariene
pe scenå constituia de fapt o declaraõie politicå.
În al doilea rând, textul era folosit în scopuri
dizidente: Hamlet era un protest codificat împotriva
regimului, ales pentru a vorbi, sub acoperire, despre
istoria României. Elsinor, închisoarea plinå de spioni,
duplicitåõile, suspiciunile øi supravegherea erau
elemente din viaõa de zi cu zi a românilor. Reiterând
sfatul dat de Hamlet actorilor înainte de pieså, Hamlet-ul
realizat la Bulandra “punea oglinda în faõa” degradårii
vieõii øi a culturii din România. Spectacolul a fost una
dintre puõinele forme active de catharsis øi de protest,
reuøind så påcåleascå cenzura în timpul celor cinci ani în
care s-a jucat fårå întrerupere.
În 1990, când a vizitat Marea Britanie øi Irlanda, aceeaøi
punere în scenå a fost interpretatå ca o oglindå a realitåõilor
româneøti sub Ceauøescu: øocantå, actualå øi relevantå
datoritå evenimentelor recente (cåderea zidului Berlinului,
Revoluõia românå din 1989, destråmarea Uniunii Sovietice).
Ce a råmas intraductibil din aceastå versiune
româneascå: limbajul piesei; dublele înõelesuri (jocuri de
cuvinte, idiomuri, cliøee); realismul scenografic
(conducåtori scåldându-se în bogåõie øi mulõimea õinutå
în spatele uøilor închise; artå, cårõi, culturå în genere,
aflate la subsol, în spatele gratiilor - încå o metaforå
pentru miøcarea intelectualå româneascå underground);
numårul mic al luminilor, despre care stråinii au crezut
cå se datoreazå resurselor limitate ale teatrului românesc
(de fapt, cheia unei producõii despre o întreagå naõiune
õinutå în întuneric); durata piesei (peste cinci ore, reduse
la patru pentru acest turneu), care era relevantå pentru
scopul punerii în scenå: oferea textul complet øi, lucru
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Secvenõå din spectacolul regizat de Ioan Sapdaru,
Botoøani, 1998

mai important, furniza publicului românesc cinci ore de
libertate. În sfârøit, a råmas intraductibil øi faptul cå, în
timp ce punerea în scenå româneascå era încununatå de
succes în stråinåtate în turneul dintre anii 1990 - 1992 (în
Marea Britanie, Irlanda, Franõa, Brazilia), ea era deja
epuizatå în România. Pentru publicul românesc, ea
devenise Fantoma (traducerea) unui trecut, într-un
moment când o întreagå naõiune era preocupatå de
tråirea bucuriilor unui prezent liber.
Dupå øapte ani de tåcere øi cåutare, prinõul Hamlet
øi-a gåsit din nou cuvintele, în douå puneri în scenå Hamlet, în regia lui Tompa Gabor, la Teatrul Naõional
din Craiova, 1997, øi cel al lui Ioan Sapdaru, pus în
scenå la Teatrul “Mihai Eminescu” din Botoøani, în 1998
-, care se stråduiesc så înlåture aceastå moøtenire
politicå. Deøi aproape simultane, cele douå versiuni au
ales så re-traducå Hamlet în moduri complet diferite.
În 1997, Tompa Gabor a “investit” în costume în stil
elisabetan, într-un teatru circular plasat în mijlocul scenei
principale, având spaõiul vertical divizat în supra-scenå,
scenå øi sub-scenå; Fantoma tatålui lui Hamlet era
îmbråcatå ca Shakespeare øi acelaøi actor îl interpreta pe
actorul Rege în “Cursa de øoareci”; o parte a decorului øi a
mobilierului reproducea perioada tudorianå. Pe de altå
parte, cortina de fier øi coloana sonorå cu piesa celor de la
Pink Floyd “Is there anybody out there?”, folosite în
producõie, opuneau spaõiul scenic din viaõa, politica,
tradiõia teatralå occidentalå vieõii, politicii, tradiõiei
teatrale est-europene. Actorii îøi preluau rolul øi påøeau în
realitatea pe care o revela ridicarea cortinei de fier; în
spatele scenei amplasate în mijlocul scenei principale, se
afla un set de cortine care ascundeau un perete din
oglindå; mai târziu, trecerea prin timp se fåcea prin
oglinda care se deschidea ca douå uøi prin care nu intrau
decât Fantoma (Shakespeare) øi actorii din teatrul în
teatru, îmbråcaõi în costume care simbolizau tradiõiile
scenice. Contrastul de mise en scène permitea
flashbackuri øi un periplu metaforic în timp (între secolul
XVI øi sfârøitul secolului XX) øi spaõiu (Anglia
elisabetanå øi România epocii recente), pe måsurå ce
spectacolul punea problemele autoritåõii øi ale paternitåõii
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lui Hamlet ca proces intercultural care se desfåøura în faõa
ochilor spectatorilor.
Producõia din 1998 a lui Sapdaru folosea tot metateatrul drept cheie interpretativå în Hamlet, înså într-o
manierå minimalistå. Asemånarea cuplului regal cu fostul
cuplu prezidenõial român, din cauza machiajului accentuat, a
fost experimentatå ca un trecut recent care dispare treptat
pentru a face loc unor interpretåri noi. Decorurile
minimaliste (øaisprezece cuburi din plexiglas semitransparent) øi omniprezenta culoare roøie realizau jocul regizoral
cu ideile de transformare, adaptare, traducere.
Decorurile se transformau în pereõii castelului, maså, pat,
scenå, mormânt, chiar în faõa ochilor publicului. În contrast
cu atmosfera sumbrå a piesei øi a decorurilor, culoarea roøie
apårea ca “o imagine vizualå øocantå pentru un public care
ani de zile a asociat aceastå culoare cu steagul ce simboliza
victoria comunismului. Oroarea iniõialå a acestei fantome
care încå îi urmåreøte a fost înlocuitå treptat de alte atitudini
øi efecte psihologice generate de roøul de pe scenå.”11 În mod
paradoxal, fantoma tatålui lui Hamlet apårea înfåøuratå într-o
bucatå de måtase roøie, care se târa în urma lui când traversa
scena. Aceeaøi måtase roøie acoperea patul reginei; øi cåmaøa
ei de noapte era fåcutå din acelaøi material roøu. Actorul care
îl juca pe rege în teatrul în teatru purta o pelerinå roøie.
Accesorii roøii completau costumele lui Claudius øi Gertrude,
iar florile aduse de Polonius Gertrudei erau øi ele roøii. Roøie
era øi draperia în spatele cåreia se ascunde Polonius. Hamlet
cårând trupul neînsufleõit al lui Polonius marcheazå sfârøitul
vechii ordini, sfârøit pe care el l-a provocat. Din acel moment,
în mod simbolic, måtasea roøie a devenit doar un fundal
pentru piesa în pieså.
Culoarea roøie funcõiona deci ca “un stimul
intelectual continuu”12 pe tot parcursul piesei. Purtat
prin diferite experienõe, publicul traducea culoarea roøie
ca pe o nouå convenõie, care o înlocuia pe cea tradiõional
politicå, încercând så elibereze teatrul de acest cliøeu øi
publicul de aceastå prejudecatå. Lucrul acesta a devenit
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relevant la nivelul tematic al piesei, simbolizând pe rând:
dorinõå, pasiune, emotivitate øi erotism, dar øi agresiune,
impulsul de a acõiona, voinõå, råzbunare, curaj øi furie.
Øase ani mai târziu, în cel mai proaspåt Hamlet
românesc,13 confruntårile majore din piesa lui
Shakespeare se reiau. Spectacolul regizat de Liviu Pancu
în Cetatea medievalå din Târgu Mureø ne aøazå în faõå
aceleaøi întrebåri: este Hamlet oglinda perioadei
elizabetane, sau “vremea scoaså din õâõâni” de care
vorbeøte eroul e chiar începutul de secol XXI? E Hamlet
un spectacol elitist, rezervat academicienilor, sau o
poveste pe înõelesul omului simplu de pe stradå? Este
tragedia unui prinõ filosof sau filosofia de viaõå, de un
comic plin de miez tragic? În cazul spectacolului din
cetatea Târgu Mureø, Hamlet îøi tråieøte în egalå måsurå
istoria øi contemporaneitatea. Costumele inspirate din
secolul XVI, scena elisabetanå încadratå de public din
trei pårõi øi închiså în spate de convenõionala cutie
italianå au constituit spaõiul în care Hamlet se confruntå
cu (pre)judecåõile de secole øi cu realitatea româneascå
din 2004, la scenå deschiså, într-o montare care uzeazå
în aceeaøi måsurå øi de mijloace tehnice ultramoderne:
proiecõie de imagini, lumini øi transmiterea spectacolului
live pe internet. Spaõiul istoric – cetatea medievalå din
Târgu Mureø, vizitatå deopotrivå de turiøti øi de localnici
– øi desfåøurarea spectacolelor în aer liber, în nocturnå,
genereazå øi faciliteazå interpretarea regizoralå.
Reiterând rugåmintea lui Hamlet cåtre Horaõio –
“opreøte-te…doar o clipå så-mi spui povestea” –
regizorul Liviu Pancu øi actorii se întreabå, având drept
martori spectatorii, cum poate fi îndreptatå lumea “pe
dos”, în care “tot ce-i strâmb e drept”. Din lumea lui
Yorick – cheia interpretativå a piesei – s-a nåscut, øase
seri la rând, povestea lui Hamlet øi a teatrului. Opritå din
repetabilitatea ei de prezenõa spectatorilor, joaca copiilor
Hamlet, Laertes øi Ophelia aflaõi în grija lui Yorick s-a
tradus în fiecare searå de spectacol în jocuri de putere,
jocuri de dragoste, dar mai ales în joc de teatru - de la
tragedie greacå, la declamaõie, manierism francez,
introspecõie, epic brechtian, – cu convenõiile la vedere.
În toate aceste exemple, Hamlet a fost o “oglindå õinutå
în faõa naturii”; totuøi, aøa cum am încercat så aråt în acest
articol, fiecare Hamlet depinde în aceeaøi måsurå de natura
care genereazå imaginea øi de mâna care õine oglinda.
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STATUTUL CARŢII IN LUMEA CHINEZA

imp de secole, europenii s-au considerat
superiori din punct de vedere cultural øi
spiritual restului lumii. Istoria ultimelor douå
sute de ani avea så råstoarne orgoliile europocentriste,
când, treptat, civilizaõiile øi culturile extranee s-au
dovedit a nu fi nici pe departe primitive sau guvernate de
superstiõii.
Orientul nu era mai primitiv decât Occidentul,
dimpotrivå, timp de milenii, îøi îndreptase eforturile
creatoare în direcõia devenirii spirituale. Ceea ce a pårut
la început o lume exoticå øi superficialå s-a dovedit mai
târziu a fi un adevårat depozit de tradiõii nealterate.
Primele contacte ale europenilor cu lumea chinezå
dateazå, se pare, de pe vremea cålåtoriilor lui Marco
Polo, din secolul XIV. Pe atunci, China era conduså de
dinastia mongolå Yuan. Ceea ce el a gåsit a fost un stat
negustoresc, bine aøezat, cu o organizare administrativå
specializatå, cu un aparat dregåtoresc bine pus la punct øi
cu o economie bancarå.
În secolul XVI, ajung în China misionarii iezuiõi
(portughezi), care realizeazå la început contacte nerodnice,
caracterizate prin convertiri nereuøite. La fel s-a întâmplat
øi un secol mai târziu, când au venit spaniolii, englezii øi
francezii. Chinezii erau toleranõi în privinõa convingerilor
religioase, dar asta nu i-a fåcut så accepte creøtinismul. Un
nou val påtrunde în China în secolul XVIII, înså
misionarii, în loc så-i converteascå pe chinezi, vor suferi
ei înøiøi un proces de sinizare.
În sfârøit, europenii påtrund cu forõa în China la
începutul secolului XX øi întâlnesc o culturå tradiõionalautarhicå. Timp de milenii, chinezii au considerat cå õara
lor este un påtrat magic, cu o structurå de corp închis,
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aøezatå în centrul sub-cerescului. În grafia chinezå,
numele Chinei este simbolizat prin caractere care
înseamnå „Õara de Mijloc”. Aceasta nu se referå doar la
plasarea în centrul lumii, ci indicå faptul cå påmântul
chinez este locul privilegiat al întâlnirii forõelor cerului
cu energiile påmântului.
În perioada iluministå, un mare gânditor precum
Voltaire elogia cultura Chinei; el vedea în spiritul chinez
victoria raõionalitåõii asupra superstiõiilor øi toleranõa,
care se trage din refuzul unei religiozitåõi obscurantiste.
El s-a înøelat totuøi, lipsindu-i o cunoaøtere mai
aprofundatå a adevåratei gândiri chineze.
În realitate, spiritului chinez nu îi lipseøte
dimensiunea metafizicå øi religioaså. Expresia înøelåtor
de accesibilå a unor texte esenõiale ale gândirii chineze a
indus de multe ori în eroare. De fapt, funcõiona o
reprezentare conform cåreia lumea este un tot armonic,
format dintr-un model superior øi unul inferior, la mijloc
aflându-se omul. Aceastå triadå om-cer-påmânt constituia
însuøi modelul naturii. Întreaga culturå chinezå avea
vocaõie pragmaticå, cåci se urmårea refacerea armoniei de
început, pe plan general – funcõiona un mit al vârstei de
aur (împåraõii legendari reglatori, armonizatori, care au
readus apele în matcå) –, dar øi individual: Lao Zi,
fondatorul Daoismului, spunea cå trebuie så redevenim
asemenea copilaøilor care gânguresc. Pentru a înõelege
rolul cårõii într-o asemenea culturå, trebuie så õinem cont
de raportul de simultaneitate a epocilor. Epocile øi
dinastiile se înscriu într-o aceeaøi diagramå. Procesele
sunt ciclice, de aceea nu se poate fixa un început, la fel ca
în cultura indianå, de pildå; se poate vorbi de o recurenõå,
care transformå dimensiunea spaõialå în timp. Aceastå
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culturå este lipsitå de concepte abstracte, dar gândeøte prin
imagini simbolice.
Graõie scrierii ideografice chineze, care ulterior s-a
råspândit øi în Coreea øi Japonia, cuvintele dintr-o carte
apar ca imagini purtåtoare de experienõå. Limba chinezå
neavând flexiune, cuvintele se comportau ca niøte
matrice care funcõioneazå prin contiguitate, într-un joc
de tip vid-plin. În plus, cuvintele erau polisemice, ceea
ce fåcea ca totul så funcõioneze în flux dinamic. Se poate
vorbi de un continuum ontic între scriiturå øi lume, dar øi
de o mare ambiguitate a textului chinez. Într-un
asemenea context, citirea este ne-leneøå, e un efort
continuu de interpretare a mesajului scris.
Într-o societate pentru care progresul consta în
reîntoarcerea permanentå la o tradiõie ce întruchipa
perfecõiunea, cartea, mai ales cartea veche, ocupa un loc
privilegiat, fiind un vehicul al înõelepciunii ancestrale øi
termenul de referinõå pentru orice noi producõii
sapienõiale øi literare. Existå douå dimensiuni ale cårõii
în lumea chinezå: cea fizicå øi cea intelectualå.
Cele patru materiale tradiõionale pentru scriere øi
picturå (între ele existând un continuum, întrucât se scria
cum se øi picta, cu ajutorul pensulei) sunt cunoscute
drept cele „patru comori ale studiului” (Wenfang Sibao).
Ele sunt: xuan (hârtia), hui (cerneala uscatå), hu
(pensula) øi duan (cålimara).
Dintre acestea, hârtia este cea care ne intereseazå cel
mai mult pentru tema noastrå. În China, ea are o istorie
de peste un mileniu øi a fost folositå atât pentru mesaje
scrise, cât øi pentru picturå. Ea este atestatå din timpul
dinastiei Tang (618-907). Occidentalii cunosc hârtia de
tip xuan sub numele de hârtie din orez. În realitate, ea
este produså din scoarõa unui arbore (Pteroceltis
tatarinowii) amestecatå cu paie de orez. Procedura de
producere a hârtiei xuan (numitå astfel întrucât centrul
unde a fost comercializatå era Xuancheng) este una
lungå øi dificilå, implicând 18 procese øi 100 de operaõii,
durând 300 de zile de la alegerea materialelor pânå la
produsul finit.
Hârtia de tip xuan este consideratå „regele” tipurilor
de hârtie øi se spune cå dureazå o mie de ani. Ea este de
albeaõa alabastrului, moale, dar rezistentå la trecerea
vremii, øi nu este atacatå de viermi. Absoarbe cerneala
de pe pensulå, fårå ca aceasta så se întindå, iar pensula
nu alunecå nici prea uøor, nici prea greu. Graõie acestor
calitåõi, hârtia xuan nu se foloseøte, în zilele noastre,
doar pentru picturå øi caligrafie, ea este utilizatå øi
pentru actele diplomatice, arhivele importante øi alte
documente. Ea mai poate fi folositå øi ca sugativå,
pentru filtrare øi pentru protejarea de umezealå.
Ceea ce caracterizeazå scrierea øi pictura veche
chinezå este prezenõa sigiliului pe paginå. Fiecare autor
avea sigiliu propriu. Sculptarea sigiliilor era una dintre
cele patru arte (alåturi de picturå, caligrafie øi poezie) pe
care trebuia så le ståpâneascå un bun cårturar în tradiõia
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chinezå. Urma unui sigiliu realizatå cu cernealå roøie nu
constituia doar o semnåturå pe un document sau o
picturå, ci øi o cale de a însufleõi foaia de hârtie.
Respectul chinezilor pentru cuvântul scris era
extraordinar. Dacå hârtia pe care se scrisese nu mai era
de trebuinõå, trebuia arså cu veneraõie øi nu aruncatå la
gunoi, pentru cå pânå în epoca recentå chinezii au crezut
cu tårie în puterea magicå a cuvintelor. În acest sens, un
alt exemplu îl constituie arderea ritualå a foilor de hârtie
pe care erau scrise mesaje cåtre Buddha, din credinõa cå
ele se vor realiza. În fine, respectul pentru carte øi
cuvântul scris era atât de mare, încât se credea cå în
lumea subteranå a morõilor evidenõa se õinea la fel ca pe
påmânt, în registre scrise.
Existå numeroase legende privitoare la originea
scrierii chinezeøti, aproape toõi scriitorii din vechime
atribuind-o unui om numit Cangjie. Conform unor vechi
povestiri, acesta a våzut o fiinõå divinå cu tråsåturi
neobiønuite, din care, reproducându-le, Cangjie a creat
primele caractere. Se spune cå, dupå aceea, spiritele au
urlat noapte de noapte, deplângând råspândirea
secretului scrierii printre muritori. O altå legendå spune
cå primele caractere au fost create dupå urmele låsate pe
påmânt de animale øi påsåri. Douå lucruri ne intereseazå
aici referitor la statutul cårõii în lumea chinezå: scrierea
are o origine fabuloaså, este de esenõå divinå, iar primele
caractere au fost pictograme, deci vorbeau cititorului
prin intermediul unor intuiõii directe. Ulterior, scrierea a
devenit extraordinar de complexå, formatå fiind cu
ajutorul ideogramelor. Acestea nu mai aveau un conõinut
atât de direct intuitiv, deøi un cuvânt care se leagå ca
definiõie de apå sau de copac poate avea în compunerea
caracterului radicalul apå sau radicalul lemn sau copac.
Cuvintele-picturi au trecut printr-o evoluõie gradualå
care, în decursul secolelor, a transformat pictogramele în
caractere påtrate; unele au fost simplificate, pierzând
unele tråsåturi, altele au devenit, dimpotrivå, mai
complicate, dar, în ansamblu, de la desene neregulate s-a
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ajuns la forme stilizate. De menõionat cå, actualmente,
fiecare caracter are un numår fix de tråsåturi, care se
executå într-o anumitå ordine. Chineza modernå
foloseøte caractere simplificate, dar, întrucât regimul
comunist din China a dorit o rupere de anumite tradiõii
spirituale, aceastå simplificare nu s-a fåcut într-un mod
la fel de organic ca în Japonia, de pildå, unde se scrie øi
azi cu caractere chinezeøti, în combinaõie cu douå
silabare de provenienõå proprie.
Istoria cårõii chineze începe, de fapt, cu primele
inscripõii pe carapace de broascå õestoaså øi pe oase de
bovine, în secolul XVI î. Chr., în timpul dinastiei Shang.
Este vorba de inscripõii legate de divinaõie. În acele
timpuri, conducåtorii înøiøi recurgeau la divinaõie în
legåturå cu toate problemele majore, mai ales cu
dezastrele naturale, dar øi în legåturå cu soarta unui
råzboi sau a vânåtorii regale.
Pe parcurs, s-a ajuns la inscripõii pe obiecte, mai ales
cele legate de riturile religioase sau pe cele învestite cu
puteri magice, cum ar fi clopotele øi tripodurile din
bronz. Dar cea mai veche formå de carte chinezå, care
poate fi admiratå în muzee, sunt fâøiile de bambus sau de
lemn inscripõionate cu caractere. Practica scrierii pe
asemenea fâøii îøi are originea încå din timpul dinastiei
Shang øi continuå pânå în timpul dinastiei Han (250 220 d. Chr.). De exemplu, prima istorie monumentalå
scriså de Sima Qian, constând din 520.000 de caractere
în 130 de capitole øi acoperind o perioadå de 3000 de
ani, de la legendarul Împårat Galben pânå la împåratul
Wudi, a fost scriså pe asemenea fâøii.
Så scrii pe un asemenea material nu era lucru uøor.
Se scria cu pensula; un caracter greøit putea fi øters cu
ajutorul unui cuõit. Se scria de sus în jos, fiecare rând
având între 10 øi 40 de caractere. Pentru o lucrare ceva
mai mare, era nevoie de mii de fâøii, care ulterior erau
legate pentru a forma cårõi. Unele cårõi astfel produse
erau cårate cu cåruõele. Alteori, se lega întâi cartea øi
abia apoi se scria pe fâøiile componente. Conform
legendei, primul împårat din dinastia Qin trebuia så
råsfoiascå øi så comenteze zilnic 60 de kg de documente
oficiale…
Deøi erau greoaie øi greu de folosit, vechile cårõi din
bambus øi lemn au jucat un rol important în diseminarea
informaõiilor. Ele au fost în circulaõie multe secole, pânå
la inventarea hârtiei. O perioadå relativ scurtå s-a scris
pe måtase, aceasta fiind mai uøor de manipulat decât
cårõile din lemn. Dar practica nu s-a generalizat,
deoarece måtasea era un material foarte scump.
Am prezentat câteva amånunte în legåturå cu
istoria cårõii chineze din punctul de vedere al
suportului fizic. Se pot spune multe lucruri øi despre
caligrafia textelor chineze vechi, care nu avea doar
valoare estetic-ornamentalå, ci reflecta însuøi nivelul
spiritual al caligrafului. Un alt capitol fascinant este
cel legat de istoria tehnicilor de reproducere a
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scrierilor øi, mai spectaculos, a picturilor, care de
obicei erau însoõite de text, mai ales poezii frumos
caligrafiate. Aceste tehnici de copiere foloseau o gamå
largå de materiale, de la metal, pânå la lemn. Ceea ce
trebuie subliniat întotdeauna, indiferent despre care
aspect al cårõii vorbim, este extraordinarul respect al
chinezului pentru textul scris, care se referå nu doar la
conõinutul intelectual, ci øi la suportul fizic. Pentru
exemplificare, iatå un simplu amånunt: cerneala roøie
folositå pentru punerea sigiliului trebuia så emane un
parfum delicat.
Inscripõii se gåsesc pe numeroase obiecte chineze:
obiecte de bronz, stele de piatrå, blocuri de piatrå de
forma unor clopote etc. Pânå la inventarea propriu-ziså a
tiparului, se recurgea la copierea prin tehnica numitå „a
frecårii”, folositå pentru textele importante sculptate în
piatrå (decrete imperiale, texte confucianiste, scripturi
buddhiste, reõete medicale etc.). Tehnica recurge la
aplicarea hârtiei umezite de tip xuan pe o suprafaõå de
piatrå sau metal. Se obõine un fel de copie de culoare
neagrå, cu scris de culoare albå, mai multe astfel de foi
putând fi legate în cårõi. Existå o tehnicå de tipårire
foarte veche care poate reproduce picturi prin folosirea
unor prese diferite pentru fiecare culoare.
Toate aceste lucruri se referå la carte ca suport fizic.
Trebuie spuse câteva cuvinte øi despre cartea chinezå din
punctul de vedere al conõinutului intelectual.
Întreaga culturå chinezå tradiõionalå se bazeazå pe
premisa conform cåreia ceea ce este mai vechi, anterior,
este mai aproape de origini øi deci posedå un mai mare
grad de perfecõiune. Aøa se explicå de ce, în ciuda
producõiei masive de lucråri, cu alte cuvinte, de cårõi, în
decursul timpului, totul se subsumeazå câtorva scrieri
considerate de bazå, deoarece fiecare nou autor se
stråduia så se încadreze tradiõiei, asimilatå ca fiind
perfectå. Aceste cårõi de bazå ale culturii chineze clasice
sunt: clasicele confucianiste, „Cartea despre Dao øi
putere” a lui Lao Zi øi, nu în ultimul rând, „Cartea
schimbårilor”, un adevårat tratat de divinaõie, urmat cu
veneraõie øi aståzi. Fireøte cå acestea sunt cårõile cele
mai celebre, la ele adåugându-se imensa literaturå
buddhistå. Existå o impresionantå literaturå pe teme
istorice, gastronomice, artistice, medicale øi sapienõiale.
China a avut timp de aproape douå milenii un sistem
de guvernare format din împårat, aflat în fruntea
ierarhiei, Fiu al Cerului, øi un sistem de administraõie,
constituit din cårturari aleøi prin examene imperiale. O
adevåratå meritocraõie! Aceste examene cereau
candidaõilor så scrie eseuri pe teme preluate direct din
clasicele confucianiste; ei trebuia så fie în stare så
manifeste originalitate, respectând în acelaøi timp cu
precizie tradiõia.
În China au coexistat trei mari sisteme de gândire:
confucianismul, daoismul øi buddhismul. Toate trei au
dat naøtere, în timp, unor øcoli de gândire øi au produs o
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literaturå masivå. Aøa cum am mai remarcat, toatå
producõia intelectualå urma firul vechilor scrieri. Atât
de mare era respectul pentru cartea clasicå, încât
scrierile laice mai apropiate de noi, romanele chineze
clasice, deøi adevårate capodopere literare, aveau un
statut umil. Motivul trebuie caåutat în esenõialitatea
preocupårilor învåõatului chinez, pentru care textul
sapienõial primeazå; restul sunt simple exerciõii de
condei.
Într-o lume obsedatå de nou øi de progres linear,
lecõia chinezå poate pårea desuetå; înså natura umanå nu
s-a schimbat øi timpul va aduce cu sine o altå culturå,

Dragoø Morårescu
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axatå pe cåutarea rådåcinilor uitate.
Bibliografie:

- Cheng Manchao. The Origin of Chinese Deities.
Beijing: Foreign Languages Press, 1995. 242 p.: il
- Du Feibao; Hong Su. Things Chinese and Their
Stories. Beijing: China Travel and Tourism Press, 1994.
243 p.: il.
- Williams, C. A. S. Outlines of Chinese Symbolism
and Art Motives

UN EX-LIBRIS PECETE

acå în Transilvania ex-librisul - compoziõie
gravatå øi imprimatå - este întâlnit încå din
sec. XVI, fie în exteriorul cårõii, ca
supralibros, fie în interiorul ei, ca etichetå sau øtampilå,
în Õara Româneascå îl gåsim abia dupå un secol, iar în
Moldova, douå secole mai târziu.
Se øtie cå primul ex-libris etichetå din Õara
Româneascå a aparõinut lui Panteleone Calliarchi,
medicul lui Constantin Brâncoveanu; este o xilogravurå
(datând, probabil, din 1692) aplicatå pe Enchiridionul
lui Ioan Cariofil, tipårit la Snagov în 16971.
Sub formå de etichetå, cu pecete rotundå, lipitå pe
forzaõul cårõii, întâlnim ex-librisul lui Constantin
Hangerli, domnul Õårii Româneøti (1797-1799), ucis de
turci la 1 martie 1799, la Bucureøti. Textul grecesc
înseamnå în traducere: Dintre cårõile bibliotecii domneøti
a preaînålõatului domn Constantin Voievod Hangerli2.
Am întâlnit un ex-libris øtampilå øi la Biblioteca
Academiei Române, pe exemplarul Hrisovul lui
Alexandru I. Mavrocordat, Domnul Moldovei, Iaøi
1785, decembrie 28, tipårit în “stamba tipografiei
bisericeøti de Popa Mihail Strilbitchi”3, tratând despre
“daniile între persoane de condiõii diferite, despre
cåsåtoria între õigani øi altele”4.
Aceastå pecete ex-libris se aflå la sfârøitul
hrisovului, sub pecetea domneascå, inelarå. Diametrul
såu este de 50 mm., conturul fiind ornat cu semicercuri
haøurate alternând cu triunghiuri înguste închizând,
probabil, un vârf de sågeatå. În câmpul interior, delimitat
de firul subõire al unui cerc, se aflå textul cu majuscule
chirilice: „Aceastå carte/ iaste a mea iscålitului/
cumpåratå cu: lei/ VASILIE FILIMON / laiscie: / vel
medelniceriu”.

