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În acest numãr...

Conferinþa Naþionalã a ANBPR

Comisia Naþionalã a Bibliotecilor, în noua sa componenþã, s-a reunit vineri 

20 octombrie, la sediul Ministerului Culturii ºi Cultelor. În funcþia de preºedinte a 

Comisiei a fost aleasã doamna prof. Dr. Angela Repanovici, directorul Bibliotecii 

Universitare “Transilvania” din Braºov.

În componenþa Comisiei  sunt reprezentanþi din partea:

Ministerului Educaþiei

! Carmen Bitir-Istrate, consilier superior, Direcþia Generalã Învãþãmânt în limbile 

Minoritãþilor

! Prof. Dr. Mircea Regnealã, director general, Biblioteca Centralã Universitarã  

”Carol I ” din Bucureºti

! Prof. Dr. Angela Repanovici, director, Biblioteca Universitãþii “Transilvania” din 

Braºov

! Prof. Dr. Gilda Drãgãnescu, director, Biblioteca Universitãþii de 

ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã

! Prof. Mariana Drãghici, bibliotecar, Casa Corpului Didactic 

Constanþa

! Prof. Nicoleta Liþoiu, bibliotecar, Casa Corpului Didactic 

Constanþa

Ministerului Culturii ºi Cultelor

! Victor Bãdoiu, ºef birou, Ministerul Culturii ºi Cultelor
! Claudia Elena Lungu, ºef birou, Biblioteca Naþionalã a României

! Doina Popa, director, Biblioteca Judeþeanã “Octavian Goga” Cluj

! Teodora Fântânaru, director, Biblioteca Judeþeanã “Duiliu Zamfirescu” Vrancea

! Onuc Nemeº-Vintilã, director, Biblioteca Judeþeanã “Astra” Sibiu

! Niculina Cozma, director, Biblioteca Municipalã “Radu Rosetti” Oneºti

Academiei Române

! Prof. Dr. Dan Horia Mazilu, membru corespondent al Academiei Române, director 

general, Biblioteca Academiei Române

! Dr. Ioan Chindriº, director, Biblioteca Academiei Române-Filiala Cluj

Asociaþiilor profesionale de profil

! Monica Lazãr, ºef serviciu, Biblioteca Centralã Universitarã “Lucian Blaga” Cluj-

Napoca

! Constantin Bostan, director, Biblioteca Judeþeanã “G.T. Kirileanu”Neamþ

! Tabiþa Chiriþã, ºef serviciu, Biblioteca Naþionalã a României

! Dr. Florin Rotaru, director general, Biblioteca Metropolitanã Bucureºti

! Bedõ Melinda, ºef serviciu, Biblioteca Judeþeanã Harghita

Ministerului Administraþiei ºi internelor

! Adriana Mihai, consilier superior, Direcþia Secretariat, Valorificare ºi Integrare 

Europeanã din Aparatul Central al Arhivelor Naþionale

Ministerul Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei

! Mihail Profir Stelian Gondoº, consilier superior, Direcþia Generalã pentru 

Tehnologia Informaþiei ºi Programe Europene în Domeniul IT

Patriarhiei României

! Prea Sfinþitul Episcop Vicenþiu Ploieºteanu, Vicar Patriarhal

! P.C. Ieromonarhu Policarp Chiþulescu, conducãtorul Bibliotecii Sfântului Sinod.

Comisia Naþionalã a Bibliotecilor

7 noiembrie - sosirea participanþilor;
19:00-21:00 – ªedinþa Consiliului de Conducere (se va desfãºura la BVAU, în Sala 

de lecturã Mihai Eminescu)

8 noiembrie - (la Complexul Muzeal de ªtiinþele Naturii)
09:00-09:30 – primirea invitaþilor;
09:30-10:30 – Deschiderea Conferinþei Naþionale. Mesaje de salut;
10:30-10:45 – Raportul Consiliului de conducere al ANBPR. Prezintã Doina Popa, 

preºedinte;
– Raportul financiar-contabil. Prezintã Silvia Nestorescu, secretar;

10:45-11:30 – Bazele de date Oxford Journals:propunere pentru  realizarea unui 
consorþiu de biblioteci în scopul achiziþionãrii – prezentare 
BooksUnlimited;

11:30-12:00 – pauzã;
12:00-13:00 – Starea bibliotecilor publice din România: situaþie 

comparativã 2001-2005. Prezintã Doina Popa, 
preºedinte;

13:00-13:30 – Utilizarea tehnologiei RFID în premierã în 
bibliotecile din România. Prezintã Sorina Stanca, 
ºef serviciu, Biblioteca Jud. „O.Goga” Cluj;

13:00-14:30 – Masa de prânz (bufet suedez);
14:30-16:00 – TinRead Revolution: noi tehnologii. Prezintã Dan 

Marinescu, director general, IME România;
16:00-16:20 – pauzã;
16:20-17:30 – TinRead Revolution: funcþionalitate. Prezintã Dan Marinescu, 

director general, IME România;
17:30-18:00 – eLearning: soluþii pentru biblioteci;
18:00-19:30 – TinRead Revolution: aspecte practice. Marian Arapu, manager de 

proiect, IME România;
20:00           – cina.

9 noiembrie - (la Complexul Muzeal