De remarcat spaõiul låsat liber special pentru a fi
iscålit manual. Acest spaõiu a råmas înså gol,
necompletându-se decât suma ce pare a fi 76. Textul
alåturat peceõilor specificå : „Aceasta pace/ tii este di/
când au fost domnul øi au avut õigani/ øi pe urmå/ i-am
vândut/ D. Gheorghi/ Stoenescu”5.
Dupå cum se øtie, rangul de vel medelnicer îl avea
demnitarul curõii domneøti care turna domnului apå så se
spele pe mâini, punea masa øi servea bucatele.
Credem cå termenul de „laiscie” pe care îl conõine
ex-librisul, ar trebui citit „la isichie”, ceea ce înseamnå
cå, fiind în retragere, medelnicerul cel vârstnic îøi va fi
dobândit „pacea” pentru studiu.
Nu este exclus ca acest ex-libris-pecete så fi trecut
în posesia unui urmaø, a unei rude, sau chiar så fi
aparõinut celui ce semneazå D. Gheorghi Stoenescu hrisovul fiindu-i poate
necesar -, având în
vedere cå spaõiul låsat
liber
nu
poartå
semnåtura posesorului.
Vasile Filimon nu
este
menõionat
în
Arhomdologia Moldovei, iar ex-librisul såu
pare a fi aparõinut unui
curtean
din
Õara
Româneascå, contemporan
cu
domnul
Constantin Hangerli, de
la sfârøitul secolului
XVIII øi începutul
secolului XIX.

1 Cornelia Catrina. Ex-libris øi bibliofilie: manuscris. 1974. p. 83
2 ibid., p. 84
3 BRV II, p. 490
4 BRV II, p. 306
5 Transcrierea aparõine domnului Vasile Cândea, cåruia îi mulõumim pe aceastå cale.
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CRITERII DE EVALUARE A CALITAŢII RESURSELOR INFORMAŢIONALE
CU ACCES LIBER PREZENTE PE INTERNET**

Explozia informaõionalå. Potrivit unui studiu efectuat
de profesorii Peter Lyman øi Hal Varian de la School of
Information Management and Systems, Univeristy of
California, Berkeley1, cantitatea de informaõie stocatå pe
suport de hârtie, film, medii optice øi magnetice s-a dublat
în ultimii trei ani. Alte rezultate ale cercetårii aratå cå
transferul de informaõii prin canale electronice - telefon,
radio, televiziune øi Internet - indicå o cantitate de
informaõii de 3,5 ori mai mare decât cea înregistratå øi
stocatå pe suporturile mai sus menõionate. Nouåzeci øi opt
la sutå (98%) din acest total reprezintå informaõia trimiså øi
primitå prin intermediul telefonului; ea este secondatå de
schimbul de mesaje prin intermediul poøtei electronice (email). Pe al treilea loc se plaseazå schimbul de fiøiere cu
muzicå MP3 øi schimbul de fiøiere video, în format digital.
Deøi este cel mai recent mediu de transfer de
informaõii, Internetul este supus øi el ritmului general de
dezvoltare. Reõeaua globalå World Wide Web este formatå
din mai multe straturi: web-ul de suprafaõå sau web-ul
public (surface web) - accesibil oricui, fårå nici o
restricõie; web-ul de adâncime (deep web) - accesibil pe
bazå de parolå; e-mail-ul øi mesajele instantanee (instant
messaging). În anul 2002, cantitatea de informaõie
disponibilå pe web-ul public (cu acces liber) se ridica la
167 terabytes, cea de pe web-ul de adâncime atingea
91.850 terabytes, schimbul de informaõii prin intermediul
e-mail-ului se ridica la 440.606 terabytes, iar schimbul de
informaõii prin intermediul mesajelor instantanee era de
274 terabytes. În anul 2002, Europa avea cei mai mulõi
utilizatori de Internet (190.910.000), urmatå de Asia de
Vest (regiunea Pacificului), cu 187.240.000 utilizatori, øi
de continentul Nord American (SUA øi Canada), cu
182.670.000 utilizatori. America Latinå înregistra
33.350.000 utilizatori, Africa - 6.310.000 utilizatori øi
Orientul Mijlociu - 5.120.000 utilizatori.
Cea mai ridicatå utilizare a Internetului se
înregistreazå în SUA, unde navigatorii petrec on-line în
medie 99 de ore øi 51 minute pe lunå (52% din timp îl
petrec cu corespondenõa electronicå prin e-mail, 32%
din timp - citind øtirile zilei, 29% - folosind motoare de
cåutare pentru regåsirea informaõiei de care au nevoie,
23% din timp navigheazå fårå un scop precis, 19% din
timp fac cercetåri privind unele probleme legate de

serviciu, 17% din timp este dedicat øtirilor despre vreme
øi 14% din timp este petrecut trimiõând mesaje).
În anul 2000, cantitatea de informaõii cu acces liber
pe Internet se ridica la 50 de terabytes. În numai trei ani,
pânå în vara anului 2003, aceasta cantitate s-a triplat,
ajungând la 167 terabytes. În prezent, fiecårui locuitor al
planetei îi revin aproximativ 250 de megabytes.
Cantitatea de informaõii înregistreazå un ritm de creøtere
astronomic - în fiecare zi, milioane de pagini noi sunt
adåugate la reõeaua globalå.
Calitatea informaõiei publice accesibile pe Internet.
Aøadar, explozia de informaõii de care dispune, prin
intermediul Internetului, orice persoanå aflatå oriunde pe glob
impune o evaluare foarte amånunõitå a calitåõii acestor
informaõii, în funcõie de mai multe criterii. Standardul
internaõional ISO 90002 defineøte calitatea ca „totalitate a
caracteristicilor unei entitåõi (o noõiune genericå, ce include un
produs, un serviciu, un proces, o activitate, un sistem, o
organizaõie, o persoanå sau o combinaõie a acestora) care are
ca scop satisfacerea anumitor necesitåõi exprimate în mod
explicit sau implicit” de cåtre consumator. Aceastå definiõie
general acceptatå îl vizeazå atât pe creatorul, producåtorul
unui produs/serviciu, cât øi pe consumatorul acestui
produs/serviciu. Calitatea este un atribut intrinsec al unui
produs/serviciu, în måsura în care produsul/serviciul este în
conformitate atât cu normele de folosire, cât øi cu atributele de
excelenõå pe care trebuie så le aibå pentru a fi competitiv
(deoarece consumatorul/utilizatorul va folosi/cumpåra numai
produsele/serviciile care beneficiazå în gradul cel mai înalt de
calitate, în funcõie de preõul pe care este dispus så-l plåteascå).
Un produs este rezultatul unei serii de activitåõi øi de
procese. Informaõia este un produs imaterial, nepalpabil,
care este creat/realizat øi apoi distribuit spre a fi folosit în
mod gratuit sau contra cost. Acest produs imaterial trebuie
privit ca distinct de suportul material pe care este
înregistrat (hârtie, dischetå, casetå audio, casetå video, CDROM, DVD etc.). Calitatea acestui produs imaterial se
impune a fi analizatå sau evaluatå (în aceeaøi manierå în
care se face controlul calitåõii pentru producõia materialå)
în funcõie de anumite criterii de valoare sau de standardele
stabilite de piaõa informaõionalå internaõionalå în care
producåtorul/vânzåtorul øi utilizatorul/cumpåråtorul sunt
participanõi la schimbul de informaõii. Produsul

*. Hermina G.B. Anghelescu este conferenõiar la Facultatea de Biblioteconomie øi Øtiinõa Informårii (Library and Information Science
Program), Wayne State University, Detroit, Michigan. Autoarea poate fi contactatå la e-mail: ag7662@wayne.edu
∗∗. Articolul a apårut în Revista Românå de Informaticå øi Automaticå, vol. 14, nr. 1, 2004, pp. 55-6 øi este reprodus în acest numår al
Revistei BNR, cu acordul redacõiei.
1. Lyman, P.; H.R. Varian. How Much Information? 2003; (Câtå informaõie? 2003), http://www.sims.berkeley.edu/research/projects /howmuch-info-2003/ (accesat 31 ianuarie 2004).
2.Organizaõia Internaõionalå de Standardizare. ISO 9000, http://www.iso.ch/iso/en/iso9000-14000/iso9000/iso9000index.html (accesat 31
ianuarie 2004).
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informaõional poate fi orice entitate purtåtoare de
informaõie - text, sunet, imagine - înregistratå pe un suport.
Internetul reprezintå o reõea informaõionalå globalå
constituitå din miliarde de pagini de web øi din miliarde de
utilizatori. În funcõie de scopul øi de subiectul cercetårii,
utilizatorii selecteazå informaõia de pe Internet, navigând
de la o paginå la alta prin intermediul hiperlegåturilor.
Utilizatorii zåbovesc pe paginile ce conõin informaõii
valoroase øi trec cu repeziciune peste paginile cu informaõii
insignifiante. Enumeråm mai jos, fårå pretenõia de a
epuiza, zece criterii esenõiale de evaluare a calitåõii
resurselor informaõionale prezente pe Internet:

1. Identitatea øi autoritatea creatorului
informaõiei. Identificarea creatorului sau a autorului
informaõiei prezentå într-o paginå de web (nu a autorului
sau a designerului paginii de web øi nici a webmasterului!) este prioritarå în determinarea calitåõii informaõiei.
Acesta poate fi o entitate non-profit: o organizaõie, o
asociaõie, o fundaõie, o instituõie de cercetare, o instituõie
de învåõåmânt superior, guvern, IMM, societate
comercialå, bancå sau persoanå particularå. Notorietatea
autorului informaõiei disponibile pe Internet este
esenõialå. Atunci când sursele sunt anonime, este
recomandabil ca informaõia så fie examinatå cu
deosebitå prudenõå, dacå nu chiar evitatå. Internetul
conõine øi multe site-uri comerciale a cåror menire este
asigurarea unui profit în urma vânzårii unui produs sau a
unui serviciu. Informaõia de pe site-urile comerciale
reprezintå punctul de vedere al organizaõiei care o emite,
astfel încât ea trebuie abordatå øi interpretatå cu atenõie.
De asemenea, Internetul conõine øi numeroase pagini
personale, ale unor persoane care pun la dispoziõia
mapamondului creaõiile personale. Sunt indivizi care îøi
scriu memoriile sau care õin jurnale (web logs) øi care îøi
împårtåøesc viaõa personalå cu oricare cititor din
cyberspace.
În acest context, se cuvine så precizåm câteva detalii
legate de denumirea domeniilor de pe Internet în anumite
õåri. Domeniul este parte componentå dintr-un URL
(Universal Resource Locator) sau dintr-o adreså de pe
web. În Statele Unite ale Americii, extensia domeniului
este un indice care conõine detalii legate de autorul
informaõiei care se regåseøte pe o pagina de web. De pildå,
site-urile cu extensia .org aparõin unor organizaõii nonprofit, cum ar fi: asociaõiile (Asociaõia Bibliotecarilor
Americani - American Library Association:
http://www.ala.org), bibliotecile publice, de pildå Boston
Public Library (http://www.bpl.org/), muzeele - New York
Museum of Modern Art (http://www.moma.org/).
Extensia .edu este rezervatå instituõiilor de învåõåmânt
superior de stat sau privat, de exemplu: Wayne State
University (http://www.wayne.edu/), Harvard University
(http://www.harvard.edu/). Extensia .gov este indicele
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instituõiilor ce aparõin øi sunt finanõate de guvernul federal
american, cum ar fi: Departamentul de Stat - Department
of State (http://www.state.gov/), Biblioteca Congresului Library of Congress (http://www.loc.gov). Extensia .com
este indicele indubitabil al unei agenõii sau firme
comerciale, de exemplu Coca-Cola (http://www.cocacola.com), sau al unei firme angajate în comerõul
electronic (http://www.ebay.com). Domeniile mai noi sunt
atribuite în funcõie de conõinutul informaõiei, øi nu mai
sunt un indiciu al agenõiei generatoare de informaõie. Un
domeniu ca .travel sugereazå site-uri ale agenõiilor de
voiaj, .biz denotå un business, .kids este indicele siteurilor pentru copii, .love indicå site-uri cu conõinut
matrimonial sau erotic, .xxx este o marcå a site-urilor cu
conõinut pronunõat pornografic.
În România, aceste extensii nu funcõioneazå sau,
dacå existå, ele sunt foarte rare, øi nu sunt atât de
distincte ca în cazul site-urilor americane. Pentru
România, extensia genericå este .ro, care este, de fapt,
indicele de õarå (dupå cum domeniile franceze au
extensia .fr, cele italiene .it, cele germane .de, cele
spaniole .es, cele olandeze .nl, cele daneze .dk etc.3).
Întrebårile pe care trebuie så ni le punem când
deschidem o paginå de web necunoscutå sunt: - cine a
generat sau a produs aceasta informaõie?, - ce øtim
despre aceastå entitate?, - este posibil så determinåm
experienõa autorului în domeniul din care acesta
prezintå informaõia?, - care este formaõia øi care este
afilierea instituõionalå a autorului?, - este autorul o
somitate în domeniul respectiv?, - este el o autoritate?, care este reputaõia sa?, - informaõia este credibilå?, informaõia este prezentatå într-o manierå obiectivå?
2. Scopul cu care a fost creatå informaõia. În cazul
publicaõiilor în format tradiõional, tipårit, putem
determina cu uøurinõå publicul cåruia i se adreseazå
publicaõia respectivå. Putem face foarte lesne distincõia
între o revistå de cercetare savantå øi o revistå de
amuzament, de citit în autobuz sau la coafor. Paginile de
web pot avea øi ele un caracter foarte bine determinat,
mai ales cele ale universitåõilor, care au un caracter
preponderent educativ, ale bibliotecilor, care au un
caracter informativ, ale firmelor, care au scop comercial,
acestea din urmå atingându-øi scopul final - vânzarea de
produse sau de servicii - prin intermediul reclamelor øi al
publicitåõii comerciale. Existå site-uri de distracõii øi
amuzament, unele cu caracter comercial, altele nu.
Existå chiar øi combinaõii între aceste categorii, care sunt
cunoscute sub denumirea de pagini de web cu
„infomercials”, o alipire lingvisticå ce indicå mixarea
aspectului informaõional cu cel comercial.
Întrebårile pe care trebuie så ni le punem când
deschidem o paginå de web sunt: - în ce scop a fost
creatå aceastå surså de informaõii øi a fost puså la
dispoziõia tuturor pe Internet?, - cine se aflå în spatele

3. O listå completå cu abrevierile denumirii õårilor se gåsite la adresa http://www.norid.no/domenenavnbaser/domreg.html (accesat 31 ianuarie 2004).
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acestei pagini?, - cine o sponsorizeazå?, - cine este
interesat så difuzeze aceste informaõii? De multe ori,
råspunsul explicit la aceste întrebåri se aflå într-o
secõiune numitå „About us” (despre noi), în care
entitatea creatoare îøi asumå responsabilitatea pentru
conõinutul informativ sau intelectual al unui site. Alteori,
este aproape imposibil de stabilit cine øi în ce scop a
creat un site. Aceastå din urmå categorie trebuie
abordatå cu multe rezerve øi precauõie.
3. Acurateõea øi exactitatea informaõiei. Un alt criteriu
de evaluare este reprezentat de: exactitatea informaõiei,
rigoarea øtiinõificå a culegerii datelor incluse pe site-ul
respectiv, acurateõea cu care este prezentatå informaõia,
corectitudinea datelor puse la dispoziõia utilizatorului. Nota
din politica de confidenõialitate a site-ului poate cuprinde
detalii însemnate, legate de conõinutul site-ului respectiv.
Întrebårile pe care trebuie så ni le punem când
deschidem o paginå de web necunoscutå sunt: - este
aceastå informaõie corectå?, - este aceastå informaõie
relevantå?, - precizeazå autorul sursa de inspiraõie sau
de documentare?, - då autorul detalii legate de
provenienõa informaõiei?, - putem verifica (comparând
site-ul respectiv cu site-uri asemånåtoare) dacå
informaõia este legitimå sau credibilå?, - care este
experienõa autorului în domeniul respectiv?, precizeazå autorul metodele de cercetare folosite în
procesul investigaõiei øtiinõifice (în cazul datelor
øtiinõifice rezultate dintr-un studiu sau dintr-o cercetare
øtiinõificå)?, - pot fi aflate detalii legate de modul în care
au fost culese øi prelucrate datele prezentate?
4. Obiectivitatea informaõiei. Una dintre rigorile
cercetårii, fie din domeniul øtiinõelor exacte, fie din cel
umanist presupune ca persoana care purcede la o
investigaõie øtiinõificå så-øi påstreze obiectivitatea, atât pe
parcursul investigaõiei øtiinõifice, cât øi pe parcursul
prelucrårii sau analizei datelor culese. Obiectivitatea poate
fi privitå ca o componentå a eticii cercetåtorului. Se poate
vorbi øi de o obiectivitate de naturå istoricå, geograficå,
politicå, religioaså etc. Un exemplu ilustrativ poate fi
informaõia existentå pe Internet privind conflictul
palestiniano-israelian. Evident cå aceastå informaõie trebuie
filtratå foarte amånunõit, înainte de a fi folositå. Existå
multe puncte de vedere legate de acest subiect controversat.
Depinde cine prezintå problema øi cum o prezintå. Când
bibliotecarii sugereazå utilizatorilor anumite site-uri,
trebuie så råmânå imparõiali. Opiniile personale nu trebuie
så afecteze modul în care evaluåm informaõia, astfel încât
så o recomandåm altora drept credibilå.
Întrebårile la care trebuie så ne gândim pentru a
testa obiectivitatea unui site web sunt: - care este scopul
adevårat al existenõei site-ului?, - ce l-a determinat pe
autorul acestui site så dea aceastå informaõie?, - chiar
credeõi cå punctul de vedere expus este neangajat
politic?, - sunt abordate în mod egal toate punctele de
vedere legate de un subiect?
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5. Amploarea informaõiei. Interfaõa graficå a unui site
este un indiciu foarte simplu al cantitåõii de date puse la
dispoziõia vizitatorilor. Dincolo de aspectul estetic al site-ului,
trebuie så ne preocupe cantitatea de date la care se oferå
acces. În egalå måsurå, înainte de a recomanda un site sau de
a folosi informaõia de pe un site, trebuie så analizåm cât de
cuprinzåtoare este aceastå informaõie. Este ea prezentatå în
amånunt? Este ea exhaustivå? Este ea abordatå în mod
superficial? Este ea bine organizatå øi prezentatå cu claritate?
Existå site-uri cu informaõie foarte denså, cu cantitåõi
impresionante de date. Câteva exemple gråitoare: site-ul
NASA (http://www.nasa.gov), portalul Uniunii Europene
( h t t p : / / e u r o p a . e u . i n t / ) s a u s i t e - u l UNESCO
(http://www.unesco.org), care abundå în date statistice din
întreaga lume. Astfel de site-uri au multiple hiperlegåturi cu
alte pagini; altele înså sunt simpliste, fårå un volum mare de
date, cu puõine legåturi cu paginile secundare. Se cuvine
analizat echilibrul conõinutului informaõiei existente pe un
site de web. Sunt site-uri care, dincolo de pagina primarå,
nu au multå adâncime, nu au multe sub-pagini.
Întrebårile pe care trebuie så ni le punem sunt
urmåtoarele: - sunt toate subiectele prezentate pe site
abordate la acelaøi nivel?,- existå unele aspecte tratate
în mod preferenõial?, - sunt explorate toate punctele de
vedere posibile legate de un anumit subiect?, - sunt toate
paginile secundare relevante pentru subiectul
respectiv?, - ne trimit hiperlegåturile la pagini
complementare subiectului central al paginii?
6. Actualitatea informaõiei. Acest criteriu vizeazå
aspecte legate de momentul în care s-a creat informaõia (nu
site-ul). De obicei, paginile de web sunt datate, indicându-se
data la care pagina a fost creatå iniõial øi data la care s-a
actualizat informaõia. Sunt pagini de web unde informaõia
este actualizatå la minut, în timp real. Acestea sunt, în
special, paginile cu informaõie financiarå, paginile de
schimb valutar, paginile marilor companii comerciale, care
sunt pe piaõa acõiunilor la burså. Utilizatorii pot afla
instantaneu valoarea acõiunilor unei firme. Paginile marilor
burse mondiale sunt de asemenea, un foarte bun exemplu.
Alte exemple sunt paginile cu informaõii despre vreme,
despre mersul avioanelor sau al trenurilor. În SUA, înainte
de a porni spre aeroport så întâmpinam pe cineva la sosire,
intråm pe site-ul companiei de aviaõie cu care cålåtoreøte
persoana pe care trebuie s-o aøteptåm øi aflåm dacå zborul
respectiv are vreo întârziere. Site-urile marilor agenõii de
øtiri, cum ar fi CNN (http://www.cnn.com), sunt un alt
exemplu de informare în timp real. Este foarte adevårat cå
anumite tipuri de informaõie nu trebuie actualizate la fel de
frecvent ca altele. Totuøi, creatorul site-ului (nu al
informaõiei) trebuie så verifice periodic atât
funcõionalitatea site-ului, cât øi legåturile cu alte site-uri.
Întrebårile pe care trebuie så ni le punem când analizåm cât
de recentå este informaõia sunt: - când a fost creatå informaõia?,
când a fost site-ul actualizat?, - existå un indiciu legat de
copyright?, sunt hiperlegåturile cu alte site-uri operante?, - ne
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conduc la o informaõie recentå sau la una perimatå?
7. Densitatea informaõiei. Acest criteriu este diferit
de cel expus în paragraful despre amploarea informaõiilor;
El se referå, în special, la aspectul estetic al site-ului, la
modul în care este prezentatå informaõia pe o paginå de
web. Unele pagini conõin numai text, altele au foarte
multe imagini; uneori, imaginile sunt însoõite de sunet
sau/øi de animaõie. Cantitatea de informaõie prezentatå pe
fiecare paginå are un rol important în selectarea paginilor
web. Paginile care ne bombardeazå cu informaõii sunt
greu de suportat. Detaliile de tipul culoare, mårimea
corpului de literå etc. reprezintå factori determinanõi în a
folosi sau nu informaõia de pe un site. Se øtie cå paginile
cu imagini care au rezoluõie ridicatå necesitå un timp mai
îndelungat pentru a se încårca, spre deosebire de paginile
cu text, care se încarcå foarte repede. Unele site-uri oferå
opõiunea “text only” (varianta text), care permite
eliminarea imaginilor, contribuind astfel la rapiditatea
navigårii pe pagina respectivå. Påstrarea unei proporõii
echilibrate între imagine øi text asigurå armonia unui site
de web.
În timpul interviului, bibliotecarul de referinõe
trebuie så determine dacå persoana în cåutare de
informaõie doreøte numai text sau are nevoie øi de
ilustraõii. Necesitåõile utilizatorului determinå selectarea
paginilor ce urmeazå a fi folosite. Existå pagini foarte
neatrågåtoare estetic sau pagini øocante vizual. Paginile
care au un fundal foarte închis la culoare, cu litere de
culori stridente, sunt de evitat. Culorile pastel sunt
odihnitoare pentru privire.
Întrebårile pe care trebuie så ni le punem sunt: - câtå
informaõie concretå conõine site-ul, dincolo de adåugirile
estetice?, - este informaõia organizatå echilibrat, atât în
pagina principalå, cât øi în cele secundare?, - este aspectul
grafic echilibrat?, - este pagina supraîncårcatå?, - este
informaõia dispuså echilibrat øi estetic pe paginå?, - sunt
imaginile sau animaõia legate logic de subiectul principal
al paginii sau sunt folosite numai pentru agitaõie vizualå,
fårå nici o relevanõå pentru temå?
8. Reclamele publicitare. Unele pagini permit
reclame comerciale sub forma de animaõie care atrage
privirea distrågând atenõia de la scopul iniõial al paginii.
Reclamele “pop up” sunt agasante pentru cåutåtorii de
informaõie serioaså pe web. De remarcat cå, la site-urile
americane, seriozitatea instituõiei care se aflå în spatele
unei pagini de web este determinatå de absenõa
reclamelor comerciale. Un site al unei universitåõi nu
permite agenõilor comerciali så-øi facå reclamå pe
pagina de web a instituõiei respective. Publicitatea
nedoritå alungå potenõialii utilizatori ai unui site.
Ultimele versiuni ale browserelor de Internet permit
blocarea unei cantitåõi însemnate de reclame nedorite.
Reclamele pot fi ale site-ului respectiv sau pot fi plåtite
de anumite firme øi gåzduite de anumite site-uri, în
schimbul unei sume de bani.
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În cazul site-urilor necomerciale, întrebårile pe care
trebuie så ni le punem sunt: - cine sponsorizeazå
publicitatea de pe site?, - de ce naturå este aceastå
publicitate? Site-urile care permit reclame cu pronunõat
caracter pornografic sunt de evitat, deoarece pot fi
considerate ofensive de utilizatorul cåruia îl recomandåm.
9. Interactivitatea øi rapiditatea pe care le oferå
site-ul. Acest aspect este legat nu atât de conõinutul siteului, cât de designul paginii øi de felul în care opereazå
hiperlegåturile. Rapiditatea navigårii de la o paginå la alta,
în cadrul aceluiaøi site, este un criteriu esenõial pentru
utilizatorii care exploreazå mai multe site-uri. Nimic nu
este mai dezamågitor decât o hiperlegåturå inactivå!
Înfundåturile sunt cel mai detestabil lucru pentru
navigatorii pe web. Mesajul “Error 404—URL not found”
este cel mai neplåcut mesaj de pe Internet. Volatilitatea
informaõiei de pe Internet este un fapt bine cunoscut. De
aceea, hiperlegåturile trebuie verificate periodic pentru
evitarea mesajelor de eroare. Unele pagini necesitå
software special pentru accesarea datelor. Paginile create
în limbi de circulaõie restrânså pun la dispoziõia
cercetåtorului un software de traducere automatå din
limba respectivå în limbile de largå circulaõie. Uneori,
acest software nu se încarcå automat. Aceeaøi situaõie e øi
în cazul limbilor scrise cu alte caractere decât cele latine.
Întrebårile pe care trebuie så ni le punem: - sunt
legaturile active?, - sunt rapide?, - trimit ele la informaõie
curentå øi de bunå calitate, relevantå pentru subiectul
cercetårii?, - se încarcå paginile cu repeziciune?, - sunt
imaginile în exces pe acest site?, - în cazul în care este
nevoie de software special, este indicatå o surså de unde
se poate descårca programul respectiv?, - sunt indicate
toate detaliile tehnice în legåturå cu programul respectiv?
10. Accesibilitatea. O paginå de web serioaså are,
întotdeauna, o menõiune despre webmasterul care o menõine
øi o adreså de contact pentru cazul în care utilizatorii sunt
confruntaõi cu dificultåõi de accesare. Dupå cât timp aõi
primit un råspuns, în cazul în care aõi contactat webmasterul
unei pagini? Unele pagini au øi detalii de contact pentru
autorul conõinutului intelectual al paginii, pentru a facilita
comunicarea între creatorul øi utilizatorul informaõiei.
Accesul prin e-mail la o persoanå de contact
menõionatå pe o pagina de web este ilustrarea
comunicårii eficiente øi efective în lumea modernå. Un
alt aspect legat de rapiditatea accesului la un site este
dacå URL-ul a fost gåsit cu uøurinõå. Promptitudinea cu
care råspunde o paginå de web este un factor determinant
în evaluarea satisfacõiei utilizatorului. Securitatea datelor
prezente pe un site este esenõialå pentru påstrarea intactå
a informaõiei. Site-urile care permit oricårui utilizator så
altereze datele sau så contribuie cu creaõii proprii, fårå ca
aceste contribuõii personale så fie verificate de o echipå
editorialå, sunt de o calitate îndoielnicå øi nu sunt
recomandabile. Paginile protejate de parolå sunt
securizate øi nu permit accesul celor care nu deõin parola.
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Întrebårile pe care trebuie så ni le punem, în acest
context, sunt: - este asiguratå integritatea informaõiei?, poate fi aceasta modificatå de oricine?, - a fost site-ul
gåsit cu uøurinõå?, - s-a încårcat rapid?
Concluzii. Am expus aici criteriile majore pe care
bibliotecarul, specialistul în øtiinõa informårii sau
publicul larg trebuie så le aibå în vedere, în momentul în
care acceseazå vasta reõea a Internetului. Misiunea
bibliotecarului øi a specialistului în øtiinõa informårii este
de îndrumare a publicului novice în navigarea pe
Internet. În cadrul acestei formåri a utilizatorului de
resurse informaõionale, accesibile în mod gratuit pe
Internet, criteriile de evaluare a calitåõii informaõiei sunt
esenõiale în selectarea informaõiei credibile, emiså de o
Criterii de evaluare a pagilor de web

Identitatea øi autoritatea creatorului informaõiei

Scopul cu care a fost creatå informaõia
Acurateõea øi exactitatea informaõiei

Obiectivitatea informaõiei

Amploarea informaõiei

Actualitatea informaõiei

Densitatea informaõiei

Reclamele publicitare
Interactivitatea øi rapiditatea site-ului

Accesibilitatea
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surså competentå, în vederea eliminårii informaõiei cu
caracter dubios sau de calitate îndoielnicå.
Pagina de web a oricårei biblioteci trebuie så conõinå
criteriile de evaluare a resurselor informaõionale de pe
Internet, pentru a veni în ajutorul celor ce folosesc
pagina respectivå drept portal de acces la Internet. În
acest fel, navigatorii pe web pot deveni autodidacõi øi pot
dobândi deprinderea de a face ei înøiøi distincõia între
surse cu autoritate øi de bunå calitate øi surse obscure, ce
se cuvin evitate. Tabelul urmåtor sintetizeazå cele zece
criterii discutate mai sus. El poate fi folosit drept o surså
de verificare rapidå a calitåõii oricårui web site. Tabelul
poate fi printat øi afiøat în biblioteci, în zona unde sunt
amplasate computerele cu acces public la Internet.
Considerente

Cine a creat/generat informaõia?
Este creatorul o autoritate în domeniu?
Ce tip de instituõie este în spatele paginii?
Care este afilierea instituõionalå a autorului?
Este informaõia credibilå?
În ce scop a fost creatå informaõia?
Cine este interesat så difuzeze informaõia?
Cine sponsorizeazå pagina?
Este informaõia corectå?
Este informaõia legitimå?
Este informaõia relevantå?
Este precizatå sursa de documentare?
Este precizatå provenienõa informaõiei?
Este informaõia prezentatå în mod obiectiv?
Sunt toate punctele de vedere abordate?
Câtå informaõie oferå site-ul?
Sunt toate aspectele unei probleme abordate în mod egal?
Sunt unele aspecte tratate în mod preferenõial?
Sunt toate punctele de vedere expuse?
Ne trimit hiperlegåturile la o informaõie complementarå?
Când a fost creatå informaõia?
Existå un indiciu de copyright?
Când a fost actualizat site-ul?
Sunt hiperlegåturile operante?
Ne trimit hiperlegåturile la o informaõie recentå?
Câtå informaõie concretå conõine site-ul?
Este informaõia dispuså echilibrat în pagina primarå øi în
paginile secundare?
Are pagina un design plåcut?
Conõine pagina text øi imagini?
Dacå pagina conõine animaõie, este aceasta necesarå?
Conõine pagina reclame publicitare?
Ce conõinut au reclamele publicitare?
Au reclamele un caracter ofensiv?
Cine sponsorizeazå reclamele ce apar pe o paginå?
Se încarcå pagina rapid?
Sunt hiperlegåturile active øi rapide?
Sunt imaginile sau animaõia în exces?
Este nevoie de software special pentru vizualizarea paginii?
Este nevoie de software special pentru traducerea paginii?
Existå hiperlegåturi care så trimitå la site-uri unde se poate
descårca software-ul necesar?
Existå o persoanå de contact menõionatå pe paginå?
Este asiguratå integritatea informaõiei?
Poate fi informaõia modificatå de oricine?
Este site-ul securizat?
Menõioneazå site-ul o politicå de confidenõialitate?
Este accesul la informaõie protejat de o parolå?

Spaţii de creştere – Editurile şi Bibliotecile
S-ar zice cå sintagma „lanõul cårõii”, desemnând tot traseul dintre creaõia autorului, edituri,
biblioteci øi cititori, a devenit de mult timp o banalitate. Pe de altå parte înså, o revistå de bibliologie
care så lanseze o rubricå de analizå a „segmentului” edituri (unul dintre „intermediarii” cårõii) îi
poate contraria pe mulõi dintre profesioniøtii domeniului.
De ce ne-ar interesa pe noi, bibliotecarii, soarta editurilor?! Pentru bunul motiv cå - bibliotecari
øi editori - suntem cu toõii implicaõi în manierea aceluiaøi „bun simbolic” numit Carte.

EDITURILE ROMANEŞTI ŞI MATURITATEA PROGRAMARII
IN MARKETING ŞI RELAŢII PUBLICE
Primul deceniu postdecembrist øi criza cårõii

Conform unicului Raport al Asociaõiei Editorilor Români – AER (2001), piaõa cårõii øi starea lecturii în
România ultimilor ani aratå astfel:
- lectura, vizitarea libråriilor øi cumpårarea de carte sunt cantonate într-o zonå criticå, continuând så aibå o
naturå ocazionalå;
- cumpåråtorii de carte (cei care cumpårå 1-12 cårõi/an) reprezintå doar 13% din populaõie (sub 3.000.000);
- vânzarea de carte este o ocupaõie aproape exclusiv urbanå; cea mai bunå perioadå de vânzare din an fiind
octombrie - decembrie (38%);
- majoritatea cumpåråtorilor au vârste între 18 – 40 de ani;
- sistemul de învåõåmânt din România se aflå la un prag critic: 56% dintre absolvenõii de liceu øi 12% dintre cei
de facultate nu cumpårå deloc cårõi; tinerii øi adolescenõii identificå termenul de carte cu cel de manual – îl considerå
neprietenos øi neincitant; tirajele cårõilor pentru copii au scåzut cu un procent faõå de anul 2000 øi s-au vândut doar
în proporõie de 63%, ele reprezintå doar 14% din cele destinate adulõilor øi doar 6% din totalul producõiei editoriale;
- libråriile continuå så fie percepute ca spaõii neprimitoare øi inactuale;
- cele mai cerute cårõi sunt cele din domeniile practice (45%) øi de ficõiune (42%), dar, spre deosebire de Franõa,
unde cårõile practice reprezintå 15% din producõie, în România ele reprezintå doar 5%; øi cårõile pentru copii sau cele
din domeniul turismului sunt încå mult sub cererea realå;
- cele mai multe titluri noi sunt cele din domeniul øtiinõei øi tehnicii (22%) øi al literaturii (21%); la capitolul
reeditåri, cel mai bine stau manualele (23%);
- cifra de afaceri în editarea de carte în România reprezintå 0,086% din PIB (aproximativ 38.000.000 Euro); o
treime din aceasta este asiguratå de manuale (spre deosebire de Franõa, unde manualele reprezintå doar 9%, sau de
Italia, unde ele deõin doar 11% din producõia de carte); manualele sunt singurul domeniu de editare care vinde atât
cât produce;
- profitul mic nu permite editorilor så-øi promoveze producõia prin mijloace publicitare cu real impact; doar
0,007% din cifra de afaceri este investitå în publicitate (2.500 Euro!).
- editurile nu sunt pregåtite pentru provocårile pieõei øi ale noilor tehnologii, au o mentalitate conservatoare în
afaceri; ministerele abilitate nu conduc politici de promovare a lecturii în bibliotecile publice øi øcolare.
Dupå cum rezultå din Studiul psihografic øi media privind cumpåråtorii de carte, realizat de Mercury Research
la comanda AER, grupul non-cumpåråtorilor sau al cumpåråtorilor ocazionali este format din persoane cu educaõie
scåzutå (56%). Aceøtia nu sunt interesaõi de activitåõi dinamice (sport, cinema, internet, evenimente culturale) øi sunt
adepõi ai valorilor tradiõionale, considerå cå locul de muncå este o activitate pasivå øi nu cred în capacitatea educaõiei
formale de a-i pregåti pentru rezolvarea dificultåõilor vieõii. Mass-media, în special televiziunea, reprezintå pentru ei
sursa principalå de informare øi de divertisment; 37% dintre aceøtia nu vorbesc nici o limbå stråinå, 53% sunt
bårbaõi.
Analiza AER a fost fåcutå pe un eøantion de 100 de editori (cei care au primit în anul 2001 între 100 øi 10.000
de coduri ISBN, numårul total al editurilor care au primit coduri ISBN în 2001 fiind de 461).
Datele oferite de Serviciul Depozitul Legal al Bibliotecii Naõionale a României indicå, pentru anul
2001, o producõie totalå de 10.000 de titluri, cu un tiraj mediu de 2.594 exemplare (întreaga producõie 26.000.000 de exemplare).
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Cartea se întoarce. „Legitåõi”, „oportunitåõi” øi „ameninõåri
pe piaõa cårõii din România

„Legitåõi”. Deøi dificultåõile descrise în raportul AER continuå så afecteze piaõa cårõii øi, în ultimå instanõå,
fenomenul lecturii în general, în România se poate vorbi de o creøtere – modestå, dar constantå - a producõiei de
carte în ultimii 3 ani (aproximativ 1-2% / an).
Imaginea libråriilor, cel puõin la nivelul oraøului Bucureøti, s-a îmbunåtåõit. Unele dintre vechile librårii
øi-au regândit spaõiile, ele fiind concepute acum ca moderne centre de petrecere a timpului liber. În ultima
vreme, s-a dezvoltat cu succces conceptul de librårie-modul care så poatå fi integratå în marile centre
comerciale, precum øi cel de librårie electronicå. În ceea ce priveøte provincia øi mai ales zonele rurale, lucrurile
au continuat mai degrabå în sensul unei involuõii – multe dintre librårii s-au închis. Dezvoltarea Internetului a
deschis, în schimb, posibilitatea cumpårårii cårõilor – care, în ultimul timp, nu mai ajung în aceeaøi måsurå pe
rafturile de librårie sau pe tarabe - prin intermediul libråriilor electronice øi mai ales al site-urilor editurilor.
Un alt element important în cultivarea øi redefinirea gustului pentru lecturå îl reprezintå târgurile de carte
- spaõii publice care, dezvoltând elemente de marketing (lansåri de carte, sondaje, concursuri, promoõii,
interviuri, conferinõe etc.), ajutå la crearea unor habitudini privind cumpårarea acestui „bun de larg consum”.
Evenimentele de tipul Târgul de carte Bookarest (la începutul verii) sau Târgul de carte Gaudeamus
(toamna) au calitatea de a jalona cultural parcursul unui an, contribuind la readucerea în spaõiul public a
necesitåõii lecturii.
La restabilirea prestigiului lecturii contribuie, în mod cât se poate de vizibil, øi tendinõele noi în domeniul
biblioteconomic: multe biblioteci importante din Bucureøti øi din õarå beneficiazå de sedii noi øi moderne care
dispun de spaõii multi-funcõionale pentru activitåõi culturale øi de petrecere a timpului liber; iniõiazå programe øi
proiecte social-culturale øi pedagogice de tipul „pregåtire continuå”; îøi deschid øi mai mult colecõiile de
documente pe care le deõin, punând la dispoziõia utilizatorilor site-uri, servicii øi cataloage on-line. În condiõiile în
care, în România, cartea continuå så fie un lux pentru mulõi dintre cumpåråtori, bibliotecile pot fi o modalitate de
promovare eficientå a lecturii, întrucât, în ultimå instanõå, ele ajutå la menõinerea unei „tensiuni publice” faõå de
fenomenul editorial în general.

„Oportunitåõi”. Introducerea tva-ului pe cårõi va atrage pe mulõi dintre comercianõii care pânå acum refuzau så
vândå carte din cauzå cå øi-ar fi îngreuiat în acest fel evidenõa contabilå. Cartea va putea påtrunde astfel în spaõii care
i-au fost pânå acum refuzate: supermarket-uri, buticuri, gåri, aeroporturi, øcoli etc.
Existå un segment important din învåõåmîntul obligatoriu øi facultativ care poate fi activat pentru lecturå. S-ar
putea înregistra, în urmåtorii ani, o nevoie de creøtere a nivelului de instruire, datoratå în mare parte programelor de
instruire profesionalå organizate de marile companii.
O politicå bunå øi corectå o reprezintå diversificarea ofertei pentru segmentul carte pentru copii, carte practicå,
carte de turism etc., încå insuficient acoperite, dupå cum aratå øi studiul AER.
În România, se constatå o creøtere a receptivitåõii publicului la ideea de producõie de carte „sezonarizatå”. În
ultimii 2-3 ani, oamenii se pregåtesc mult mai vizibil de un Cråciun cultural sau de o vacanõå de varå culturalå.
Aceastå deprindere este legatå de felul în care oamenii înõeleg aståzi så îøi organizeze concediul, de felul în care îøi
propun så îøi cheltuiascå banii etc. Dacå în 1998 fenomenul era ca øi inexistent, acum el este vizibil chiar øi în cifra
de afaceri sau în cea de vânzåri a multora dintre edituri.
Vorbitorii de limba românå din stråinåtate reprezintå încå o piaõå de exploatare aproape neacoperitå de edituri.

„Ameninõåri”. În România, legislaõia este prea fluctuantå, iar impozitele sunt prea mari în caz de creøtere
economicå.
Ritmul de absorõie a cårõilor pe piaõa româneascå este în continuare mic. Accesul liber la piaõa de manuale
øcolare este blocat de stat.
Introducerea, din 2004, a codului fiscal, fårå de norme de aplicare clare, a împins editorii øi librarii într-un blocaj
grav. Editurile nu pot încasa banii pe cårõile pe care le-au vândut deja, librarii se tem så dea drumul la banii pe care
îi datoreazå editurilor.
În România, ideea de a vinde carte la preõ redus nu este prea bine primitå, ea fiind perceputå ca gest
devalorizant. Nici libråriile nu acceptå vânzarea cårõilor “la pachet”, deøi în occident aceasta a devenit de mult timp
o practicå.
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Pentru un „marketing societal”

Editurile ar trebui så se implice mai mult øi mai consecvent - punând la punct programe coerente de
promovare - în activitåõi de tipul „marketing societal”: apariõii în spaõiul public (mass-media, medii universitare,
medii profesionale) care ajutå la conturarea unor opinii, la formularea unor concluzii privind caracteristicile øi
tendinõele pieõei editoriale øi ale spaõiului lecturii publice øi private. Editurile ar câøtiga astfel o poziõie de respect
pe piaõa editorialå româneascå, pe termen scurt øi lung.
O bunå politicå editorialå presupune: structurarea unor colecõii care så se adreseze unor segmente de public
bine definite; poziõionarea în acele zone de interes care sunt mai slab acoperite de concurenõå; elaborarea unor
strategii de marketing care så „lanseze” o serie de autori øi de bestseller-uri menite så creascå prestigiul editurii.
Editurile ar trebui så evite politica de construire a colecõiilor care se bazeazå doar pe previziunile øi planurile pe
termen scurt øi foarte scurt (de exemplu, deciziile, de cele mai multe ori nefundamentate, de stagnare sau de mårire
a ritmului de dezvoltare a colecõiilor deja lansate etc.).
Tehnicile de „marketing fragmental, individual” (Ph. Kotler) – de exemplu „mailing-ul” – ar putea ajuta
editurile så realizeze un contact permanent cu clienõii såi (cumpåråtorii, cititorii, autorii, responsabilii de pagini
culturale etc.). În funcõie de mesajele pe care le recepteazå din partea acestor clienõi, editurile îøi pot structura øi
dezvolta colecõiile deja existente sau îøi pot deschide colecõii noi.
Editurile ar putea recurge mai mult la tehnici „ieftine”, dar eficiente, de cercetare a aøteptårilor pieõei: interviuri
obõinute cu prilejul târgurilor de carte; consolidarea unor „contracte de fidelizare pe tot parcursul vieõii” cu „cititorii
-emuli”, cu „activiøti culturali” (Ph. Kotler); lansarea unor forum-uri pe Internet etc.
O monitorizare atentå a presei culturale øi de informare, realizarea unor cataloage øi pliante de prezentare, a
unor new-letter-uri, lansarea unor propuneri de dezbateri publice în mass-media pentru unele dintre titluri la care
editura anticipeazå un interes de receptare mai larg sunt tehnici extrem de necesare unei edituri a secolului XXI.
În ceea ce priveøte „literatura de recuperare” øi traducerile, editurile ar trebui så întreprindå în mod constant
„incursiuni” de „supraveghere informativå”, nu numai în librårii sau medii universitare, ci øi în anticariate sau
biblioteci. Datele astfel obõinute pot fi extrem preõioase în decizia de reeditare, în propunerea unei traduceri etc.
Revista Bibliotecii Naõionale a României îøi propune så schiõeze, pe parcursul mai multor numere, câteva
„portrete” ale unor edituri româneøti, la început de secol XXI, pe acest fundal general al promovårii producõiei de
carte øi al lecturii în România.
Articolul de faõå prezintå, în acest sens, trei edituri: Compania, Corint øi Curtea Veche.
Toate comentariile privind structura, profilul øi tendinõele celor trei edituri se bazeazå atât pe interviurile care
i-au avut ca interlocutori pe doamna Adina Kenereø (Editura Compania), pe domnii Sorin Peneø øi Emil
Paraschivoiu – (Editura Corint) øi pe doamna Cåtålina Manolache (Editura Curtea Veche), cât øi pe datele oferite
de site-urile acestora øi de sistemul TINLIB al Bibliotecii Naõionale a României.
Discuõiile purtate cu ocazia acestor interviuri s-au concentrat asupra urmåtoarelor puncte: - care este organigrama
editurii (ce departamente are, cum comunicå între ele)?; - cum au fost create øi dezvoltate colecõiile?; - cine ia decizia
în politica de dezvoltare a colecõiilor?; - care sunt criteriile dupå care este realizatå selecõia autorilor? - existå autori
identificaõi ca „marcå” a editurii?; - existå o specializare pe colecõii a redactorilor de carte? - editura dispune de un
departament de Marketing/ PR?; care sunt modalitåõile de promovare a cårõii?

Editura Compania

Adina Kenereø: “În România, mai este mult pânå la a se înõelege cå gestul editorial
reprezintå o strategie culturalå øi politicå. Acest gest editorial presupune mai multe etape, de la
editarea produsului carte øi pânå la vânzarea lui. Lipsesc profesioniøtii domeniului, oamenii care
så fie responsabili de ceea ce fac – fie redactare, fie corecturå, fie graficå de carte, fie design de
copertå, fie machetare, care så înõeleagå cå toate activitåõile øi procesele care concurå la realizarea unei cårõi sunt
intercondiõionate. Existå o relaõie între felul în care “defileazå” textul în interior øi felul în care acesta este conceput
formal, între aspect øi conõinut ideatic.
Din påcate, maøina nu înlocuieøte omul, oricât de scumpå ar fi; dacå acela care lucreazå cu maøina nu øtie ce
så îi cearå acesteia, rezultatul nu poate fi decât unul atroce...
Pe lângå toate aceste neajunsuri, în România, nici ritmul de absorõie a cårõilor pe piaõå nu este unul
mulõumitor.”
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Înfiinõatå în 30 septembrie 1998, Editura Compania îøi propune så
publice lucråri care au ca punct de reper documentul (memorii, jurnale,
anchete, scrisori) - insistând asupra restituirii textelor româneøti de valoare,
cenzurate sau ignorate -, precum øi sinteze din domeniul istoriei, religiei,
economiei, sånåtåõii øi artei.
Din anul 2000, Compania se implicå øi în promovarea literaturii române
de azi (seria Contemporani).
Editura mizeazå pe obiectivitatea informaõiei, pe claritatea comunicårii øi
pe noutatea graficii, fåcându-øi un crez din a edita numai acele cårõi pe care le
considerå cu adevårat necesare spaõiului public românesc.
În 2003, deøi pe un fond de crizå economicå generalå, Editura
Compania a înregistrat o creøtere de 25%.
Organigrama cuprinde un departament de carte pentru minori øi un
departament de carte pentru adulõi. Editura lucreazå cu mulõi colaboratori
externi (85 de colaboratori numai în anul 2003), munca acestora fiind trecutå
prin filtrul redacõiei.
Diversificarea colecõiilor øi dinamica portofoliului de autori sunt
responsabilitatea managerilor øi a redacõiei, dar au fost øi cazuri în care s-au luat decizii la sugestiile venite din
exterior – „am primit propuneri foarte interesante pe e-mail, chiar øi de la oameni necunoscuõi”. Un caz în acest sens
este Ciprian Øiulea a cårui carte - Retori, simulacre, imposturi (2003) – a fost editatå aøa cum a fost primitå.
Selectarea autorilor se face õinând cont de întreõinerea ritmicå a colecõiilor deja lansate sau de noile zone de
interes ale publicului cititor. Lucrurile evolueazå foarte repede, în ultimul timp, în România. Dacå în anul 2003
Editura Compania a editat exclusiv literaturå politicå, literaturå de exil, problematicå de emigraõie, STASI etc.
pentru cå „acest lucru se cerea”, în 2004, ea îøi propune så se concentreze asupra istoriei øi literaturii interbelice øi
asupra unor teme de actualitate.
Au fost øi cazuri în care editura a „comandat” autorilor antologii sau biografii (volumul Petru Groza, ultimul
Burghez. O biografie, apårut în 2004, este un exemplu).
Absolut toate manuscrisele care sosesc la redacõie sunt citite, iar echipa editorialå då un råspuns la aceste
propuneri în cel mult o lunå. Din påcate, acest lucru face o proastå impresie în România, pentru cå „grosul populaõiei
culturnice” preferå så acuze redacõia unei edituri de neseriozitate, decât så accepte cå aceasta poate respinge
propunerile de editare primite, în urma unei lecturi atente.
În primii ani de funcõionare, obiectivul principal al editurii l-a reprezentat literatura pentru copii, un teritoriu
destul de vitregit în România. Treptat, colecõiile de carte s-au extins cåtre zona literaturii „serioase”, pentru adulõi.
Prin aceste colecõii care au ca dominantå documentul, editura råspunde interesului pentru non-ficõiune, pentru
„informaõie”, interes care s-a manifestat cu pregnanõå dupå 1990. Deøi se vorbeøte în ultima vreme tot mai mult
despre o revenire a gustului pentru ficõiune, editura considerå cå, deocamdatå, aceastå revenire este „mai mult o
problemå de entuziasm sau chiar de manipulare, decât o realitate palpabilå”.
Editura a detectat o niøå de interes pentru limbile stråine, de la iniõiere øi dezvoltare de vocabular, pânå la
vocabulare specializate – deøi existå o producõie de carte în acest sens,
domeniul este, în realitate, prost servit la noi, or, deschiderea din ce în ce mai
mare a României cåtre occident va cere formarea unor oameni „care så fie
capabili så vorbeascå în termeni proprii” cu eventualii parteneri stråini.
Cårõile Editurii Compania sunt prezente în 467 librårii din toatå õara
(mai mult de 100 dintre aceste librårii se aflå în Bucureøti).
Deøi zonele rurale reprezintå „un teritoriu obsesional”, editura considerå cå
este prea devreme pentru a se aventura cu investiõii în acest sens.
Compania întreõine relaõii bune øi constante cu presa øi øi-a fåcut o regulå
din a trimite noile apariõii editoriale tuturor celor care conduc pagini culturale
în reviste øi cotidiane. Toõi cei din echipa editorialå sunt chemaõi „så vadå, så
citeascå, så urmåreascå tot ceea ce mass-media propagå”.
În 2003, la sårbåtorirea a 5 ani de la înfiinõare, editura a adresat
mulõumiri - prin cartuøe informale - tuturor colaboratorilor, bibliotecarilor øi
cititorilor. Editura întreõine relaõii constante cu cititorii øi clienõii såi, cu toate
bibliotecile judeõene øi cu destul de multe dintre bibliotecile universitare øi
specializate.
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Au fost concepute øi puse la punct douå programe de crizå: unul pentru varå øi altul pentru perioada ianuarie –
martie; în ambele perioade vânzårile scad frenetic, acest fenomen fiind, de altfel, o „legitate” cu care se confruntå
toate editurile, fie mari, fie mici.
Compania face eforturi de a-øi sezonariza apariõiile editoriale - se õine cont de aniversåri, de sårbåtori, de cartea
de vacanõå.
Pentru moment, Editura Compania nu poate vorbi de autori care så fie identificaõi ca „marcå” a organizaõiei
(„nu avem stele ale editurii”), deøi a reuøit så publice nume importante: Tia Øerbånescu, Florin Manolescu, Mihai
Pelin etc.; în schimb, se poate låuda cu câteva „best-seller”-uri: Adrian Majuru. Bucureøtii mahalalelor, Cele mai
frumoase 100 de poezii ale limbii române, volum îngrijit de P. Romoøan etc., ale cåror tiraje s-au epuizat la foarte
scurt timp de la apariõie.
(materialul a fost realizat în urma interviului acordat de doamna Adina Kenereø,
director Editura Compania, februarie 2004)

Colecõiile Editurii Compania:

- Caligraf – logo: „crâmpeie de literaturå adevåratå; gând øi scriiturå la superlativ” (Martha Bibescu. Destinul lordului
Thomson of Cardington. Jurnal 1915; Panait Istrati. Mediterana etc.);
- Clarobscur – logo: „în cåutarea ideilor limpezi råtåcite prin istorii confuze; adunând cu grijå imaginile derutante ale
unor mituri” (Sergiu Grossu. Biserica persecutatå. Cronica a doi români în exil la Paris; Petru Groza. Adio lumii vechi!
Memorii etc.) ;
- Opium – logo: „texte antologice; subiecte de meditaõie; idei øi formule memorabile” (Bucura Dumbravå. Cartea
îngerilor Ceasuri sfinte; I. Popescu-Båjenaru. Biblia povestitå celor tineri: adaptare etc.);
- Cosmopolit – logo: „o comoarå de surprize; globul fascinant al literaturii” (Prozå din cealaltå viaõå. Cronica unui
geniu “nebun” Friedrich Hölderlin øi apropiaõii såi. Ediõie originalå stabilitå de Alain Préaux; Paul Morand. Doamna Albå a
Habsburgilor etc.);
- Figuri & clipe - logo: „personalitåõi øi evenimente care au dat relief civilizaõiilor; cårõi de referinõå” (Dorin-Liviu
Bîtfoi. Petru Groza, ultimul burghez. O biografie; Ion Iovan. Mateiu Caragiale. Portretul unui dandy român etc.);
- Cårõi-eveniment - logo: „volume-spectacol; antologii nepereche; panoramicul unui detaliu” (Ion Mamina. Regalitatea
În România. 1866-1947; Adrian Majuru. Bucureøtii mahalalelor sau periferia ca mod de existenõå etc.);
- Altfel – logo: „reflecõii de azi; puncte de vedere øi sinteze recente; atitudini pentru mileniul trei” (Rodica Iulian. Dracula
sau triumful modern al Vampirului; Sorin Adam Matei. Boierii minõii Intelectualii români între grupurile de prestigiu øi
piaõa liberå a ideilor etc.);
- Ce rost are…? - logo: „o întrebare îndreptåõitå; un autor pasionat; un råspuns posibil” (Sanda Cordoø. Ce rost are så
mai citim literatura?; Adrian Alui Gheorghe. Ce rost are så tråieøti în România tranziõiei? etc.);
- Parola [viaõå] - logo: „marile teme ale sånåtåõii în folosul tuturor; øtiinõa øi cercetarea la zi” (Thierry Souccar.
Revoluõia vitaminelor Alimentaõie pentru sånåtate; Prof. Jean-François Chassignolle. O inimå care bate. Infarctul øi bolile
cardiovasculare etc.);
- Artå øi meserie – logo: „sensul gestului creator; tehnica = o valoare a
civilizaõiei” (Nadar. Când eram fotograf; Adina Nanu. Arta pe om Look-ul øi
înõelesul semnelor vestimentare etc.);
- Contemporani – logo: „romane, nuvele øi povestiri ale scriitorilor români
de azi; o selecõie de literaturå bunå” (Mircea Nedelciu. Zodia scafandrului:
Roman inedit; Adriana Bittel. Întâlnire la Paris. Unsprezece povestiri etc.);
- Metodidact – logo: „volume de pedagogie øi didacticå pentru
modernizarea învåõåmântului românesc” (Viorica Preda. Educaõia pentru øtiinõå
în grådiniõå; Magdalena Dumitrana. Educarea limbajului în învåõåmântul
preøcolar etc.);
- Paøi prin istoria lumii – logo: „istoria lumii în problemele practice ale
locuitorilor planetei; logicå, geometrie øi calcul” (Brun-Cottan. Povestea lui Tanit
Mef etc.);
- Din vorbå-n vorbå – logo: „jocuri cu litere øi texte; mesaje øi benzi
desenate; exerciõii vesele pentru timpul liber” (Maria Barna. Vacanõa micå etc.);
- OK! – logo: „auxiliare øcolare pentru diverse niveluri de studiu; sinteze øi
exerciõii; structuri grafice moderne, clare øi agreabile” (Silviu Øtefan Cojocaru.
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Un site Web la îndemâna tuturor!; Ileana Carmen Moldovan. OK ! BAC øi alte
examene la francezå etc.);
- La bord cu Jules Verne – logo: „în orice loc, în orice timp, cu Jules Verne
vei fi mereu în viitor!” (Cålåtorie de-a-ndåratelea în Anglia øi Scoõia: Roman inedit;
Castelul din Carpaõi etc.);
- Antologii – logo: „texte hazlii, pe înõelesul celor ce învaõå englezå øi francezå;
note de vocabular” (Georgiana Gålåõeanu-Fârnoagå; Adrian Fârnoagå. Play Time:
Antologie alcåtuitå de pentru copiii care învaõå cu drag limba englezå la grådiniõå
øi în primii ani de øcoalå primarå etc.);
- Engleza la zi – logo: „1000 de cuvinte-cheie; vocabulare pentru diverse
domenii; exerciõii pentru fixarea cunoøtinõelor” (François Lagoutte. 1000 de cuvintecheie în informaticå; Tim Amor; Phillippe Lemarchand. 1000 de cuvinte-cheie în
politicå etc.);
- Matematica, de drag - logo: „marile domenii ale matematicii din clasa a Va pânå-ntr-a XII-a øi dupå aceea; de la simplu la complex, cu pasiune øi umor, cu
explicaõii øi sute de exerciõii” (Ion Adrian Cindrea. Matematica, de drag volumul I.
Ecuaõii øi sisteme de ecuaõii; Matematica, de drag. volumul II. Geometrie).

Editura Corint

Daniel Penescu: „La târgurile de carte organizate în România, oamenii se
formalizeazå destul de tare - întrebaõi ce cårõi cumpårå, ei vor vorbi doar de ”
cårõile momentului”, cårõile „de bon ton”. Existå o anumitå dozå de snobism care în aceste locuri se manifestå
foarte vizibil. Or, acest aspect este destul de neplåcut...
O chestiune la fel de delicatå: lumea se duce la aceste târguri mai ales ca så ia cu reducere cårõile la care
viseazå în cursul anului. Aøadar, nici un editor nu se poate gândi serios la un studiu de piaõå fåcut cu ocazia acestor
târguri – sunt persoane care vor cumpåra un anumit titlu nu pentru cå øi-l doresc neapårat, ci pentru cå îl pot lua cu
reducere. În plus, în România, politica târgurilor de carte este dominatå, în opinia mea, de douå - trei edituri mari.”

Înfiinõatå în 1994, Editura Corint menõine un ritm susõinut de editare – 250 de titluri pe an, punând la dispoziõie
o bogatå ofertå de carte øcolarå (47 de titluri avizate de Ministerul Educaõiei øi Cercetårii) øi extra-curricularå
(colecõiile Atlase Øcolare, Literaturå universalå, Clasici români).
Pentru a-øi complini numele, Editura Corint a lansat øi câteva colecõii de carte istorie - Opere fundamentale,
Clio, Microsinteze – care se adreseazå unui nivel variat de receptare (de la specialiøti, la publicul larg).
Editura mizeazå pe exigenõa managementului øi a colectivului redacõional øi pe respectul faõå de cititori,
concretizat în õinuta øtiinõificå øi, nu în ultimul rând, în accesibilitatea preõului lucrårilor.
Ca majoritatea editurilor care publicå masiv carte øcolarå, Editura Corint a avut de suferit în ultimii 2 ani din
colaborarea cu Ministerul Educaõiei øi Cercetårii - atâta timp cât proiectul a fost finanõat de Banca Mondialå,
colaborarea cu MEC a fost bunå. De altfel, toate editurile implicate în
producõia de carte øcolarå s-au våzut nevoite så se reorienteze cåtre domeniile
cårõii diverse, så depåøeascå o anumitå „indolenõå” în abordarea unor domenii
editoriale noi, indolenõå explicabilå tocmai prin faptul cå literatura curricularå
øi extra-curricularå a mers multå vreme foarte bine (o bunå perioadå de timp,
Corint a fost perceputå ca o editurå exclusiv de carte pentru copii øi de carte
øcolarå).
“Desigur, una dintre legile pieõei spune dacå nu creøti, mori”, dar acest
lucru este valabil doar într-o economie stabilizatå; - în România anilor 1990 2000 ea nu a funcõionat. Au fost edituri care au crescut foarte mult øi au murit,
tocmai pentru cå au crescut prea mult, neavând o idee foarte clarå despre
cererea realå de carte, despre dinamica interesului faõå de carte (un exemplu
este editura care a publicat masiv la noi Sandra Brown - judecatå strict
economic, aceasta a dovedit, pentru un timp, o organizare øi o eficienõå
extraordinarå). „Abia în ultimii 2 – 3 ani se poate vorbi de o piaõå de carte
oarecum stabilizatå, cel puõin în privinõa concurenõilor”.
Apetitul pentru istorie este destul de mic în România, dovadå cå toate
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colecõiile de istorie, indiferent de editurå, merg destul de prost. Din aceastå
cauzå, Geopoliticå, Geostrategie, Clio, Microsinteze (colecõii de istorie øi
de politologie) nu øi-au gåsit cititorii scontaõi. Deøi conform clasamentelor
realizate de RTC, Corint se aflå în mod frecvent în top în ceea ce priveøte
cartea de istorie, conducerea editurii a hotårât, din aceste considerente, så
reducå ritmul de creøtere a acestor colecõii la cel mult douå cårõi pe lunå.
Microsinteze øi Clio vor fi astfel menõinute, pentru prestigiu; în schimb,
colecõiile Geopoliticå øi Geostrategie vor dispårea (interesul pentru ele chiar øi cel din partea instituõiilor de învåõåmânt superior øi de specialitate,
cum ar fi secõiile de Øtiinõe Politice sau Academia Militarå – dovedindu-se a fi
unul foarte scåzut).
Corint îøi propune, începând din 2004, så îøi redirecõioneze atenõia cåtre
editarea cårõilor de istorie mai puõin „serioaså”, cåtre „mica” istorie – acele
textele care pun accent mai mult pe anecdoticå.
Redirecõionarea preconizatå va avea în vedere øi experimentarea unor noi
formule de prezentare graficå, având în vedere inevitabila demodare care se
produce în domeniul graficii de carte, de colecõie.
Editura Corint s-a implicat masiv în campanii de promovare de tipul
lansåri de carte, la care au participat invitaõi de marcå, dar aceste acõiuni au
fost reduse în ultimul timp, pentru cå ele însemnau cheltuieli – bani øi timp – care nu øi-au dovedit justificarea.
Apariõiile editoriale ale Corintului beneficiazå de promovare în emisiunile øi programele culturale radio – tv cu
impact la public, în mai toate revistele de specialitate cu care au fost stabilite contracte de barter.
În ceea ce priveøte autorii-marcå ai instituõiei, pot fi citate câteva nume importante, pe linie didacticå, aøa cum
este cazul lui Florin Måceøanu, autor de manuale de fizicå pentru gimnaziu, descoperit øi lansat de editurå. Din
nefericire înså, aceste nume nu sunt prea interesante pentru marele public.
Editura Corint a pornit cu handicapul unei întreprinderi „create din nimic”, fårå a beneficia de girul unor
personalitåõi publice de talia celor pe care le au editurile Humanitas sau Polirom (editurå creatå în jurul nucleului de
universitari de la Iaøi). Corint a reuøit så atragå, cel puõin în domeniul istoriei, câteva mari personalitåõi, precum:
Øerban Papacostea øi Florin Constantiniu. Cu toate acestea, „trebuie så recunoaøtem cu toõii cå în România se vinde
mai bine Adrian Cioroianu decât Papacostea... Este, desigur, øi o chestiune de lobby”.
Redacõia de carte este structuratå în douå departamente - carte diverså øi carte øcolarå; cele douå departamente
au o evoluõie diferitå øi un tratament financiar diferit. Aceastå împårõire este recentå (din 2004).
Redactorii de carte sunt, în general, specializaõi pe colecõii, „dar organizarea nu poate fi la fel de strictå ca în
cazul unei fabrici de automobile”. Propunerile editoriale – autori, titluri, colecõii sau domenii noi - pot så vinå de la
redactori, de la colaboratori sau chiar de la autori sau traducåtori. Atunci când este vorba de mai multe colecõii
lansate, putem vorbi deja de o anumitå presiune exercitatå pentru alimentarea acestora, în mod frecvent, cu titluri
noi. Din acest motiv, o editurå se confruntå de multe ori cu pericolul de a fi nevoitå så facå rabat de la calitate.
Apariõiile Editurii Corint sunt mult mai bine primite în õarå decât în Bucureøti, atât în cazul cårõii pentru copii, cât
øi în cazul cårõii diverse. Una dintre cauze este aceea cå multe dintre cårõile
concurenõei sunt mai elitiste, or, provincia nu este receptivå la elitism în aceeaøi
måsurå ca Bucureøtiul. În plus, preõurile cårõilor editate de Corint sunt mult mai
accesibile (se øtie cå, în provincie, criteriul de preõ este mult mai drastic).
Deøi editura a pornit cu un handicap în difuzare (nu a beneficiat de o reõea
proprie de librårii), a reuøit så obõinå colaborarea unor firme de distribuõie din
õarå øi så îøi facå în mod eficient publicitate în ziarele locale. În Bucureøti
legåtura dintre imaginea unei edituri øi vânzarea de carte este mult mai
vizibilå. În provincie, în schimb, omul nu este interesat atât de cartea de la o
anumitå editurå, ci de titlu sau de autor; tentaõia snobismului - øi poate a
comoditåõii - este aproape inexistentå.
Editura Corint are în vedere så abordeze, într-un viitor apropiat, øi
zonele rurale, unde existå cu siguranõå un potenõial de interes pentru lecturå,
chiar dacå situaõia economicå nu este una îmbucuråtoare.
Trebuie så acceptåm ceea ce occidentalii au înõeles de mult timp: cartea
nu este un produs care så se vândå nemaipomenit øi nici unul „de strictå
necesitate”. Pe de altå parte, este de sperat ca editurile din România så
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gåseascå soluõii pragmatice øi eficiente - asemenea multor edituri occidentale - de a påtrunde în acele zone de
receptare care au råmas în ultimii 14 ani neacoperite (zonele rurale). În vest se cumpårå mult mai multå carte decât
în România – „chiar øi americanii, pe care românii îi considerå un fel de maimuõe musculoase, cumpårå mai multå
carte decât noi”.
(material realizat pe baza interviului cu domnii Daniel Penescu - director Editura Corint
øi Emil Paraschivoiu – redactor øef Editura Leda – Grupul Editorial Corint, februarie 2004)

Colecõiile Editurii Corint:

- Atlase øcolare (Atlas Istoric Øcolar. De la antropogenezå pânå la congresul de la Viena (1815); Atlas Geografic Øcolar

etc.);

- Seria Mici Atlase (Mic Atlas Zoologic; Mic Atlas de istorie a României etc.);
- Albume (Maria Cristea, Ioan Cristea. Album de artå øcolar etc.);
- Best Seller Junior (Arthur Conan Doyle. Câinele din Baskerville. Jules Verne. Doi ani de vacanõå etc.);
- Ghiduri pentru profesori (Maria - Liana Låcåtuø, George Paul Låcåtuø. Culturå civicå. Ghidul profesorului pentru clasa
a VIII-a etc.);

- Didactici (Liliana Ciascai. Didactica fizicii; Nicolae Ilinca. Didactica geografiei etc.);
- Cårõi pentru elevi (Irina Plopeanu, Ion Dumitru. Înger, îngeraøul meu!; Ana -

Maria Ståncioiu. Limba francezå. Mon cahier préféré etc.);

- Bibliografie øcolarå:

- Literaturå universalå (Herman Melville. Moby Dick; Alphonse Daudet. Piciul etc.),
- Clasici români (Barbu Delavrancea. Nuvele øi povestiri ; Anton Pann.
Nåzdråvåniile lui Nastratin Hogea etc.);
- Poveøti (Lewis Carroll. Alice în õara din oglindå; Théophile Gautier. Aventurile
Baronului Münchhausen etc.);
- Integrala Andersen (Regele arinilor øi alte poveøti; Spiriduøul din trandafir etc.);
- Poveøti ilustrate (Fraõii Grimm. Cåsuõa din pådure; Petre Ispirescu. Cele 12 fete de
împårat etc.);
- Caiete ale elevului (Petruõa Gåzdaru, Maria Konrad, Marioara Chiõoiu, Maria
Cristea. Caiet de matematicå etc.);
- Clasici ai literaturii universale (Charles Dickens. Marile speranõe;
Dostoievski. Jucåtorul etc.);
- IT (Robin Williams, John Tollet. Design pentru web; Luanne Seymour Cohen.
Tehnici avansate de design. Adobe® Photoshop® 7øi Adobe® Illustrator® 10 etc.);
- Varia (Stéphane Marchand. Råzboaiele luxului; Jean Palon. Vråjitoria etc.);
- Examen bacalaureat (Eugen Simion; Florina Rogalski; Daniel Cristea – Enache.

Limba øi literature românå etc.);
- Examen capacitate (Eugen Palade. Istoria românilor etc.);
- Geopoliticå (Paul Claval. Geopoliticå øi geostrategie. Gîndirea politicå, spaõiul øi teritoriul în secolul al XX-lea; Georgios
Prevelakis. Balcanii. Culturå øi geopoliticå etc.);
- Microsinteze (Nicolas Werth. Istoria Uniunii Sovietice. De la Lenin la Stalin; Pierre Riché; Phillippe Le Maître. Invaziile
barbare etc.);
- Clio (Alexandru Madgearu. Originea medievalå a focarelor de conflict din Peninsula Balcanicå; François Furet. Atelierul
istoriei etc.);
- Opere fundamentale (Lucien Musset. Invaziile. Valurile germanice; Lucien Febvre. Martin Luther, un destin etc.);
Limbi moderne (Mariana Õåranu. Limba englezå. Curs intensiv; Jana Grosu. Limba francezå. Testez vos connaissances en
vocabulaire etc.);
- Medicina în familie (Daniel Lagache. Psihanaliza; Didier Sicard, Thierry Guez. Dicõionar de examinåri medicale etc.).

Editura Curtea Veche

Cåtålina Manolache: „Având în vedere proaspåt introdusa
taxå pe valoarea adåugatå, putem spune cå statul este un actor
important in industria de carte din România, înså un actor de tragedie… Sigur, Ministerul Culturii øi Cultelor poate
fi un actor important pentru unele edituri, care primesc subvenõii serioase, nu înså øi pentru noi“.
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Editura Curtea Veche a fost înfiinõatå în 1997. „Colecõiile sale s-au
dezvoltat treptat, pe måsurå ce istituõia a receptat o extindere a zonei de
interes din partea publicului“. Mai întâi, s-a conturat colecõia cea mai
popularå a editurii – Cårõi-cheie, ca urmare a succesului avut cu primele
titluri: Secretele succesului (Dale Carnegie), De la idee la bani (Napoleon
Hill), Puterea magicå a gîndului (David J. Schwartz). Aceastå colecõie
cuprinde titluri de literaturå motivaõionalå, de dezvoltare personalå, de
comunicare interumanå etc.
Din aceasta colecõie s-au desprins mai târziu: Familia la Curtea Veche care cuprinde cårõi de psihologie a cuplului, literaturå care priveøte
comunicarea pårinte-copil, educaõia etc. - øi Câte ceva despre..., “lansatå ca
urmare a deciziei de extindere a portofoliului editorial, (editura a mizat, în
acest sens, pe succesul pe care îl are colecõia respectivå în stråinåtate)”.
Bunul impact pe care l-au avut Familia la Curtea Veche øi Câte ceva
despre... a permis iniõierea unor colecõii mai puõin comerciale (de istorie,
memorialisticå, eseisticå, interviuri, criticå literarå etc.), în care sunt publicaõi
autori români mai mult sau mai puõin cunoscuõi. Om. Idee. Societate sau
Ideea europeanå au apårut ca urmare a câøtigårii unor licitaõii de
sponsorizare oferite de organisme øi fundaõii culturale.
De curând, Editura Curtea Veche
a decis iniõierea unei colecõii de literaturå universalå contemporanå – Byblos –
care va cuprinde lucråri actuale valoroase, cu succes la critica de specialitate.
Colecõia Cårõi-cheie se va ramifica, astfel încât fiecare dintre direcõiile
economie, psihologie, vânzari, leadership, dezvoltare personalå, comunicare
så devinå o colecõie de-sine-ståtåtoare.
În cadrul redacõiei, comunicarea se realizeazå prin intermediul
secretarului general de redacõie, precum øi prin intermediul sedinõelor de
redacõie. Deøi lucrurile nu au devenit încå foarte stricte, editura tinde spre
o specializare pe colecõii a redactorilor de carte. În mod normal,
redactarea unei cårõi este fåcutå de o singurå persoanå, înså editura
procedeazå la douå redactåri: redactorul I face confruntarea cu originalul
(verificå frazå cu frazå corectitudinea traducerii), iar redactorul II face
stilizarea textului.
În cazul literaturii române sau acolo unde este vorba de autori români, nu
se poate vorbi de confruntare cu originalul, dar redactorul de carte îl
contacteazå pe autor, dacå este cazul, pentru a låmuri unele chestiuni de
redactare – „oricât de mare ar fi un
autor, pot apårea probleme de tipul fraze care nu sunt foarte bine formulate
sau care sunt ambigue. Autorilor tineri sau mai puõin experimentaõi li se pot
da sugestii directe de reformulare sau de refacere, dacå este cazul“. Unele
dintre modificårile de redactare cerute õin de caracteristicile colecõiei în care
urmeazå så aparå cartea.
Decizia finalå de contractare a unui autor aparõine directorului general,
înså propunerile de diversificare pot veni din partea oricårui redactor sau chiar
din afara editurii. Toate propunerile sunt discutate în consiliul de redacõie
unde se hotåråøte acceptarea sau respingerea acestora.
Selecõionarea autorilor români sau stråini se face în funcõie de direcõiile
deja existente (încadrarea în colecõii). În cazul autorilor stråini, sunt consultate
topurile internaõionale, site-urile øi revistele specializate din stråinåtate etc.
Un rol deloc de neglijat în selecõionarea autorilor øi a titlurilor îl joacå
estimårile editurii în legåturå cu interesul pe care l-ar putea stârni aceste
apariõii editoriale.
Existå câõiva autori care constituie o carte de vizitå a Editurii Curtea
Veche - Dale Carnegie sau Tudor Octavian, foarte bine cunoscuõi publicului
român; cårõile lor au apårut exclusiv la Editura Curtea Veche.
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Editura Curtea Veche „mizeazå mai mult pe promovare, øi mai puõin pe marketing“.
Activitåõile de marketing vizeazå prezenõa la târguri øi expoziõii, stabilirea
unor strategii de vânzare øi a unor oferte speciale cu ocazia sårbåtorilor,
realizarea unor materiale promoõionale, un mailing constant cu toõi abonaõii din
baza de date a editurii etc. Activitåõile de promovare presupun: recenzii în
cotidiane, în såptåmânale culturale, în reviste pentru femei, bårbaõi øi copii;
prezentari de carte în diverse emisiuni culturale sau mondene de la posturi de
radio øi de televiziune; lansåri de carte, întâlniri cu autori, sesiuni de autografe;
comunicate øi mape de preså etc. Toate apariõiile în preså se fac în sistem barter
(în schimbul unuia sau mai multor exemplare din cartea promovatå).
(material realizat în urma interviului acordat de doamna
Cåtålina Manolache – Departamentul de Relaõii Publice.
Editura Curtea Veche,
februarie 2004)

Colecõiile Editurii Curtea veche:

- Cårõi-cheie (Dale Carnegie. Secretele succesului; David J. Schwartz. Puterea magicå a gândului etc.);
- Så fii sånåtos (Deepak Chopra. Insomnia; Deepak Chopra. Comportamentele dependente etc.);
- Familia la Curtea Veche (Gary Chapman. Cele cinci limbaje ale iubirii; Ross Campbell. Copiii noøtri øi drogurile etc.);
- Biblioterapia (M. Scott Peck. Psihologia minciunii; Eckhart Tolle. Puterea prezentului etc.);
- Povestea succesului (Rhea Cristina. Stela Popescu etc.);
- Cîte ceva despre (Dave Robinson; Judy Groves. Cîte ceva despre Platon; Ziauddin Sardar; Borin Van Loon. Cîte ceva despre
mass-media etc.);
- Prometeu (Gene I. Rochlin. Calculatorul: binefacere sau blestem?; John Harris. Clone, gene øi nemurire etc.);
- Om. Idee. Societate (Vesna Goldsworthy. Inventarea Ruritaniei. Imperialismul imaginaõiei; R.J. Crampton. Europa
Råsåriteanå în secolul al XX-lea … øi dupå etc.);
- Ideea europeanå (Tstván Deák; Jan T. Gross; Tony Judt. Procese în Europa; Bela Vago. Umbra svasticii etc.);
- Istoria timpului present (Mircea Vasilescu. Intelectualul român faõå cu inacõiunea; Cristian Vasile. Între Vatican øi
Kremlin etc.);
- Istorie øi Politicå (Dinu C. Giurescu. Cade Cortina de Fier – România 1947; Corneliu Mihai Lungu; Ioana Alexandra
Negreanu. România în jocul Marilor Puteri etc.);
- Documente Pro øi Contra (Mircea Eliade. Dosarul Eliade. Pro øi contra. 9 vol.);
- Memorii øi Corespondenõå (Ion D. Sîrbu. Iarna bolnavå de cancer; Ion Brad; Monica Anton. Monologuri paralele etc.);
- Interviuri (Rhea Cristina. 22 de martori la Destin. Interviuri cu personalitåõi ale culturii româneøti contemporane; Ion
Biberi. Lumea de mîine etc.);
- Criticå literarå (Emil Manu. Ion Minulescu øi conøtiinõa simbolismului românesc; Monica Spiridon. Eminescu. Proza
jurnalisticå etc.);
- Eseisticå (Suzan Mehmet. Eul dement; Ion Biberi. Psihologia morõii etc.);
- Actual (Cristian Bådiliõå. Våzutele øi nevåzutele; Stelian Tånase. Zei øi semizei. La
început de secol etc.);
- Povestaøi români (Anamaria Beligan. Dragostea e un trabant; Tudor Octavian. Proøti,
dar mulõi etc.);
- Profit (Stephen M. Dent. Parteneriatul în afaceri etc.);
- Byblos (John Steinbeck. Scurta domnie a lui Pépin al IV-lea; Thornton Wilder. Ideile lui
martie etc.);
- Inedit (Willis Barnstone. Borges, într-o searå obiønuitå, la Buenos Aires; Plinio Apuleyo
Mendoza. Parfumul de guayaba. Convorbiri cu Gabriel Garcia Márquez etc.);
- Scriitor la ziar (Tudor Octavian. Povestiri foarte scurte. Întâmplåri din viaõa lui Vasile
B. Caiet cu subiecte etc.);
- Poezii (Deo Dumitrescu. Poezii; M. Eminescu. Poezii. Poesias (ediõie bilingvå românospaniolå etc.);
- 100 de minuni (100 de minuni din tomate etc.);
- Tainele Filocaliei (Pr. Tudor Ciocan. Citind Filocalia; Ignatie Monahul. Viaõa în duh
filocalic etc.);
- Cårõi pentru copii (Ilinca, Andrei øi Cålin Mihåilescu. Don Global suit pe cal).
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Instrumente, Produse, Servicii de bibliotecă
Conf. univ. dr. Vitalie Teodoru

Î

UNELE CONSIDERAŢII DESPRE FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA
COMPETENŢEI IN CLASIFICAREA CUNOŞTINŢELOR

n ultimii ani, se poate constata o preocupare
mult mai intenså faõå de determinarea
posibilitåõilor de dezvoltare a unor activitåõi
comune între structurile informårii documentare,
biblioteci øi arhive, fårå a se pune øi problema integrårii
instituõiilor respective. Aceste instituõii constituie entitåõi
diferite, diferenõiate în principal în funcõie de nivelul la
care sunt efectuate evaluarea, analiza, selectarea øi
difuzarea informaõiilor conõinute în fonduri, dar øi în
funcõie de originea øi natura materialelor pe care le
gestioneazå.
Indiscutabil, folosirea de mijloace comune øi a unui
nucleu comun de cursuri, în învåõåmântul din cele trei
domenii, prezintå avantaje economice øi practice.
Pregåtirea øi perfecõionarea profesionalå urmåreøte
så creeze un personal eficient, atât pentru structurile de
informare existente, cât øi pentru cele ce se vor constitui
în viitor, care så asigure servicii cât mai corespunzåtoare
nevoilor beneficiarilor. Aøadar, cursurile comune trebuie
så aibå un caracter inovator, pe måsura cerinõelor de
dezvoltare a serviciilor de informare. Se pot identifica
uøor zonele de preocupåri comune pentru cele trei
domenii. Aceste sunt: managementul organizaõiilor în
cauzå, standardele pentru anumite tipuri de materiale,
echipamentele utilizate, reprografia, restaurarea
documentelor, reglementårile, depozitarea, înmagazinarea informaõiilor etc. Zonele cu cerinõe comune, în ceea
ce priveøte învåõåmântul, sunt: sistemul de conducere,
comunicarea, studiile asupra beneficiarilor, procedee de
manipulare a informaõiilor etc.
Acõiunea iniõiatå de UNESCO øi de unele
organizaõii profesionale din domeniile informårii
documentare, biblioteconomiei øi arhivisticii pentru
realizarea de cursuri comune este de naturå så ridice
nivelul procesului de învåõåmânt øi så-l facå mai eficient.
Una dintre problemele fundamentale ale triadei
amintite este ordonarea cunoøtinõelor. Ordonarea
cunoøtinõelor a trecut de la sistemele lineare de
clasificare, la sistemele ierarhice, ajungându-se la
sisteme multidimensionale, bazate pe concepte, respectiv
pe termenii care le reprezintå. În 1910, Richardson a
întocmit o bibliografie a literaturii clasificårilor care
înregistra 337 sisteme de clasificare folosite în ultimii
2000 de ani. Relaõiile de aståzi, din ce în ce mai strânse,

pe plan mondial, dintre sistemele de informare au ridicat
problema unui sistem universal de ordonare a
informaõiilor. Se contureazå tendinõa unei organizåri
unitare, cu valabilitate internaõionalå, a cunoøtinõelor
,care så permitå interconectarea sistemelor de informare
(inclusiv ale bibliotecilor), depozitare ale uriaøului fond
de documente acumulate. Un instrument unitar de
ordonare pare a fi, în faza actualå, un tezaur cu mai
multe niveluri ierarhice, care så foloseascå larg faõetarea,
så asigure o terminologie cât mai preciså øi, în acelaøi
timp, så fie un instrument eficient pentru trecerea de la o
limbå la alta.
Care sunt consecinõele didactice care privesc
formarea øi dezvoltarea competenõei în organizarea
cunoøtinõelor? Deoarece organizarea cunoøtinõelor este
elaboratå diferit, în funcõie de domenii øi de instituõii, se
impune ordonarea lor într-un fond comun. În acest caz,
este necesar så se ofere cursanõilor un model simplu cu
termeni definiõi clar.
Dacå dezvoltarea competenõei este bazatå, cum este
øi firesc, mai ales pe practicå, atunci atenõia trebuie
concentratå pe trei probleme importante din punct de
vedere didactic: 1. procesul de predare/învåõare trebuie
så înceapå cu identificarea øi structurarea
problematicii; 2. nu este suficient så fie descoperite
soluõii doar pentru predarea teoreticå, fårå perspectiva
aplicårii reale - strategiile dezvoltate trebuie så aducå
soluõii în acõiune; 3. procesul de învåõare reclamå,
pentru cei care o asimileazå, o activitate susõinutå,
cursanõii câøtigând doar prin muncå.
Existå câteva faze prin care principiile didactice
sunt implementate: faza orientårii (printr-un model de
bazå, se stabileøte sfera problemelor care pot så aparå);
faza problematizårii (problemele practice sunt
identificate, definite øi structurate); faza acumulårii (se
colecteazå informaõii privind rezolvarea problemelor);
faza explorårii (decelarea de soluõii alternative); faza
rezoluõiei (sunt alese una sau mai multe soluõii); faza
implementårii (soluõiile sunt implementate); faza
evaluårii (implementarea este verificatå øi, dacå este
necesar, soluõiile se revizuiesc).
Unul dintre principiile de implementare se referå la
a te asigura cå respectivii cursanõi înõeleg ceea ce au de
fåcut øi înõeleg oportunitatea de a lucra independent.
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Cursanõii nu trebuie så se confrunte pasiv cu cunoøtinõele
predate, ci trebuie så înveõe så øi le procure, pe cât
posibil, singuri.
Cadrul didactic prevede o structurå, asigurå
orientarea øi temele de lucru, oferå cunoøtinõele de fond.
Procesul de învåõåmânt trebuie så fie prin definiõie activ,
så asigure mobilizarea maximå a tuturor resurselor de
cunoaøtere øi de creaõie ale cursanõilor, så solicite în
permanenõå potenõialul cursanõilor, prin activitåõi
orientate spre realizarea optimå a obiectivelor. Un
învåõåmânt activ presupune dobândirea unor elemente
cognitive noi, explicarea cauzalitåõii fenomenelor,
asigurarea timpului de instruire pentru activitåõi
independente, asigurarea conexiunii inverse etc.
Diferitele întrebåri incluse într-un context pot îndeplini
funcõii reproductive sau/øi funcõii formative. Pot fi
determinaõi algoritmi de recunoaøtere sau de identificare
øi algoritmi de rezolvare. Tehnologia procesului de
învåõare trebuie så utilizeze conexiunea inverså, øi asta
pentru cå ea oferå profesorului informaõii asupra måsurii
în care cursanõii realizeazå obiectivele proiectate øi, pe
de altå parte, pentru cå ea constituie un suport al
consolidårii cunoøtinõelor, oferind cursanõilor informaõii
asupra corectitudinii cu care au rezolvat sarcinile
didactice primite. Feedbackul este un element reglator al
procesului de învåõåmânt.
Alt aspect al procesului de învåõåmânt se referå la
tratarea diferenõiatå a cursanõilor, prin soluõii privind
procedeele didactice (activitåõi independente, probleme
diferite ca dificultate, feedback de reglaj etc.), formele
de organizare (grupe cu performanõe apropiate,
învåõåmânt individualizat, având în vedere ritmurile
proprii de lucru ale cursanõilor, activitåõi complementare
- ore de consultanõå, cercuri etc.), folosirea mijloacelor

An X – Nr. 1/2004

de învåõåmânt, inclusiv utilizarea lor în timp extraøcolar.
Toate aceste consideraõii devin øi mai actuale în
condiõiile în care tot mai multe voci susõin pe plan
mondial necesitatea elaborårii unui nou instrument –
numit classaurus – care încorporeazå scheme de
clasificare øi tezaurare.
Din experienõa didacticå a autorului cu studenõii, pe
parcursul a patru decenii, au rezultat câteva principii de
care trebuie så õinem seama: nivelul de dificultate (este
capabil studentul så facå faõå problemelor puse?),
fezabilitate (este studentul capabil så facå faõå, în
condiõiile de mediu date), scopurile multiple (sarcinile
îndeplinesc simultan mai multe scopuri?), valoarea
motivaõionalå (activitåõile desfåøurate sunt semnificative
pentru studenõi?), adaptabilitatea (sarcina datå se
adapteazå la diferenõele de individualitate ale
studenõilor?).
Studenõii trebuie så înveõe nu numai cå un lucru
existå, dar øi de ce existå.
Bibliografie:

- ANDERSON, J.D. International Encyclopaedia of
Information and Library Science. London, Routledge, 1997,
p. 336-353
- BEREITER, C. În: Review of Educational Research, 60,
nr. 4, 1990, p. 603-624
- IYER, H. Classificatory structures. Frankfurt: Indeks
Verlag, 1995
- KIEL, E. În: Knowledge Organization, 20, nr. 2, 1993,
p. 71-76
- TEODORU, V. Informarea documentarå în teorie øi în
practicå. În: Studii øi comunicåri, XX, nr. 2-3, 1997, p. 44-47
- TEODORU, V. Informarea documentarå în teorie øi în
practicå. În: Studii øi comunicåri, XXII, nr. 2-3, 1999, p. 196-207

Conf. dr. Zenovia Niculescu

D

MASTER REFERENCE FILE – M.R.F.

escrierile bibliografice internaõionale
standardizate (I.S.B.D.) s-au impus prin
rigoare metodologicå øi au reuøit så
atenueze discontinuitåõi, inconsecvenõe øi disjuncõii
semnalate în catalogarea publicaõiilor în sistem
tradiõional øi digital (formatele M.A.R.C.). Printr-o
analizå comparativå, constatåm înså cå organizarea,
funcõionalitatea øi flexibilitatea indexårii documentelor
este încå un spaõiu experimental în care se proiecteazå
versiuni, adeseori complicate, în detrimentul unor
proceduri clare, complete øi concise, care så permitå
optimizarea unui sistem de clasificare ce øi-a dovedit

58

eficienõa øi utilitatea de mai mult de un secol. În acest
context, demersurile Consorõiului C.Z.U. - în plan
strategic, dar øi pragmatic - reuøesc så dinamizeze øi så
reorganizeze cu claritate øi rigoare øtiinõificå acest
sistem de indexare a informaõiilor de conõinut. Avem
toate motivele så credem cå diminuarea sau, mai grav,
absenõa acestor categorii de informaõii ar duce,
indubitabil, la disiparea informaõiei, în aøa måsurå încât
utilizatorii så nu mai poatå beneficia de exhaustivitatea
unei informåri specializate.
Fårå îndoialå, în domeniul indexårii publicaõiilor,
momentul determinant în modernizarea gestionårii
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sistemului Clasificårii Zecimale Universale l-a
reprezentat activitatea dinamicå a Consorõiului C.Z.U.,
care øi-a propus o strategie managerialå competitivå.
Fiøierul de Referinõe Master (M.R.F.) realizat de cåtre
Grupul Consultativ de Revizuire (Revision Advisory
Group) al Consorõiului C.Z.U. – a cårui primå ediõie a
fost lansatå în cadrul celei de a treia Conferinõe I.S.K.O.
– constituie prima versiune a unui standard internaõional
în format electronic al sistemului C.Z.U., prefigurând
astfel optimizåri eficiente øi, så recunoaøtem, de mult
timp aøteptate de specialiøti øi utilizatori.
Obiectivul principal l-a constituit realizarea unei
baze de date a C.Z.U. care så tezaurizeze øi så
disponibilizeze indicii specifici acestui sistem în mediu
electronic. Aceastå bazå de date permite optimizarea
actualizårii – prin operarea rapidå øi eficientå a
revizuirilor øi a modificårilor schemei C.Z.U. – øi se
constituie într-un autorizat cadru de referinõå pentru
toate ediõiile tipårite ale C.Z.U.
Cantitatea informaõionalå a M.R.F. este reflectatå
în peste 60.000 de înregistråri, reprezentând indici de
clasificare zecimalå preluaõi din Ediõia Medie a C.Z.U.,
apårutå în 1985, sub egida Institutului de Standardizare
Britanic, la care s-au adåugat modificårile apårute în
Extentions and Corrections to the U.D.C.
Programul C.D.S./I.S.I.S. a fost preferat pentru
gestionarea Fiøierului de Referinõe Master, datoritå
multiplelor sale oportunitåõi vizând, în principal,
stocarea, asigurarea integritåõii øi securitåõii unui numår
însemnat de date, dar øi datoritå gratuitåõilor acordate în
achiziõionarea pachetului de programe de cåtre
instituõiile non-profit.
Arhitectura normativå a Fiøierului de Referinõe
Master se compune, în principal, din douå pårõi
distincte: tabele principale øi tabele cu indici auxiliari
comuni sau generali, care reflectå în fapt structura unei
ediõii C.Z.U. tipårite. Fårå a opera o similitudine forõatå
cu Dublin Core, precizåm cå arhitectura normativå a
Fiøierului de Referinõe Master prezintå configuraõia
unor metadate pentru sistemul C.Z.U. øi este alcåtuitå
din trei structuri de date: M.R.F.-ul propriu-zis;
M.R.F.C.A.N.; U.M.R.F.
M.R.F. înglobeazå metadate øi indici C.Z.U.
actualizaõi, însoõiõi, dupå caz, de câte un set de elemente
privind eventualele modificåri sau comentarii. Aceste
resurse informaõionale se adreseazå, în primul rând,
specialiøtilor în indexare. M.R.F.C.A.N. conõine indicii
principali øi auxiliari ai C.Z.U., care au fost modificaõi øi
eliberaõi din structura operaõionalå a M.R.F. U.M.R.F.
reprezintå setul de metadate pentru utilizatori. “În
fiecare an, la scurt timp dupå publicarea volumului
Extensii øi corecõii øi dupå reactualizarea M.R.F.,
versiunea U.M.R.F. este îngheõatå øi este apoi distribuitå
abonaõilor. Astfel de versiuni îngheõate au existat între
1993 - 1999. Toate versiunile sunt õinute de cåtre
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Consorõiul C.Z.U. pentru referinõe istorice”.
(www.udc.org.)
Aøadar, dacå ne referim la componentele
funcõionale ale metadatelor structurate în M.R.F., putem
departaja o suitå de elemente operaõionale øi o altå suitå
de elemente administrative, toate ordonate în câmpuri
distinctive.
Standardizarea în versiune electronicå a sistemului
C.Z.U. prin M.R.F. exprimå un model de metadate
organizat în câmpuri de referinõå (001/125) øi în câmpuri
administrative (901/999), care este destinat activitåõii de
indexare a publicaõiilor. Întreaga desfåøurare a schemei
C.Z.U. este normalizatå în aceste structuri de date,
inclusiv paradigmele metodice ale C.Z.U.: trimiteri,
specificaõii
metodice,
sintagme
relaõionale
convenõionale, determinåri metodice etc. Astfel, câmpul
[001] este destinat metadatelor vizând indicii principali
ai C.Z.U. (exemplu: U.D.C. - # [001] : 910.4), câmpul
[100] este consacrat conceptelor desemnate de aceøtia
(exemplu: DESCR. [100]: Expediõii øi cålåtorii
geografice de descoperiri), iar câmpul [111] se referå la
metadatele despre specificaõiile metodice privind modul
de aplicabilitate al indicelui C.Z.U.
Se poate observa cu uøurinõå cå Fiøierul de
Referinõe Master normalizeazå în format electronic nu
numai sistemul C.Z.U. actualizat, ci øi limbajul
convenõional al acestuia, inclusiv principiile
fundamentale øi caracteristicile funcõionale.
Totuøi, în pofida multiplelor avantaje, oferite atât
indexatorilor, cât øi utilizatorilor de cåtre Master
Reference File, mai sunt necesare numeroase
îmbunåtåõiri. În acest sens, sunt imperative cercetårile,
cel puõin la nivel teoretic, asupra sintaxei metadatelor
vizând câmpurile [100], [105], care asigurå, de altfel,
principalele puncte de acces pentru beneficiari. De
asemenea, se impune desfåøurarea unor studii analitice
vizând interconectarea diverselor tipuri de metadate
proprii indicilor auxiliari. Øi, nu în ultimul rând, pentru
ca varianta electronicå a C.Z.U. så fie operaõionalå øi
eficientå pentru utilizatori, este stringentå cooperarea
dintre indexatori øi informaticieni, pentru crearea unor
structuri de metadate “prietenoase” øi accesibile
utilizatorilor.
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INDEXAREA STANDARDELOR ROMANE
IN BIBLIOTECA NAŢIONALA A ROMANIEI
Biblioteca Naõionalå a României utilizeazå ca limbaj de indexare cu structurå ierarhicå pentru documente
clasificarea zecimalå universalå (CZU). Excepõie face indexarea standardelor. Pentru standarde, Biblioteca
Naõionalå a României utilizeazå atât clasificarea zecimalå universalå (CZU), cât øi clasificarea alfanumericå a
standardizårii.
Clasificatorul standardelor deõine:
I Sectoarele alfa ale standardelor notate de la A la Z;
II Indexul alfabetic al standardelor de stat în vigoare notate de la A la Z;
III Clasificatorul alfanumeric al standardelor de stat.
I. Sectoarele alfa ale standardelor notate de la A la Z:
A. Mine, petrol øi geologie
B. Metalurgie
C. Organe de maøini, scule, dispozitive.
D. Maøini øi utilaje pentru construcõii
E. Maøini de ridicat øi transportat utilaje
F. Energeticå øi electrotehnicå-electronicå
G. Construcõii-instalaõii, lucråri hidrotehnice
H. Materiale de construcõii øi silico-ceramice
K. Silviculturå, industria lemnului, celulozei
L. Chimie
M. Textile øi pielårie

N. Industrie alimentarå
P. Mijloace de måsurare
R. Protecõia vieõii, a bunurilor materiale øi a
mediului înconjuråtor.
S. Agriculturå
U. Standarde de tehnicå generalå
V. Energii neconvenõionale
X. Calculatoare øi prelucrarea datelor
Z. Ambalaje, produse øi dispozitive auxiliare de
ambalare.

Clasificarea standardelor de produse pe diferite sectoare s-a fåcut õinându-se seama de ramurile de producõie, cu
excepõia sectoarelor:
P. Mijloace de måsurare
Z. Ambalaje, produse øi dispozitive auxiliare de ambalare, în care sunt concentrate toate standardele de
mijloace de måsurare respectiv de ambalaje, indiferent de ramura de producõie.
Pentru industria construcõiilor de maøini øi pentru cea a prelucrårii metalelor, care au un numår mare de grupe,
s-au format trei sectoare: C, D, E.
II Indexul alfabetic al standardelor de stat în vigoare, notate de la A la Z:
A → abateri, abrazivi, acetonå, ... azotaõi
B → bacuri, balamale, ... butuci
Ø.a.m.d. pânå la Z.
III Clasificatorul alfanumeric al standardelor române:
Sectorul

Grupa

A. Mine Petrol øi Geologie

A0. Generalitåõi

A1.Combustibili Solizi
A2 Minereuri metalifere
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A3

Subgrupa

A01.
Norme generale pentru
prevenirea accidentelor
A02, A03,.....pânå la A09
A10 Generalitåõi
A11, A12, A13 ...
pânå la A19
A20 Generalitåõi
A21 Metode de analizå
A22, A23, ... pânå la A29
A30, A31, ... pânå la A39
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Apoi A4
...
A9

A40, A41, .........A49
...
A90, A91, ..........A99

B1 Metalurgia feroaså
Apoi B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9

B10, B11, ........ pânå la B19
B20, B21, .......... B29
B30, B31,........... B39
B40, B41,............ B49
B50, B51, ........... B59
B60, B61, ............ B69
B70, B71, .............B79
B80, B81, .............B89
B90, B91, .............B99

B0. Generalitåõi

B01 Încercåri
B02 Metode pânå la B09

Procedeul este la fel øi pentru sectoarele C, D, E, F, ... pânå la Z, urmând grupele øi subgrupele.
Clasificatorul alfanumeric conõine unele subgrupe necompletate, considerându-se cå, în viitor, se vor înscrie
standarde româneøti noi. Dacå se cunoaøte numårul standardului dorit, gåsirea lui este o operaõie foarte uøoarå dupå
acest sistem de clasificare. Standardele sunt aranjate în catalogul alfabetic al BNR dupå numårul lor în cadrul anului,
în ordinea crescândå a numerelor.
Clasificarea standardelor româneøti se face pe baza unui sistem alfanumeric cuprinzând sectoare, grupe øi
subgrupe. Aceastå clasificare este trecutå pe fiecare standard în rubrica special prevåzutå din prima paginå.
Standardele prezintå sectoare notate cu câte o literå: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, X, Z.
Sectoarele sunt împårõite în grupe (maximum 10 grupe) notate cu câte o cifrå, de le 0 la 9 (ex.: A0, A1, A2, ... A9).
Grupele se împart în subgrupe, notate cu o a doua cifrå de la 0 la 9 (ex.: A1 → A10, A11, A12, ... A19; A2 → A20,
A21, A22, ... A29).
Acest limbaj cu structurå ierarhizantå aminteøte utilizatorului de însåøi clasificarea zecimalå universalå a
documentelor. Aici nu este vorba de totalitatea cunoøtinõelor umane, ci de totalitatea cunoøtinõelor tehnice din cadrul
unui sector notat cu literele alfabetului (sistem de clasificare alfa). În cadrul fiecarei litere, avem maximum 10
grupe, care la rândul lor se subîmpart în câte 10 diviziuni, care poartå numere (indici) de clasificare ai clasei
respective (sistem de clasificare numeric). Aøadar, structura standardizårii se prezintå sub forma unui index
alfanumeric.
Dupå 1990, Serviciul Clasificarea Colecõiilor din BNR a decis ca grupa de documente Standarde române så
aibå ca indice principal de clasificare 006, indicele CZU privind Standardizarea produselor, operaõiilor,
greutåõilor, måsurilor øi timpului. Standarde, specficaõii, coduri de practicå, recomandåri, etc. (vezi CZU –
Ediõie medie internaõionalå în limba romånå, partea I: Tabele sistematice; vol.1: Tabele auxiliare; Clasele 0-5).
Astfel, pentru un standard din 1989: STAS 10711-89 – Reguli generale pentru elaborarea øi dezvoltarea
tezaurelor monolingve, clasificarea alfanumericå aråta astfel : 006(498)STAS 10711-89/U 03. Aceasta însemna: clasa 006 (indice CZU – Standardizare/Standarde); - indicele de õarå (498); - numårul de ordine al standardului dat
de IRS - Institutul Român de Standardizare (1071); - ultimele douå cifre ale anului în vigoare – (89); sectorul alfanumeric al standardului (U 03 - U = Standarde de tehnicå generalå; U0 = Generalitåõi; U 03 = Informare –
documentare (biblioteconomie).
Alt exemplu: SR EN ISO 9969-2002 – Õevi de materiale termoplastice: Determinarea rigiditåõii inelare, avea
urmåtoarea clasificare: 006(498) SR EN ISO 9969-2002/L 54. Adicå: - 006, indice CZU Standardizare/Standarde; (498) indicele de õarå; - 9969, numårul de ordine al standardului acordat de ASRO (Asociaõia de standardizare din
România); - 2002 - anul intrårii în vigoare; L54, sectorul alfanumeric al standardului (Sectorul L – Chimie; Grupa 5 – Materiale plastice; - Subgrupa 4 – Produse din materiale termoplastice).
Din august 2004, s-a mai fåcut o modificare la aceastå clasificare. N-ar trebui så deranjeze aceastå nouå
intervenõie având în vedere scopul principal al oricårei schimbåri în clasificare – un acces mai rapid al utilizatorului
la document. De exemplu, clasificårile de mai sus:
006(498) STAS 10711-89/U 03, respectiv 006(498) SR EN ISO 9969-2002/L 54
devin: 006(498),
respectiv
006(498)
U 03
L 54
În acest fel, s-a renunõat la trecerea numårului standardului în cadrul indexårii documentului din douå motive
foarte serioase: numårul standardului apare deja în titlul documentului în descrierea bibliograficå; clasificarea
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anterioarå, care includea øi numårul de standard, nu grupa toate standardele la un loc (fiecare document apårea
singular doar la numårul pe care îl deõine). Folosind doar CZU, standardele se strâng acum în întregime - øi în variatå
electronicå - în cadrul grupei 006(498). Cel de-al doilea indice de indexare - indicele alfanumeric - reprezintå
domeniul standardului øi este de fapt subiectul propriu-zis al documentului. Aceastå intrare este notatå øi pe prima
paginå a fiecårui standard, ca Indice de clasificare. În calculator vor fi de asemenea douå câmpuri. Pentru indexatori,
noua ordonare nu ridicå nici un fel de probleme. Cât priveøte cititorul, pentru el este øi mai clar, întrucât dacå nu øtie
numårul standardului cåutat, calculatorul îi ordoneazå automat standardele dupå cifrå, în cadrul fiecårui sector.
Astfel, acest tip de documente - Standarde Române - va avea douå intråri la fel de importante øi de utile: prima
intrare va fi la clasa 006(498) - indicele standardizårii din Tabelele CZU împreunå cu indicele de õarå -, øi a doua
intrare va fi la indicele alfanumeric, care va grupa toate standardele dupå clasificarea alfanumericå.
Cu ajutorul clasificårii alfanumerice se reuøeøte gåsirea cu uøurinõå a standardelor de stat pentru care avem o
informaõie sumarå (nu avem numår, an etc.). Astfel: - în cazul în care cåutåm un standard dintr-o anumitå ramurå a
economiei naõionale, fårå a se cunoaøte numårul lui, cu ajutorul indicilor de clasificare alfanumericå de la A la Z,
aflåm domeniul mare, iar cu ajutorul Clasificatorului alfanumeric al standardelor stabilim care este indicele de
clasificare al standardului respectiv (vezi mai sus I øi III – Clasificatorul de standarde); - atunci când se cunoaøte
numai denumirea produsului sau a unui element al domeniului standardalui cåutat, vom gåsi în Indexul alfabetic
sectorul cu grupele øi subgrupele în care se gåsesc standardele care trateazå subiectul respectiv (vezi II –
clasificatorul de standarde).
Dupå CZU, indexarea standardelor era o problemå. Subiectul fiecårui standard avea un grad ridicat de
complexitate. Iatå câteva exemple de standarde în acest sens: Echipamente pentru spaõii de joacå : Cerinõe de
securitate øi metode de încercare generalå; Ceramici tehnice avansate: Determinarea granulaõiei øi distribuõiei.
Metoda Intersecõiei liniare; Încercåri de mediu: Încercåri combinate - cåldurå uscatå/vibraõii (sinusoidale) pentru probe care disipå øi nu disipå cåldurå etc. În stabilirea clasificårii exacte pentru asemenea subiecte,
bibliotecarul pierdea foarte mult timp, utilizatorul intra cu greu în posesia documentului, iar clasificarea standardelor
pe domeniile tratate însemna împråøtierea acestei grupe compacte de publicaõii prin tot catalogul.
Aceastå nouå formulå de clasificare a început în BNR când nu apåruse calculatorul. Cred înså cå în cazul
informatizårii, clasificarea alfa-numericå este mult mai eficace, documentele fiind adunate într-un singur loc. O datå
la grupa CZU 006 cu indice de õarå øi încå o datå la domeniul propriu-zis al standardului, redat prin sector, grupe,
subgrupe.
Astfel, aceastå modalitate de clasificare a standardelor permite bibliotecarului: - o clasificare rapidå a
standardelor, õinând cont cå în ultimii ani numårul exemplarelor care intrå anual în BNR este foarte mare (numårul
standardelor europene preluate anual de ASRO a crescut continuu de la 2,3% în anul 1992, la 55,6% în anul 2000, la
83% în anul 2001 øi la 97% în anul 2002); - gruparea la un loc a tuturor standardelor; - intercalarea rapidå a fiøelor
în aceastå ordine a indicilor de clasificare alfanumericå (atât timp cât va mai exista catalog tradiõional); - strângerea
în cadrul aceleiaøi grupe - 006(498) – dupå CZU øi dupå indicele de clasificare al standardului (literå/cifrå); clasificarea alfanumericå (subiectul propriu-zis al documentului) a tuturor standardelor øi în cadrul clasificårii
computerizate; - gåsirea cu uøurinõå a standardelor solicitate de cititori, tocmai datoritå acestui aranjament comod,
logic (realizat dupå reguli precise de indexare).
Aståzi, când limbajele de indexare sunt atât de diverse, clasificarea alfanumericå folositå de Biblioteca
Naõionalå a României pentru standarde poate intra în categoria noutåõilor de indexare a documentelor. Iar, dacå ne
gândim la discursul distinsului Gerhard Riesthuis, care spunea, cu ani în urmå, la un simpozion din România, cå
orice bibliotecå øi mai ales o bibliotecå naõionalå poate sa-øi stabileascå propria clasificare a documentelor, tocmai
în vederea påstrårii tradiõiei øi a unificårii clasificårii, metoda aplicatå este binevenitå. În concluzie, se poate spune
cå este vorba de o clasificare alfanumericå specificå standardelor, adaptatå la cerinõele Serviciului de Clasificare din
BNR, respectând în acelaøi timp øi standardele internaõionale aplicate la nivel naõional.
STANDARDE - STANDARDIZARE

Standardele cuprind prescripõii obligatorii sau recomandåri valabile pe teritoriul unei õåri, prin care se reglementeazå
anumite operaõii sau se stabilesc anumite condiõii de calitate sau de execuõie pentru diferite produse. Standardele reprezintå
documente tehnice, fundamentate øtiinõific, care determinå categoriile, tipurile, mårcile produselor, condiõiile lor de calitate,
metodele de încercare, ambalajul, marcarea, transportul øi depozitarea. Ele stabilesc mårimile tehnice generale, unitåõile de
måsurå, terminologia øi simbolurile. Înrudite cu standardele sunt documentele tehnice de ramurå.
O calitate a informårii documentare pe bazå de standarde o constituie faptul cå ea nu reprezintå pårerile personale ale unor
autori sau rezultatele izolate ale unor cercetåri, ci este vorba de o experienõå colectivå ajunså la un anumit grad de stabilitate în
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producõie. Iatå ce putem citi pe site-ul ASRO: “Standardul este un document, stabilit prin consens øi aprobat de un organism
recunoscut, care furnizeazå, pentru utilizåri comune øi repetate, reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activitåõi sau
rezultatele lor, în scopul obõinerii unui grad optim de ordine într-un context dat” (SR 10000-1:1994); “Consensul este un
acord general caracterizat prin absenõa unei opoziõii susõinute faõå de un aspect esenõial al unui subiect, din partea unei pårõi
importante a celor interesaõi, øi printr-un proces care implicå luarea în considerare a punctelor de vedere ale tuturor pårõilor
interesate øi apropierea eventualelor poziõii divergente. Notå: Consensul nu implicå neaparat unanimitatea”.
Standardele nu sunt obligatorii (au caracter de aplicare voluntarå). În unele cazuri (cum sunt, de exemplu, domeniile care
se referå la securitate), standardele pot fi fåcute obligatorii de cåtre instituõiile statului.
Standardul este un document de referinõå în schimburile economice øi stå la baza celor mai multe contracte comerciale.
Standardul este utilizat ca referinõå incontestabilå care ajutå la clarificarea relaõiilor contractuale între parteneri. Standardul
este un document care poate fi utilizat în jurisprudenõå (SR 10000-1:1994).
ISO - Organizaõia Internaõionalå de Standardizare - este instrumentul principal pentru reducerea sau eliminarea
diferenõelor dintre diferitele standarde naõionale. Scopul såu este de „a promova dezvoltarea standardelor în lume în vederea
uøurårii schimbului internaõional de bunuri øi servicii øi dezvoltårii cooperårii în domeniul activitåõilor intelectuale,
øtiinõifice, tehnice øi economice”. Comitetele tehnice ISO s-au angajat så aplice standardizarea internaõionalå øi în cazul unor
probleme foarte „lumeøti” cum ar fi måsurile încålõåmintei øi îmbråcåmintei, mobilei, utilajelor de grådinårit etc. Standardele
sunt øi obiectul proprietåõii intelectuale. Regulile øi prescripõiile devenite ulterior standarde constituie „un proces complex
alcåtuit din cercetare, documentare, dezbatere øi, în final, creaõie.
Standardul propune soluõii la probleme tehnice øi comerciale în ceea ce priveøte produsele, echipamentele øi serviciile. El
stabileøte un compromis între dezvoltarea tehnologicå de la un moment dat øi contractele economice. Introducerea clasificårii
internaõionale a standardelor (ICS) este necesarå øi în clasificarea documentelor în bånci de date (în biblioteci, de exemplu).
Iatå câteva indicative ale standardelor române : - STAS – sigla standardelor române pânå la 28 august 1992; - SR – sigla
standardelor române dupå 28 august 1992; - SR ISO (STAS ISO) – standarde române identice cu standarde internaõionale
ISO, cu acelaøi numår; - SR CEI ( STAS CEI) – standarde române identice cu standarde internaõionale CEI, cu acelaøi numår;
SR EN (STAS EN) standarde române identice cu standarde europene, cu acelaøi numår; - SR ENV - standarde române
identice cu standarde europene cu acelaøi numår.
Primele standarde cu caracter naõional dateazå din 1937-1938 øi ele au fost adoptate în cadrul AGIR - Asociaõia
Generalå a Inginerilor din România. În 1948, s-a înfiinõat Comisia de Standardizare, primul organism naõional de
standardizare. Dupå o serie de reorganizåri ale organismului naõional de standardizare, în 1970 s-a creat Institutul Român de
Standardizare - IRS care a funcõionat pânå în anul 1998. România garanteazå øi protejeazå creaõia intelectualå prin O.G. nr.
39/1998 øi prin Legea nr. 355/2002. Noul organism naõional de standardizare este Asociaõia de Standardizare din România
– ASRO. În prezent, ASRO este membru cu drepturi depline al CEI – Comisia Electronicå Intenaõionalå, al ISO – Organizaõia
Internaõionalå de Standardizare øi al ETSI – Institutul European de Standardizare pentru Telecomunicaõii øi este afiliatå la
CEN – Comitetul European de Standardizare øi la CENELEC – Comitetul European de Standardizare pentru Electrotehnicå.

Standardizarea este influenõatå în mod direct de procesul accelerat de apariõie a unor noi tehnologii, de globalizarea
schimburilor comerciale, de problemele de mediu øi de securitate, precum øi de formarea marii pieõe unice europene. În acest
context, ASRO are un rol activ în participarea la activitatea de standardizare naõionalå, europeanå øi internaõionalå, alåturi de
factorii interesaõi din economia româneascå.
La sfârøitul anului 2002, ASRO deõinea 22.710 standarde naõionale. Dintre acestea, 9.680 erau standarde române
originale, 8.352 - standarde care au adoptat conõinutul standardelor europene øi 4.678 - standarde care au adoptat conõinutul
standardelor internaõionale. Numårul standardele europene preluate anual de ASRO a crescut continuu (de la 2,3% în anul
1992, la 97% în anul 2002).
Participarea României la activitatea de standardizare internaõionalå este relativ reduså, în primul rând din cauza
obligativitåõii adoptårii standardelor europene, atât în cazul ISO, cât øi în cazul CEI, apoi din cauze financiare øi de timp
necesar elaborårii unui volum mare de standarde, pentru experõii în standardizare. Activitatea de bazå a experõilor din cadrul
Direcõiei Standardizare a reprezentat-o procesul de adoptare a standardelor europene. Pe lângå aceasta, mai trebuie
menõionat øi numårul mare de activitåõi colaterale, cum ar fi: - participarea la øedinõele comitetelor tehnice româneøti de
standardizare (participarea la reuniuni europene øi internaõionale a fost practic inexistentå din cauza lipsei mijloacelor
financiare); - stabilirea - împreunå cu membrii comitetelor tehnice – a programelor de standardizare; - asigurarea de
consultanõå în domeniul standardizarii pentru agenõii economici care au adresat astfel de cereri; - acõiuni pentru încheierea de
contracte cu agenõii economici, în vederea elaborarii unor standarde; - participarea la simpozioane øi seminarii în domenii
specifice de activitate; - redactarea de articole pentru revista Standardizarea.
ASRO publicå: Standardele române – SR; Buletinul Standardizårii (aparõie lunarå); revista Standardizarea (apariõie
lunarå); Catalogul Standardelor române (apariõie anualå); Catalogul Standardizårii române (pe CD); Catalogul
Standardizårii øi reglementåri tehnice internaõionale ale ASRO-DIN Global (pe CD).
Standardizarea ocupå locul doi - dupå mijloacele materiale - în ceea ce priveøte elementele care determinå succesul în
afaceri al unei firme. Justificarea acestei poziõii este datå de faptul cå folosirea standardelor în activitatea firmelor asigurå un
nivel calitativ ridicat pentru produsele/serviciile oferite clienõilor, precum øi ridicarea gradului de competenõå a personalului,
care va putea face faõå astfel tuturor provocårilor venite din partea concurenõei (cf. Catalogului standardelor române-2003).
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Meridian

O VIZITA DE DOCUMENTARE
LA BIBLIOTECA NAŢIONALA A FRANŢEI

- de vorbå cu doamna Rodica Maiorescu, director general al Bibliotecii Naõionale a României -

Reporter (R): Stimatå doamnå Rodica Maiorescu, de unde a pornit ideea acestei vizite documentare øi de
ce Biblioteca Naõionalå a Franõei?
Rodica Maiorescu (R.M.): Documentaõia de reabilitare a Bibliotecii Naõionale a României a fost elaboratå,
dupå cum se øtie, înainte de 1989 øi prevedea tehnologii øi finisaje care la ora actualå sunt depåøite. Aøadar, este
necesarå elaborarea unui Proiect de „Reconsiderare a unor soluõii de proiectare a obiectivului de investiõii Biblioteca
Naõionalå”. În acest scop, firma Carpaõi Proiect – Bucureøti a organizat în perioada 15 – 21 martie 2004 o vizitå de
documentare la Biblioteca Naõionalå a Franõei. Din delegaõie au fåcut parte domnul Radu Calotå, director general al
firmei Carpaõi Proiect, domnul Marcel Stoenescu, consilier personal al ministrului culturii øi cultelor, øi doamna
Rodica Maiorescu, din partea Bibliotecii Naõionale a României. A fost aleaså Biblioteca Naõionalå a Franõei pentru
cå se øtie cå aceasta beneficiazå de o clådire extraordinarå.
Delegaõia noastrå a avut o întâlnire cu un reprezentant al serviciului administrativ al BNF. Observaõia acestuia a
fost cå sediul Bibliotecii Naõionale a României este mult mai bine gândit, pentru cå este un tot unitar, compact. BNF
are circulaõiile doar pe dedesubt, pe când clådirea destinatå BNR este „adunatå” toatå la un loc.
R: Øtiau ceva despre situaõia BNR?
R.M.: Nu, øtiau doar cå avem în gând så facem o nouå bibliotecå øi cå am venit pentru a ne documenta în acest sens.
R:Ce impresie v-a fåcut BNF?
R.M.: Clådirea este imenså, te pierzi în ea. Monica Breazu, care lucreazå la BNF, povestea cå, la început, øi ei,
bibliotecarii, se råtåceau...
În prima zi, am fost întâmpinaõi de preøedintele bibliotecii, care are rang de ministru. El este cel care întreõine
relaõia dintre BNF øi ministerele sau personalitåõile publice. La întâlnire a participat øi staff-ul såu. Deøi am venit
într-un fel pe nepuså maså, s-au mobilizat destul de repede øi ne-au primit foarte bine. Am fost daõi apoi în grija
doamnei Jacqueline Sanson, director general adjunct, care ne-a fåcut turul bibliotecii. Vizita a õinut 4 zile, de marõi
pânå vineri. Am våzut sålile de lecturå, depozitele etc. Holurile de circulaõie sunt imense - largi, înalte. În holul
principal au o librårie care, deøi nu aparõine bibliotecii, vinde øi publicaõiile acesteia. Printre cårõile pe care le-am
våzut expuse acolo era øi un volum despre proiectul bibliotecii.
Sålile de lecturå sunt frumoase, cu carte în acces liber; în spatele fiecårei såli se aflå un depozit. Depozitele au 400 de
kilometri de rafturi mobile øi fixe øi sunt prevåzute cu senzori de luminå, ca så fie evitat consumul inutil. Am våzut øi celebrele
telelifturi (sunt în numår de 330), care seamånå cu niøte cutii de pålårii. Sunt din metal, foarte bine compartimentate, pentru ca
documentele så nu fie deteriorate. Fac zgomot destul de mare, dar sunt departe de zonele unde se aflå sålile.
În partea unde sunt cititorii, sålile de lecturå sunt placate cu lemn de diferite esenõe scumpe; în schimb, acolo
unde stau salariaõii, sunt mici, joase, cu accesorii din aluminiu care creeazå o atmosferå foarte rece. Pe unele culoare
spre sålile de lecturå pereõii sunt îmbråcaõi fie în oõel, fie sunt acoperiõi de plase din inox. Costurile de întreõinere a
clådirii sunt îngrozitor de mari. Din acest motiv, deøi la etajele superioare au fost prevåzute såli pentru cercetåtori, acestea
nu sunt date în folosinõå. Nu ar avea nici personal suficient pentru a acoperi asemenea spaõii.
R: Aõi vizitat øi serviciul de referinõe?
R.M.: Da, sala de referinõe este foarte mare, cu multe calculatoare. Bibliotecarii de la referinõe se plângeau cå, având
acces liber la internet, cititorii sunt tentaõi så stea mult pe chat, aøa cå se våd nevoiõi så-i supravegheze øi så le întrerupå
accesul când aceøtia depåøesc o anumitå limitå de timp. În aceastå salå de
referinõe existå cataloage de expoziõie vechi de câteva secole.
Tot în Tolbiac am våzut øi Serviciul de reproducere fotograficå a
documentelor påstrate la BNF. Folosesc un sistem foarte bun – îõi
realizeazå, la cerere (dupå ce ai obõinut, în prealabil, o aprobare øi
dupå ce ai achitat în avans taxa de fotocopiere), fotografierea unui
document, øi opresc øi ei un exemplar. Dacå au deja fotografia
documentului, atunci îõi dau o copie a acesteia.
R: Era afluenõå de cititori?
R.M.: Erau destul de mulõi cititori øi vizitatori. De marõi øi pânå
vineri la ora 14:00, precum øi duminica pânå la ora 15:00, se
organizeazå vizitarea bibliotecii. Aceste vizite dureazå aproximativ o
Biblioteca Naõionalå a Franõei
orå øi sunt gratuite, dar nu includ øi sålile de lecturå. Sediul din Tolbiac
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are 3.550 de locuri dintre care 1.650 sunt în sålile deschise publicului
larg cu vârsta peste 16 ani. În aceste såli se gåsesc 270.000 de
documente în acces liber. Celelalte 1.900 de locuri se aflå în 14 såli
de lecturå rezervate cercetåtorilor; aceste såli oferå acces liber pentru
305.000 de lucråri de referinõe.
Dacå am reõinut bine, media de utilizatori este de 1.000 / zi. Nu
øtiu dacå avea legåturå cu evenimentele din Spania, dar la intrare în
bibliotecå geanta õi se controla la fel de judicios ca la aeroport.
Oricum, pentru cå fluctuaõia este mare øi pentru cå spaõiile sunt
imense, este nevoie de o supraveghere serioaså.
Noul sediu al BNR, situat în Splaiul Unirii.
R: Aõi vizitat øi sediul din Richelieu?
R.M.: Da, am fost într-o zi la vechiul sediu al BNF din strada Richelieu, unde acum a råmas doar o parte din
colecõiile speciale - cartea veche øi cartea rarå au fost duse în noul sediu, cel din Tolbiac, pentru ca orice cercetåtor
care vine så studieze så poatå avea acces øi la materialele de referinõe necesare.
Clådirea este mult mai mare decât cea a sediului nostru din Amzei. Cea mai mare dintre sålile de lecturå, care
are tavanul pictat, era închiså pentru renovare; restul clådirii era înså deschis publicului.
Am avut senzaõia cå sediul din Richelieu seamånå puõin cu sediul nostru din Amzei, øi în general cu sediile vechi
de biblioteci, aøa cum apar ele în fotografii sau în litografii. Øi Monica Breazu mi-a confirmat aceastå impresie cå ar
semåna cu sediul nostru din strada Biserica Amzei, unde sunt Colecõiile Speciale.
Am vizitat sala de manuscrise care se închide în momentul în care se întunecå afarå - nu folosesc deloc luminå
artificialå, pentru a nu distruge documentele. Fiøierele sunt ca øi cele de la noi - din lemn; fiøele sunt scrise øi de
mânå, øi de tipar, cu mai multe scrisuri, exact ca la noi... Salariaõii mai vechi pot recunoaøte dupå scris cine a fost cel
care a întocmit o fiøå de catalog.
În sala de hårõi, mesele aveau un dispozitiv care så întindå harta øi o folie care avea menirea de a presa
documentul. Sålile sunt mult mai mici decât cele din sediul nou; au rafturi în perete, cu uøi.
R: BNF are un departament care se ocupå de expoziõii?
R.M.: Da, existå un departament, chiar în sediul din Richelieu, care se ocupå de organizarea expoziõiilor în
sediile din Tolbiac, Richelieu, la Biblioteca Arsenalului øi la Muzeul Operei. Activitatea departamentului este
mult mai intenså decât cea a Muzeului Luvru, de exemplu. Dispune de arhitecõi, designeri, tâmplari, dar sunt
cooptaõi øi bibliotecari. Nu øtiu exact câõi oameni lucreazå aici, dar cu siguranõå sunt destul de mulõi, pentru cå
activitatea lor implicå multå muncå - spaõiul este gândit, pânå la detaliu, în funcõie de expoziõie. Arhitectul øi
designerul fac proiectul expoziõiei. Partea øtiinõificå este asiguratå de bibliotecari. Expoziõiile se materializeazå în
albume. Erau expuse acolo exemplare din aceste albume – impresionante, într-adevår, dar øi preõurile erau pe
måsurå...
Am våzut douå expoziõii extraordinare organizate în sediul din Richelieu. Una dintre acestea era deschiså în
Galeria de fotografii, din aripa Mansart, într-un spaõiu de 350 mp. Aceastå expoziõie permanentå prezenta, printre
altele, colecõia fotograficå a lui Napoleon al III-lea, din perioada 1853 – 1870. Cealaltå expoziõie era dedicatå
desenelor din Renaøtere; nu erau reproduceri, ci chiar originalele. Era øi un calculator acolo, care prezenta lucrårile
din expoziõie în format digital. În sediul nou, din Tolbiac, am våzut øi expoziõia Comori ale Chinei, cu documente
din BNF, desigur - manuscrise pe måtase, stampe, ilustraõii - 120 de piese de mare valoare din secolele V – XIX.
R: La restaurare aõi fost?
R.M.: La Secõia de restaurare nu am fost - deøi se afla tot în sediul din Richelieu - pentru cå acolo se intrå foarte
greu. De altfel, în oricare dintre departamentele bibliotecii se intrå greu, dacå nu mergi cu directorul sau dacå nu
vorbeøti dinainte. Am våzut totuøi laboratorul pe care îl au Tolbiac, unde se intrå la fel de greu, dar pentru care
Monica Breazu a reuøit så obõinå totuøi o aprobare de vizitare în timp util. Era un laborator axat pe restaurare de
legåturå de carte. Acolo se organizau øi cursuri de specialitate.
R: Doamnå director, este modelul BNF viabil pentru România, pentru Biblioteca Naõionalå a României?
R.M.: N-aø putea spune cå este viabil, pentru cå, în primul rând, clådirea este imenså øi apoi pentru cå România
nu este Franõa. Sigur, a fost important pentru noi så putem vedea clådirea, felul în care a fost gânditå o bibliotecå
naõionalå, felul în care au fost gândite fluxul cårõii øi fluxul cititorilor.
R: Cum vi s-a pårut Parisul?
R.M.: Nu am simõit deloc cå aø fi în altå õarå, aøa cum s-a întâmplat când am vizitat Roma, de pildå; parcå eram
tot în România… Cât îl øtiam din poze, cât îl øtiam din arhitectura Bucureøtiului vechi, Parisul mi s-a pårut foarte
„familiar”.
(interviu realizat de Letiõia Constantin - mai 2004)
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Ştiri. Recenzii

STRUCTURILE INFO-DOCUMENTARE ŞI CERCETAREA
- DEFINIŢIE, CONCEPT ŞI REALITATE PRACTICA -

umarul volumului 14, nr. 2-3, 2003, din ABIR (Buletin al Asociaõiei Bibliotecarilor
din Învåõåmânt – România) este structurat în trei mari rubrici: Cercetarea øi
structurile infodocumentare; Lecturi regåsite øi Oameni de bibliotecå. Oameni de
neuitat, precedate de rezumatele articolelor în limba românå øi englezå.
Articolul Numai cercetarea salveazå beneficiazå de semnåtura profesorului Ion Stoica,
iniõiatorul unei activitåõi remarcabile de cercetare în cadrul BCU, formatorul unor generaõii de
buni bibliografi, documentariøti øi redactori.
Dupå o prezentare generalå a conceptului de cercetare, autorul precizeazå faptul cå în
România, cu excepõia activitåõii Centrului de Documentare al Academiei Române, nu a existat o
cercetare organizatå în domeniul structurilor infodocumentare øi ale învåõåmântului superior, în condiõiile în care, oricum, ”nu
existå un model unic în cercetarea infodocumentarå” sau „un model de strategie valabil pentru toate õårile”.
În contextul în care criza informaõiei s-a generalizat, iar spaõiile infodocumentare sunt în pericol de a se sufoca øi de a intra
în colaps din cauza cantitåõii de informaõii øi din cauza ”predominanõei nesemnificativului”, se impune ”cultivarea cu prudenõå
a formelor superioare de exigenõå øi de elitism intelectual”, „rafinarea cercetårii cantitative”, ,,reconsiderarea” vechilor forme
de sintezå øi de evaluare øi a strategiilor de cercetare a structurilor infodocumentare.
Consecvent pårerilor sale, beneficiind de o vastå experienõå managerialå, profesorul Ion Stoica oferå soluõia rezolvårii problemelor
enunõate. Este nevoie, spune autorul, „de un cadru formativ” în domeniul pregåtirii specialiøtilor domeniului, de ”un sistem de perfecõionare
în domeniu”, de „o abordare sistemicå, integratå a realitåõii infodocumentare la scarå naõionalå”, de „definirea øi recunoaøterea unui
teritoriu managerial specific”, dar øi de cercetarea acestuia, de ”o mai bunå înõelegere, identificare øi evaluare a valorii informaõiei”.
Una dintre zonele cercetårii infodocumentare este cea a structurilor infodocumentare al cåror model øi al cåror cadru de existenõå este
deja depåøit øi trebuie reevaluat. Autorul, voce a unui profesionist desåvârøit, pledeazå pentru soluõia inovaõiei, a adecvårii performanõei, a
recunoaøterii statutului profesional øi a valorii sociale a meseriei de bibliotecar, a unui management infodocumentar modern, care så
fluidizeze informaõia øi så educe utilizatorii, a necesitåõii dezvoltårii unei strategii naõionale a cercetårii structurilor infodocumentare.
În articolul såu Definirea structurii de cercetare în bibliotecå, Anca Podgoreanu, specialist cu experienõå în cercetarea de bibliotecå,
autor øi coordonator al unor lucråri bibliografice excepõionale øi de referinõå, distinge, în ceea ce priveøte evoluõia acestei activitåõi tipice
pentru o bibliotecå, douå niveluri definitorii: nivelul de „integrare prin adaptare” øi nivelul privind „o nouå comunicare interumanå”.
Din punctul de vedere al autoarei, „adaptarea are în vedere renunõarea la unele iluzii, acceptarea schimbårii, cunoaøterea
unei realitåõi noi, cåutarea unei ståri de echilibru øi, mai ales, învåõarea” - reconsiderarea øi evaluarea preciså a activitåõii
bibliografilor, documentariøtilor øi redactorilor din biblioteci, asimilarea de noi cunoøtinõe, realizarea unui contact direct cu
sursele de documentare (instrumentele de lucru care formeazå baza oricårei activitåõi de cercetare).
“Noua comunicare interumanå” ar determina „o nouå ordine intelectualå” în bibliotecå, locul în care a øti øi a recunoaøte
valoarea, a ieøi din inerõie înseamnå a stabili o comunicare efectivå în folosul celor cu care lucrezi, în care lectura are nevoie de
comunicare pentru dezvoltarea unui mediu intelectual propice schimbului de idei.
Din punctul de vedere al autoarei, o structurå de cercetare în bibliotecå trebuie så õinå seama de „cunoaøterea øi de
ierarhizarea instrumentelor de lucru”, de „dezvoltarea cercetårii biblioteconomice specializate”, prin dezvoltarea unei
dimensiuni metodologice øi prin pregåtirea unui set de instrucõiuni, tehnici, prognoze, øi de o dimensiune bibliograficå øi de
cercetare, prin prelucrarea informaõiei øi elaborarea propriu-ziså de cercetåri, sinteze etc.
Toate aceste deziderate pot cåpåta consistenõå realå numai printr-un „management felxibil”, care ar putea oferi condiõii
pentru realizarea unor lucråri de cercetare valoroase, care ar crea un climat efervescent de competiõie øi care ar asigura
recunoaøtere intelectualå øi împlinirea personalitåõii celor care lucreazå într-o bibliotecå.
Problema optimizårii lecturii, a cercetårii ei, nu numai din punct de vedere sociologic, ci øi biblioteconomic, este abordatå
de Lili Rusea în articolul intitulat Elemente de analizå a lecturii. Cercetarea statisticå - laborioaså øi convingåtoare - are la bazå
informaõiile furnizate de Sistemul automat de gestionare a cititorilor (SGC), de Analiza circulaõiei documentelor din sålile 4 7 în perioada 26 noiembrie 2001 –5 martie 2002, întocmitå de Serviciul Comunicarea documentelor, de pagina Web a BCU Bucureøti, de bazele de date ale sistemului VUBIS al BCU - Bucureøti øi de rezultatele unui sondaj de opinie realizat în perioada
7-10 aprilie 2003, în sålile de lecturå 1, 3, 4, øi 5.
Analiza este fåcutå din punctul de vedere al aspectului contextual (spaõiul alocat, configuraõia colecõiei, timpul alocat), al
utilizatorilor (numårul, categoriile, frecvenõa, satisfacõia) øi al existenõei Internetului.
Rezultatele studiului conduc la concluzia cå studenõii sunt categoria profesionalå care frecventeazå biblioteca cel mai mult,
cå se impune regândirea configuraõiei sålilor de lecturå; cårõile sunt cele mai solicitate documente - unele figurând în categoria
”cotelor top” -, dupå care urmeazå publicaõiile seriale; cel mai citit domeniu este cel al filosofiei øi al literaturii române, dupå
care urmeazå publicaõiile seriale.
Admiõând imperfecõiunile metodei de analizå folosite, autoarea aratå faptul cå aceste rezultate conduc totuøi la obõinerea
unui punct de vedere, extrem de interesant øi de complex, privind consultarea celor 30.000 de volume care sunt expuse la raft,
în prezent, în sålile de lecturå ale BCU - Bucureøti.
Douå articole deosebit de interesante, susõinute de citate øi de bibliografii remarcabile, øi în ceea ce priveøte numårul, dar øi
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în ceea ce priveøte valoarea autorilor citaõi, sunt cele scrise de Amelia Costoiu - Despre cercetare øi paradigma cercetårii øi
Elena Bulgaru - Subiectivism øi creativitate în procesele cognitive.
Amelia Costoiu îøi propune så råspundå la întrebarea insinuantå privind rolul øi rostul cercetårii øtiinõifice, fåcând distincõia
între cercetarea normalå øi cea extraordinarå, asociind-o pe prima cu gândirea convergentå øi pe cea de a doua cu gândirea
divergentå. Utilizarea figurilor, la care se face apel pentru låmurirea zonelor paradigmatice øi pre-paradigmatice, unde s-ar
regåsi cele douå tipuri de cercetare, este binevenitå øi edificatoare.
Elena Bulgaru dezbate problema subiectivitåõii, tipurile de gândire øi capacitatea lor creativå, abordând în mod original
subiectivitatea în activitatea de clasificare - indexare a documentelor, în care intrå „în interacõiune structuri diferite, cele ale
autorului documentului cu cele ale indexatorului”. Autoarea se întrebå ce dozaj de subiectivism poate fi admis în activitatea de
clasificare - indexare a documentelor, evidenõiind complexitatea øi dificultåõile acestei activitåõi specifice de bibliotecå øi lansând
întrebarea, deloc simplå, asupra legåturii dintre eficienõa activitåõii unui indexator øi pregåtirea sa profesionalå.
Pe linia aceleiaøi preocupåri de a låmuri permanentele probleme privind educaõia utilizatorilor, apelând la nume consacrate
din literatura englezå øi francezå, Øerban Øubå, spirit lucid øi convingåtor, face, în articolul såu Educaõia utilizatorilor - un
concept în actualitate, un scurt istoric al pregåtirii de specialitate în SUA øi Marea Britanie, unde se manifestå o deschidere mai
mare spre diversele laturi ale instruirii utilizatorilor, în comparaõie cu insuficienõa instruirii bibliografice din Franõa.
Articolul se încheie cu enunõarea celor 10 principii unanim recomandate în gestionarea activitåõilor de educaõie a
utilizatorilor: însuøirea abilitåõilor necesare valorificårii serviciilor øi resurselor documentare; instruirea diferenõiatå; exploatarea
momentului de necesitate acutå; învåõarea interactivå; evaluarea permanentå; câøtigarea încrederii utilizatorului; colaborarea cu
specialiøtii din învåõåmânt; desemnarea unui coordonator; instruirea bibliograficå în fazele avansate ale pregåtirii; iniõierea în
bibliografiile referitoare la colecõiile bibliotecii. Un rol important îl au ghidurile de informaõii privind biblioteca øi tururile
organizate pentru familiarizarea utilizatorilor cu serviciile oferite de aceasta.
Problema atât de actualå a informaõiei digitale este abordatå cu profesionalism øi în cunoøtinõå de cauzå de Cristina Chivu
în articolul Tehnologii informaõionale în bibliotecile universitare.
Sunt detaliate øi analizate convingåtor elementele noii infrastructuri informaõionale: bazele de date, suporturile optice
numerice, cu exemplificåri de tipul: discuri care conõin text, graficå, sunet (exemplu: Enciclopedia Compton), Internet, reviste
electronice, cu avantajele øi dezavantajele utilizårii lor (exemple: Internet Press, Tribuna Economicå, Lumea magazin), cårõi
electronice, de asemenea cu avantajele øi dezavantajele folosirii lor, ele reprezentând ”una dintre cele mai eficace metode de
promovare on-line” a informaõiei. Un aspect important al informaõiei digitale, precizeazå în încheiere autoarea, este cel al accesului
la documentele pe suport electronic øi al copyright-ului pe care bibliotecile sunt obligate så-l respecte.
La rubrica Lecturi regåsite, sunt prezentate volumele Histoires de la lecture: un bilan des recherches. Actes du colloque
des 29 et 30 janvier 1993 Paris. Sous la direction de Roger Chartier. Paris: Editions de la Maison des sciences de l’homme,
1995, 320 p. (Collection in Octavo); Pergament: Anuarul Republicii Moldova. II, 1999, Chiøinåu: Tipografia Centralå, 2001,
390 p. (Serviciul de Stat de Arhivå al Republicii Moldova, Arhiva Naõionalå a Republicii Moldova, Arhiva Organizaõiilor Social
– Politice a Republicii Moldova); Sintezele documentare elaborate, începând din 1996, în cadrul Serviciului Cercetare.
Metodologie din cadrul BCU – Bucureøti (Utilizatorii de documente øi informaõii; O abordare economicå a bibliotecii.
Marketingul între teorie øi practicå; Modele europene în statistica de bibliotecå), care aduc în prim plan câteva dintre cele mai
semnificative idei øi preocupåri ale lumii bibliotecilor øi arhivelor, ale sociologiei lecturii etc.
Valoarea umanå øi profesionalå – coordonate ale unor existenõe de excepõie în lumea bibliotecilor - sunt evocate în rubrica
finalå a Buletinului ABIR, intitulatå sugestiv Oameni de bibliotecå. Oameni de neuitat. Sunt evocaõi, emoõionant øi nostalgic,
St. O. Iosif øi Mircea Florian care au petrecut în cadrul Bibliotecii Fundaõiei Universitare Carol I 11 ani, respectiv 27 de ani. În
articolul Cronica unei plecåri anunõate este exprimatå recunoøtinõa, admiraõia øi respectul pentru munca remarcabilå, deloc
uøoarå, în slujba unei idei generoase, precum øi afecõiunea tuturor bibliotecarilor din BCU - Bucureøti pentru directorul general
øi profesorul Ion Stoica øi pentru directoarea adjunctå Yvona Dumitrescu care, retrågându-se, au låsat în urma lor o Bibliotecå –
Miracol, un simbol al luptei pentru o idee nobilå, al speranõei, al încrederii cå un vis se poate împlini.

Marilena Popescu

Î

SESIUNEA DE COMUNICARI A PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL
- Ploieøti, 21-23 noiembrie 2003 -

n cadrul ciclului de manifeståri cultural-øtiinõifice organizate de Muzeul Judeõean de Istorie øi Arheologie Prahova, în
perioada 21-23 noiembrie 2003, cu ocazia a 50 de ani de la edificarea acestei instituõii de culturå, s-a desfåøurat la Ploieøti
sesiunea de comunicåri Valori bibliofile din patrimoniul cultural naõional – cercetare øi valorificare.
Aflatå sub egida înaltului patronat al Ministerului Culturii øi Cultelor, Direcõiei Judeõeane pentru Culturå, Culte øi
Patrimoniu Cultural Naõional Prahova øi a Institutului de Memorie Culturalå Bucureøti, actuala ediõie reînnoadå o veche tradiõie
întreruptå, din diverse motive, mai bine de un deceniu.
Lucrårile sesiunii s-au desfåøurat, în sålile muzeului, pe trei secõiuni: secõiunea de manuscrise, secõiunea de bibliofilie
româneascå øi secõiunea de bibliofilie stråinå.
Deschiderea lucrårilor sesiunii a avut loc în sala Auditorium. Au luat cuvântul: dr. Ioan Opriø, secretar de Stat în Ministerul Culturii
øi Cultelor, Rodica Maiorescu, director general al Bibliotecii Naõionale a României, Înalt Preasfinõitul Episcop al Arhiepiscopiei Bucureøti
Varsanufie, acad. Gheorghe Mihåilå øi Lia Maria Dulgheru, director general al Muzeului Judeõean de Istorie øi Arheologie Prahova.
Råspunzând invitaõiei Ministerului Culturii øi Cultelor, dr. Monica Breazu, cunoscutå specialistå în carte veche,
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actualmente bibliograf la Biblioteca Naõionalå a Franõei, a prezentat Integrarea funcõiilor biblioteconomice în sistemul
informaõional al Bibliotecii Naõionale a Franõei.
Apoi, drd. Dan Matei, director al Institutului de Memorie Culturalå Bucureøti, a abordat tema: Biblioteca digitalå a
manuscriselor øi cårõilor vechi - avanpremierå.
Ambele prezentåri au trezit un interes atât de mare în rândul participanõilor, încât a fost necesar ca, la sfârøitul comunicårilor,
Monica Breazu så råspundå la întrebårile colegilor privind sistemul informaõional de prelucrare øi de comunicare a publicaõiilor la BNF.
În dupå-amiaza zilei de 21 noiembrie øi în dimineaõa zilei urmåtoare, muzeografi, bibliotecari, cadre didactice universitare din
Bucureøti øi din toatå õara øi-au prezentat lucrårile pe secõiuni. La sfârøit, moderatorii - prof. univ. dr. Mihai Mitu (secõiunea de
manuscrise), drd. Mariana Iova øi Mariana Jaklovszky (secõiunea de bibliofilie româneascå), Elena Maria Schatz (secõiunea de
bibliofilie stråinå) - au prezentat concluziile lucrårilor. S-a remarcat în mod deosebit nivelul øtiinõific ridicat al comunicårilor,
dovadå a seriozitåõii øi pasiunii cu care specialiøtii se apleacå asupra cårõii vechi. Este relevant faptul cå, pe parcursul desfåøurårii
lucrårilor, participanõii øi-au putut îmbogåõi informaõiile privind existenõa unor exemplare de carte rarå în alte judeõe sau privind
existenõa unor cataloage de carte veche, atât de necesare. S-au lansat invitaõii øi s-au creat condiõiile unor mai strânse colaboråri.
Reprezentantele Institutului de Memorie Culturalå (Elena Maria Schatz øi Mariana Iova) øi-au anunõat intenõia de a
centraliza informaõiile privind existenõa exemplarelor valoroase de carte øi de manuscrise, care constituie valori de patrimoniu.
De altfel, au fost înmânate Normele de clasare a bunurilor culturale mobile de tip carte. Având în vedere condiõiile în care
s-au desfåøurat lucrårile sesiunii, s-a adoptat hotårârea redactårii unor scrisori de mulõumire cåtre conducerea Bibliotecii
Naõionale a Franõei øi cåtre Ministrul Culturii øi Cultelor.
În ultima zi, duminicå, a fost organizatå o excursie de documentare pe valea Cricovului Sårat, la muzee øi monumente
prahovene: Urlaõi - Conacul Bellu, familie boiereascå care a donat terenul pentru cimitirul bucureøtean care-i poartå numele, la
Sângeru - un conac din secolul al XVIII-lea ridicat de vistiernicul Andrei Bozianu, la Månåstirea Apostolache, ctitoritå în secolul
al XVI-lea, øi biserica de lemn, din 1731, în formå de corabie, de la Jercålåi - Urlaõi.
Participând din partea Bibliotecii Naõionale a României, am råspuns cu plåcere invitaõiei colegilor de la Muzeul Judeõean
de Istorie din Ploieøti, prezentând lucrarea intitulatå O tipåriturå transilvåneanå din secolul al XVII-lea aflatå în colecõia de
carte veche a Bibliotecii Naõionale.
Epocå glorioaså øi înfloritoare pentru Transilvania, domnia principelui Gabriel Bethlen a constituit un moment de referinõå pentru
dezvoltarea culturii. El a înfiinõat la sfârøitul deceniului al treilea al secolului al XVII-lea o Academie în Alba-Iulia care s-a bucurat de renume
atât pentru biblioteca sa princiarå, cât øi pentru numele sonore de savanõi invitaõi så predea aici: Opitz, Piscator, Biesterfeldius øi Alstedius.
Johannes Alstedius era un enciclopedist cu lucråri publicate în domeniile matematicii, muzicii, filozofiei øi religiei în õara
sa natalå, Germania. În colecõia de carte veche a Bibliotecii Naõionale a României, pe lângå lucrårile sale publicate în stråinåtate,
existå øi un volum tipårit la Alba-Iulia între 1635-1641, a cårei ediõie “Très rare” conõine o postfaõå care vorbeøte despre
peripeõiile tipåririi acestei lucråri, intitulatå Prodomus religionis triumphantis.
În încheiere, doresc så mulõumesc gazdelor pentru ospitalitate øi condiõiile oferite øi så îi felicit pentru iniõiativa reluårii ciclului de
comunicåri atât de necesare celor care lucreazå cu valorile de patrimoniu.

Ion Mamina. Regalitatea în România. 1866 – 1947. Bucureøti: Compania, 2004, 252 p.

Regalitatea – pe care puterea comunistå instalatå în România dupå 1947 s-a stråduit så o prezinte
drept „o grefå stråinå pe trupul õårii”, o „creaõie reacõionarå, opuså evoluõiei democratice” - a asigurat
în fapt bazele edificiului numit România modernå, stabilitatea øi coeziunea unui sistem politic nåscut
din cea dintâi Constituõie româneascå întocmitå, în 1866, de reprezentanõii legitimi ai naõiunii române.
Iatå pentru ce lucrarea de faõå este, dupå cum putem citi øi în Argument, o necesarå
întreprindere de „recuperare a memoriei noastre autentice”. Cartea se adreseazå celor „dornici så
afle adevårul istoric”, celor care se resimt de perpetuarea unei „imagini ezitante”, inconsistente, a
acestor „81 de ani relativ recenõi din povestea adevåratå a õårii lor”.
Munca de a reconstitui „climatul” politic din perioada 1866 – 1947 este una extrem de dificilå,
întrucât ea presupune recuperarea a mii de date øi de fapte care l-au compus. Volumul îøi propune så
punå în ordine aceste date øi informaõii importante „pentru ca astfel, ca într-o enciclopedie,
regalitatea românå så capete din nou corp øi înõeles”.
Urmând rigorile unei asemenea metodologii, lucrarea istoricului Ion Mamina procedeazå la „disecarea” acestei importante
instituõii a statului român, „pentru a ajunge la cunoaøterea ei concretå”. Este un demers care beneficiazå deopotrivå de rigoarea
øi sobrietatea unui text de dicõionar øi de culoarea øi vivacitatea pe care o poate da detaliul. „Informaõia, citatul din documente,
gravura, pagina tipåritå, fotografia au fost puse la contribuõie pentru a reconstitui deopotrivå universul faptelor øi atmosfera
vremurilor în care s-a clådit România modernå”. Mare parte din bogata øi impresionanta iconografie pe care cartea o oferå
provine din fondurile Bibliotecii Naõionale a României – Colecõii Speciale.
Analiza instituõiei regalitåõii, în cadrul sistemului politic al monarhiei constituõionale din România, este realizatå în capitole
distincte - Instaurarea regimului monarhiei constituõionale, Regele, Familia regalå, Domniile, Contribuõii la dezvoltarea
instituõiilor culturale, Monumentele de for public –, care trateazå pe rând problema reconstrucõiei instituõionale a statului
român modern în noul context politic internaõional creat dupå råzboiul Crimeii; cea a atributelor regalitåõii, a transmiterii
ereditare a puterii øi a succesiunii la tron, a componenõei Familiei Regale, a contextului intern øi internaõional în care s-au
desfåøurat cele patru domnii ale regilor României, a calitåõii de protectori øi de mecena ai culturii de care au dat dovadå
suveranii români øi a portretelor, efigiilor øi statuilor care au cinstit devotamentul acestora faõå de õarå.
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Un amplu øi interesant capitol este cel dedicat Familiei regale. Sunt oferite informaõii privind statutul civil al Familiei
domnitoare (condiõiile de validitate a cåsåtoriei principelui moøtenitor, condiõiile de celebrare a cåsåtoriei Regelui, drepturile
patrimoniale øi de succesiune în caz de deces al Regelui sau al oricårui membru al Familiei regale etc.) øi sunt prezentate
biografiile tuturor membrilor Familiei regale.
Autorul consacrå pagini consistente domniilor Regilor României (capitol Domniile). Din descrierea domniei lui Carol I
(1866 – 1914) nu lipsesc analizele momentelor de tensiuni politice care au însoõit adaptarea dinastiei ereditare stråine la realitåõile
româneøti øi ale råzboiului de independenõå øi proclamårii Regatului, care încheiau, dupå cum remarca Titu Maiorescu, o epocå
esenõialå a „renaøterii noastre naõionale”, iar din cea a domniei lui Ferdinand I (1914 – 1927) – intrarea României în primul
råzboi mondial, Marea Unire (1918) øi încoronarea de la Alba- Iulia (1922). Regenõa (1927 – 1930) este våzutå prin acuta crizå
dinasticå, dominantå în acei ani. Domnia lui Carol II (1930 – 1940) este surprinså prin cele douå lovituri de stat (8 iunie 1930 øi
10 februarie 1938) øi prin instaurarea regimului de dictaturå regalå, care punea capåt monarhiei constituõionale, iar domnia lui
Mihai I (1940 – 1947) - prin relaõiile tensionate ale monarhului cu mareøalul Ion Antonescu, prin momentul ieøirii din råzboi øi al
intrårii în sfera de influenõå a Moscovei, precum øi prin cel al abdicårii forõate (30 decembrie 1947).
Cartea beneficiazå de o concepõie editorialå elegantå, pe måsura obiectului cercetårii - subtitluri în cap de rând øi în casetå;
chapeauri pe paginå dublå, pentru fiecare capitol în parte, imagini - background; material iconografic bogat; coperta prezintå
clapete cu text øi imagine.
(L.C.)

Dee Garrison. Apostles of culture: The public librarian and American society,
1876-1920. The University of Wisconsin Press. 320 p.

Dee Garrison, profesoarå de istorie øi studii feministe la Universitatea Rutgers, prezintå un punct de
vedere social asupra istoriei biblioteconomiei americane în anii de început ai formårii acestei øtiinõe. În carte
sunt examinate originile, funcõiile øi evoluõia bibliotecii publice ca una dintre instituõiile importante pentru
dezvoltarea urbanå din SUA, gânditå pentru a face faõå problemelor ivite odatå cu industrializarea societåõii.
Cartea studiazå relaõia dintre biblioteconomie øi miøcarea mai largå de profesionalizare,
specificå acelei perioade, care a transformat puternic societatea americanå.
Eforturile de a conserva anumite valori morale în societate au fost un element important pentru
întemeierea øtiinõei bibliotecilor ca profesie în America. Garrison considerå cå femeile au fost
cooptate pentru a lucra în acest domeniu øi pentru cå, într-un anumit fel, ele reprezentau aceste valori.
Spre sfârøitul epocii victoriene, conducåtorii bibliotecilor publice au luat atitudine împotriva
cårõilor de ficõiune, din ce în ce mai populare, care aveau ca personaje centrale eroinele. În aceastå
perioadå s-a scris foarte mult despre ce anume trebuie sau nu trebuie citit. Ficõiunea devenise o
ameninõare. Eroinele romantice øi independente, care, deøi nu respectau convenõiile sociale, îøi gåseau totuøi fericirea,
reprezentau o ameninõare la adresa valorilor morale pe care biblioteca publicå, în organizarea ei de atunci, încerca så le
påstreze.
Conform autoarei, combinaõia dintre extinderea numårului de biblioteci publice øi existenõa a tot mai multor femei cu studii superioare
disponibile så lucreze în biblioteci a transformat biblioteconomia acelui timp într-o ocupaõie destinatå întåririi valorilor morale conservatoare.
Garrison sugereazå totodatå cå statutul scåzut al biblioteconomiei este legat de considerarea acesteia ca o “muncå pentru
femei”. Rolul bibliotecii publice în societate an scåzut pe måsurå ce accesul la educaõie a devenit mai uøor. În timpul primului
råzboi mondial øi dupå acesta, femeile nu au mai lucrat în numår atât de mare în biblioteci, preferând posturi de funcõionari,
datoritå salariilor mai bune, dar øi pentru cå au realizat cå, lucrând în biblioteci, nu pot influenõa prea mult reforma socialå.
La un sfert de secol de la apariõia primei ediõii a cårõii Apostles of Culture, nici un alt studiu de o aceeaøi amploare asupra
formårii bibliotecilor publice din America nu a putut adåuga elemente noi semnificative analizei detaliate fåcute de Dee
Garrison. Cartea råmâne în continuare una dintre cele mai recente øi citate interpretåri ale trecutului bibliotecilor publice
americane, operå de referinõå pentru istoria bibliotecilor øi a biblioteconomiei.
(Emil Tudor)

Louis Kaufman; Annette Kaufman. A Fiddler’s Tale: How Hollywood and
Vivaldi discovered me. Madison: University of Wisconsin Press, 2003, 462 p.

A Fiddler’s Tale, lucrare autobiograficå, prezintå viaõa remarcabilå a lui Louis Kaufman, unul
dintre cei mai mari violoniøti ai Americii secolului 20. Pe parcursul carierei sale legendare,
Kaufman øi-a acordat timpul øi energia muzicii serioase. S-a nåscut în 1905 în Portland - Oregon
(SUA) øi a studiat vioara cu Franz Kneisl la Institutul de Artå Muzicalå din New York.
Pårinõii såi erau originari din România – tatål såu, Isaac Kaufman, s-a nåscut în 1881 la Buzåu
unde a øi urmat Øcoala Catolicå în care educaõia presupunea o bunå cunoaøtere a limbilor greacå,
latinå, francezå øi germanå; mama sa, Paulina Adler, s-a nåscut la Bucureøti, într-o familie cu 9
copii. Familia Kaufman emigreazå în SUA în 1903.
Fiind primul violonist al Cvartetului Musical Art în perioada 1926 – 1933, el a obõinut premiul
Naumburg în 1928. La începutul secolului 20, a cântat muzicå de camerå cu Pablo Casals, Misha
Elman, Jasha Heifetz, Fritz Kreisler. Dupå 1934, Kaufman devenit cel mai celebru violonist de la Hollywood, a jucat în aproximativ
500 de filme alåturi de Robert Russel Bennett, Bernard Hermann, Erich Wolfgang Korngold, Alfred Newman, Max Steiner.
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În mod remarcabil, Kaufman este responsabil pentru readucerea muzicii lui Antonio Vivaldi în atenõia muzicienilor de
opere clasice øi a iubitorilor de muzicå clasicå.
Fårå îndoialå, Louis Kaufman este printre cei mai cunoscuõi violoniøti ai secolului 20, cu cele mai multe înregistråri (175) din
repertoriul clasic. Foarte multe dintre înregistrårile din concerte øi din transmisiuni radio sunt påstrate la Biblioteca Congresului.
Cartea este organizatå în 39 de capitole øi fiecare dintre acestea are o naraõiune proprie: cålåtoria pårinõilor de la Bucureøti
la Portland; lecõiile de viorå cu Franz Kreitz; studiile la New York cu Franz Kneisl; înfiinõarea grupului Musical Art Quartet;
cålåtoriile øi concertele la Paris; în Italia; cåsåtoria cu Annette Leibole øi cålåtoriile prin Europa; impresiile de la Hollywood;
arta øi muzica de la Hollywood; carierå øi oportunitåõi; concertele în Honolulu; înregistrårile muzicale de la Paris etc.
Monografia este însoõitå de ilustraõii, reproduceri color øi fotografii care au aparõinut familiei Kaufman. Anexele reproduc
articole din ziare (New York Times, Portland Journal, Portland Oregonian, Daily Mail, Petit Matin, Observer, London
Times, Los Angeles Times etc.), liste care acoperå filmografia øi discografia lui Kaufman.
(Dina Paladi)

Danuta Krystyna Marzec. Andrej Radziewicz-Winnicki. Educational Democratization
in Poland: Tradition and Post-Communist Transformation. Katowice: Wydawnictwo
Czestochowa, 1998, 396 p.

Lucrarea prezintå câteva dintre problemele de pedagogie umanistå øi socialå analizate în cadrul
dialogului lansat în noiembrie 1997 de câõiva renumiõi oameni de øtiinõå din centrele academice øi
instituõiile universitare poloneze øi se adreseazå centrelor academice stråine, instituõiilor
internaõionale øi celor implicaõi în rezolvarea problemelor sociale øi educaõionale din Polonia øi din
alte õåri post-comuniste, încercând så redea cât mai fidel evoluõia actualå în câteva domenii, precum:
educaõia pentru pace, drepturile omului, dialogul politic øi democraõia realå în Polonia.
Volumul cuprinde comunicårile celor care au participat la cea de a XLIV-a ediõie a International
Conference of Education (Conferinõa Internaõionalå de Educaõie) care a avut loc în 1994 øi ale
persoanelor implicate în Integrated Framework of Action on Education for Peace, Human Rights
and Democracy (Cadrul Integrat de Acõiune pentru Educaõia pentru Pace, Drepturile Omului øi Democraõie).
Câteva capitole sunt dedicate unor cazuri speciale øi perspectivelor sociale din domeniul educaõional polonez, precum øi
transformårilor sociale recente, având în vedere faptul cå educaõia este, din punctul de vedere al politicii sociale, unul dintre cele
mai puternice instrumente ale transformårii calitative a societåõii.
Lucrarea prezintå o sitezå asupra transformårilor economice øi politice din Europa de Est, Polonia fiind prima õarå care a
renunõat la comunism øi a început reforma post-comunistå. Terapia polonezå de øoc a fost prima øi, pânå acum, cea mai radicalå
în ceea ce priveøte programele de reforme economice. Unul dintre motivele pentru care s-au realizat analize centrate pe Polonia
õine de localizarea istoricå a acesteia între Est øi Vest øi de tradiõia sa democraticå unicå.
Prezentând øi analizând fiecare dintre problemele educaõionale alese, autorii øi-au propus så sublinieze contribuõia
atitudinilor øi orientårilor tradiõionale, importante datoritå influenõei lor în procesele de democratizare øi de schimbare socialå.
În cuprinsul cårõii se încearcå formularea principalelor obiective educaõionale teoretice øi practice lansate în ultimii ani. Fiecare
capitol trebuie våzut ca un studiu care are ca obiectiv principal identificarea øi descrierea unei situaõii educaõionale øi a noilor
acõiuni care trebuie realizate fie pentru a restricõiona, fie pentru a promova democratizarea în mediile educaõionale extra muros.
Ideea unei reechilibråri a influenõei conceptelor elitiste în ceea ce priveøte obiectivele øcolare øi educaõionale este, de mai
mult timp, un subiect important de discuõie; el õine seama øi de considerentele economice care vizeazå cantitatea resurselor pe
care o societate le poate furniza pentru a îmbunåtåõi condiõiile de educare øi de instruire a celor defavorizaõi. Nu în ultimul rând,
educaõia trebuie õinutå în afara politicii, iar politica trebuie õinutå în afara øcolii.
Dar cum apar valorile educaõionale? Cine are autoritatea så le impunå? În ultimii ani, rolul fundamental al educaõiei poate
fi observat în mai toate domeniile culturii contemporane. Este arhicunoscut faptul cå transformårile educaõionale sunt legate
direct de cele culturale. Un beneficiu al cercetårii õine de posibilitatea abordårii miturilor de orice fel din mai multe puncte de
vedere, unele chiar foarte personale øi inovatoare. Astfel, în timp, se poate ajunge la acceptarea diferenõelor øi la respectarea lor.
Diferenõele individuale trebuie privite ca circumstanõe øi oportunitåõi.
Eseurile din aceastå publicaõie pot fi considerate proiecte-pilot de analizå a posibilitåõilor educaõionale ale democraõiei moderne. Discuõiile
despre øcoala modernå, despre democratizare øi despre obiectivele educaõionale au o tradiõie îndelungatå øi tocmai de aceea eseurile se doresc a
fi un nou început în discuõiile care trebuie så înlåture delimitårile tradiõionale dintre øcoalå, timp liber øi societate, luatå ca ansamblu.
Prezentarea problemelor selectate - ale cåror obiective apar într-o aranjare tradiõionalå a cunoaøterii din câmpul øtiinõelor educaõionale
- nu poate, desigur, så cuprindå toate procesele øi problemele. Au fost astfel omise consideraõiile de ordin general asupra obiectivelor øi
nevoilor educaõionale øi pedagogice, asupra organizårii activitåõii educaõionale øi asupra bazelor metodologice ale educaõiei.
Conõinutul a fost prezentat în aøa fel încât fiecare text så fie o surså de cunoøtinõe øi de reflecõii pedagogice øi så îl îndrume
pe cititor în activitatea educaõionalå din øcoalå, de la locul de muncå sau în instruirea individualå.
(Anca Moraru)

Rowan Watson. Illuminated Manuscripts and Their Makers. London: V&A Publications, 144 p.

Manuscrisele cu anluminuri sunt unanim recunoscute ca fiind unele dintre cele mai frumoase obiecte de artå produse în
Europa de vest în perioada Evului Mediu. Illuminated Manuscripts and Their Makers este o carte despre crearea acestor opere
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øi despre numeroasele aptitudini necesare producerii cårõilor de rugåciuni, orariilor øi bibliilor care ne
uimesc øi aståzi prin bogåõie øi frumuseõe.
Manuscrisele cu anluminuri sunt opere colective, diferiõi specialiøti contribuind la realizarea
textului, letrinelor, chenarelor, ilustraõiilor øi legåturii.
Studiul lui Watson este deopotrivå savant øi bogat în întâmplåri, exemple, autorul reuøind så
readucå la viaõå creatori celebri, dar øi negustori de astfel de manuscrise. Cartea aduce totodatå la
luminå elemente noi despre mediul religios øi comercial în care aceøtia îøi desfåøurau activitatea,
despre modul în care avea loc cooperarea dintre meøteri în procesul de creare a unui manuscris cu
anluminuri. De exemplu, pânå la apariõia acestei cårõi, se credea cå manuscrisele cu anluminuri erau
create, mai degrabå, în ateliere conduse de o singurå persoanå. Watson prezintå felul în care primele
manuscrise cu anluminuri erau prezentate øi vândute, vorbeøte apoi despre efectele pe care apariõia
tiparului l-a avut asupra lor, dar øi despre renaøterea artei anluminurii - secolul al XIX-lea - datoratå
måiestriei unor ilustratori celebri, precum Owen Jones øi William Morris.
Dupå ce trateazå în amånunt elementele individuale ale unei pagini de manuscris cu anluminuri, autorul îøi îndreaptå atenõia
asupra câtorva pagini ale unor capodopere celebre aflate în colecõia de manuscrise cu anluminuri a Muzeului Victoria øi Albert.
Având o prezentare graficå de excepõie, cu 150 de ilustraõii color, cartea oferå o perspectivå nouå asupra subiectului, considerând arta
anluminurii un element cheie pentru istoria acelei perioade øi o expresie a stilurilor øi a sensibilitåõii artiøtilor din perioada medievalå øi renascentistå.
Dr. Rowan Watson, øeful departamentului pentru dezvoltarea colecõiilor din cadrul Bibliotecii Naõionale de Artå a Muzeului
Victoria øi Albert din Londra, a publicat mai multe lucråri despre manuscrisele cu anluminuri øi istoria lor post-medievalå øi predå
cursuri de istoria cårõii la Institute of English Studies, School of Advanced Study din cadrul Universiåõii din Londra.
(Emil Tudor)

Gavin Bowd. Paul Morand et la Roumanie. Paris: L’Harmattan, Collection Espaces littéraires, 2002, 154 p.

Gavin Bowd, profesor la Universitatea St. Andrews din Scoõia, a publicat o serie de eseuri asupra literaturii scoõiene
contemporane, asupra comunismului francez øi asupra raporturilor franco-române: Louis Aragon: Du surréalisme au réalisme
socialiste, du Libertinage au Mentir-vrai, des Incipits à la posterité. Aura, 1997, (împreunå cu Jeremy Stubbs); L’Interminable
enterrement. Le communisme et les intellectuels françaises depuis 1965. Diagraphe, 1999; France-Romania: Twentieth-Century
Cultural Exchanges, OUP, 2000.
Paul Morand et la Roumanie oferå o perspectivå asupra ideologiei vichyste øi asupra felului în care aceasta s-a råsfrânt asupra
prieteniei româno-franceze – o relaõie sprijinitå pe „schimburi reale øi fantasmatice”, care are o istorie îndelungatå, de la românofilia
lui Michellet, pânå la francofilia redescoperitå dupå revoluõia din 1989, trecând prin „conivenõa Mareøalilor” între 1940 – 1944 øi prin
eclipsa francofiliei din perioada Republicii Populare Române.
Înainte de primul råzboi mondial, Paul Morand cunoaøte la Londra o serie de intelectuali români - Anton øi Emanuel Bibescu,
ambii diplomaõi, Prinõul Matila Ghyka („excentricul estetician” care, dupå terminarea celui de al doilea råzboi mondial, va obõine un
post la catedra de esteticå a Universitåõii din California, va colabora cu Walt Disney øi, prin anii ‘50, conform mårturiilor lui Mircea
Eliade din Jurnal, va ajunge muritor de foame), scriitoarea Marta Bibescu.
Întors la Paris în 1916, Morand va face cunoøtinõå øi cu poetesele Ana de Noailles, nåscutå Brâncoveanu, øi Elena Våcårescu. Tot
în 1916, o va cunoaøte øi pe soõia Prinõului Øuõu, Elena nåscutå Chrissoveloni, care venea dintr-o familie de mari bancheri greci stabiliõi
la Galaõi. În acelaøi an, Morand o va prezenta lui Proust pe noua sa amantå. Proust øi Elena vor întreõine o corespondenõå susõinutå între
1917 – 1922. În 1927, Paul øi Elena Chrissoveloni se vor cåsåtori.
În Journal d’un attaché d’ambassade (1916), Morand este primul scriitor ocidental care face legåtura între începerea råzboiului øi
transformarea României într-o õarå „la modå” øi vorbeøte despre renaøterea sentimentelor românofile ale intelectualilor parizieni. Octombrie
1930 - Morand face prima sa vizitå în România (Adevårul literar øi artistic va consacra 6 pagini acestui eveniment). În 1935, va publica
volumul Bucarest. Conõinutul acestuia trebuie înõeles, dupå cum aratå G. Bowd, în contextul unui atitudini vehement critice a lui Morand manifestå mai ales dupå 1930 - faõå de o Franõå decadentå politic, moral øi cultural: bucureøtenii sunt våzuõi ca depozitari ai unei „gai
savoir” care ar contrasta cu decadenõa occidentalå. Reacõia presei româneøti la apariõia volumului a fost înså una negativå: Adevårul îl
acuzå pe Morand cå a inventat problema câinilor vagabonzi din Bucureøti (!); la fel de indignate sunt øi Viaõa româneascå øi Miøcarea.
Armistiõiul semnat de Franõa în iunie 1940 cu Germania fascistå este våzut de Morand ca un compromis inteligent, el fiind convins
de victoria germanilor. Cearta dintre mareøalul Pétain øi Pierre Laval, amicul såu, din decembrie 1940,
anuleazå øansele lui Morand de a mai obõine un post imporant. Retraså la Paris, familia Morand va frecventa
societatea lui Jean Giraudoux, Jean Cocteau, a colaboraõionistului Drieu La Rochelle, a sculptorului german
Arno Breker øi a unora dintre ocupanõii naziøti. A fost familia Morand colaboraõionistå? Ce se poate spune
în mod cert este cå Paul Morand nu a acceptat så vorbeascå la radio, nici nu a acceptat invitaõiile în
Germania; în schimb, a semnat numeroase cronici în revistele colaboraõioniste Voix française øi Combat.
Elena Morand a intervenit de câteva ori în favoarea unor artiøti evrei arestaõi.
În iunie 1943, Morand este numit ministru al Franõei la Bucureøti. În august 1943 era deja evident cå
råzboiul era pierdut pe frontul de Est pentru Germania øi aliaõii såi. Raportul asupra României pe care Morand îl
trimite lui Pierre Laval în 22 octombrie 1943 este unul foarte pesimist – opinia publicå nu mai credea în victoria
germanå. În iunie 1944, Morand påråseøte precipitat România, fårå så îøi ia råmas bun de la Regele Mihai, aøa
cum o cerea protocolul. În august 1944, Regele Mihai semneazå armistiõiul cu URSS.
Dupå terminarea råzboiului, Morand va sta 10 ani în exil, înså el nu va avea soarta asprå pe care au
cunoscut-o colaboraõionøitii Brasillac øi Drieu La Rochelle. Morand va fi, de altfel, reabilitat în iulie 1957.
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Dupå 1946, întoarcerea soõilor Morand în România devenise imposibilå. În martie 1957, Morand va aduce omagiu lui Brâncuøi, care
moare la Paris (articol apårut în Arts, nr. 611, 1957). Cu sprijinul Mariei Argyropulos, nåscutå Mavrocordat øi cåsåtoritå cu Pericle
Argyropulos, om politic grec, Elena Morand obõine dreptul de emigrare pentru Olga Argyropulos, Elena Sturza, soõia lui Gheorghe
Bråtianu, mort în închisoarea la Sighet, øi Nicky, nepotul Elenei Morand. În 1968, Morand este ales în Academia Francezå. Elena Morand
moare în 28 februarie 1975; un an mai târziu o urmeazå øi Paul Morand.
În România Partidului Muncitoresc Român øi mai apoi a dictaturii ceauøiste, Bucureøtiul – „la jolie femme” de care vorbea Morand
- va deveni „expresia concretå a anilor luminoøi”. În 1928, „profetul” Morand prevedea cå, în maximum 30 de ani, „les idées anciennes
de liberté, de démocratie, de suffrage universel, d’équilibre entre les partis [..] auront à peu près disparu, sauf en Angleterre. L’individu
cédera le pas à la collectivité”. Bowd gåseøte aceastå previziune interesantå, dar o leagå de o escatologie dostoievskianå, atât de
specificå viziunii lui Morand (p. 152).
(L.C.)

Planeta Foarõå

În episodul de aståzi, vi se oferå privilegiul de a face câõiva paøi pe Planeta Foarõå. Doar câõiva paøi,
deoarece, ca întotdeauna, adevårata cålåtorie trebuie så o realizaõi de unii singuri. Douå sunt continentele pe care
le semnalåm de aceastå datå în geografia spiritualå a acestui tårâm deja sexagenar: Clepsidra cu zåpadå
(Polirom, 2003, 176 p.) øi mai proaspåtul Blazoanele anatomiei feminine (Humanitas, 2004, 88 p.). Ambele bijuterii editoriale. Aøadar, un diptic rafinat øi jucåuø.
Clepsidra cu zåpadå nu cuprinde doar simple traduceri, mårturie fiind, în acest sens, øi menõionarea lui
Øerban Foarõå ca autor, pe copertå, pentru ca pe pagina de gardå evantaiul så se deschidå larg - Introducere,
Antologie; Traduceri, adaptåri, pastiøe: Øerban Foarõå. Volumul constituie un caleidoscop acrobatic øi policrom
de transpuneri, corespondenõe øi reiteråri ale motivului clasic ubi sunt. Prefaõa, care se întinde pe mai bine de
treizeci de pagini, este la drept vorbind un eseu în care motivul citat declanøeazå o adevåratå explozie de
trimiteri livreøti din mai toate limbile øi timpurile, frizând autoironic ludicul.
Cea dintâi secõiune, Brelan de dame, fanõi øi rigi, include trei balade de provenienõå villon-ianå, în francezå,
însoõite de transpunerea în românå. Apoi urmeazå Medalia..., cea mai consistentå secõiune, de aproximativ
øaptezeci de pagini, care cuprinde poeme traduse din autori medievali øi moderni, de la Charles d’Orléans øi Joachim de Bellay, la Paul
Valéry, Guillaume Apollinaire øi Raymond Queneau. ... øi reversul, ce decurge în mod firesc; acest capitol e totuøi mai concentrat decât
Medalia ..., aproape douåzeci de pagini, aøa cå întru echilibrare øi sprijin vin Trei parafraze româneøti (Odobescu, Arghezi, Barbu – fireøte
cå Ion, nu Eugen) øi patru Melanjuri & pastiøe. Ultima dintre acestea, Balada doamnelor în vavi(l)onicå transcripõie, este un adevårat
Malleström lingvistic, incluzând versuri în latinå, greacå, francezå, englezå, ruså, spaniolå øi chiar românå. Cireaøa de pe tort este
reprezentatå de ultimele douå pagini, în care figureazå partitura melodiei compuså de Georges Brassens pe versurile Baladei doamnelor din
alt veleat. O anexå audio ar fi fost binevenitå, un mic single cu respectivul cântec, sau, de ce nu, chiar un întreg LP cu cântece tematice.
Suntem convinøi cå øi în materie muzicalå nu am fi fost dezamågiõi de iscusinõa de antologator inspirat a lui Øerban Foarõå.
Blazoanele anatomiei feminine reprezintå o antologie de poezii erotice scriså în prima jumåtate a secolului al XVI-lea (Les blasons
anatomiques du corps féminin, editatå în anul de graõie 1536, pe când pe meleagurile noastre nu se scurseserå decât cincisprezece ani de
când celebrul Neacøu din Câmpulung îl vestea pe jupân Begner cå...). Iniõiatorul antologiei este nimeni altul decât Clément Marot (14961544) care, exilat în Italia, face så parvinå în Franõa una dintre poeziile sale - Frumosul sân. Rezultatul este o reacõie în lanõ, o mulõime
dintre cunoscuõii såi neputându-se abõine så nu producå o replicå. În final, a prins contur un atlas anatomic închinat femeii øi
componentelor sale. Dintre cei care øi-au adus obolul, doar trei erau poeõi propriu-ziøi, printre aceøtia numårându-se øi un confrate de
breaslå, demn de stimå, bibliotecarul regal Mellin de Saint-Gelais. Domnia sa a fost inspiratå de o parte ceva mai cuminte, respectiv gâtul.
Antologia a iscat un scandal råsunåtor în epocå, dar, cu toate acestea, nu a fost interziså, constituind deliciul a numeroase generaõii.
Cuvântul înainte al traducåtorului, øi el în versuri, se aflå pe aceeaøi lungime de undå cu eseul introductiv de la Clepsidra de zåpadå,
deschizând cu graõie poarta fermecatå cåtre vitraliile feminitåõii. Acestea sunt în numår de douåzeci, dintre care douå aparõin aceluia care a stârnit
totul, Clément Marot (Frumosul sân øi replica finalå: Celor care, dupå epigrama frumosului sân, ticluirå altele aidoma). În final, este
inseratå o notå a editurii, care, redactatå într-o manierå sec-informativå, disoneazå cu tonul general al volumului. Mai cu seamå cå nu oferå
informaõii necesare, ca de pildå aceea cå Suspinul lui Maurice Scève – care figureazå în prezenta antologie cu Fruntea, Sprânceana, Lacrima
øi Sânul – este omis. Suntem nespus de curioøi ce altceva mai lipseøte. Poate glezna, umårul sau buricul? În acelaøi registru, nu ne putem abõine
så nu remarcåm øi obstinaõia cu care Editura Humanitas persistå în a utiliza î-ul din i. Prezentarea graficå este în schimb inspiratå, cu toate cå
fiecare poem ar fi putut fi ilustrat discret, în fundal - material iconografic ar fi fost din beløug, iar volumul ar fi cåpåtat un plus de savoare.
Revenind la conõinutul antologiei, acesta nu se constituie într-un atlas anatomic, fie el øi poetic, ci într-un vis de îndrågostit, o råtåcire
a trupului. Petalele acestei inflorescenõe carnale, de orhidee, nu au nimic impudic, dimpotrivå, sunt de o subtilå spiritualitate. Miniaturile ce
o compun sugereazå øi oglindesc întregul, alcåtuind un puzzle de un rafinament deøånõat øi atroce. Singurul reproø care poate fi adus
traducåtorului este acela de a fi utilizat uneori termeni care au un aer de pudibonderie zootehnicå, fåcând notå
discordantå cu alte cuvinte gingaøe, care se simt foarte bine øi la locul lor în acest opuscul.
Ceasornicar de fineõe al cuvintelor, de un cras rafinament, Øerban Foarõå face un pariu riscant, pe care înså
izbuteøte så-l câøtige cu brio de fiecare datå. Øerban Foarõå s-ar fi bucurat de o fulminantå carierå de poet de
curte, într-un alt ev. Suntem tentaõi så ne delectåm cu scrierile sale în faõa øemineului, la ceas de searå,
legånându-ne într-un balansoar, cu o pipå în colõul gurii øi cu pisica în poalå. Nici un pahar de whisky n-ar avea
cum så strice, fie el Scotch sau Bourbon. Ba dimpotrivå. Nu asta ne dorim cu toõii, într-un fel sau altul?
Dar, pentru a încheia într-o notå prozaic-bibliotecåreascå, menõionåm faptul cå dintre ultimele volume ale
lui Øerban Foarõå – Caragialeta (1998), Un castel în Spania pentru Annia (1999), Erau ziare, evenimente
(2000), Caragialeta bis (2002), Spectacol cu Dimov (2002), Clepsidra cu zåpadå (2003), Blazoanele
anatomiei feminine (2003) øi Fractalia (2004) –, doar Opera Somnia (2000) are cinstea de a figura în fondurile
de carte ale Bibliotecii Naõionale a României. Øi e påcat!
(Lucian Popa)
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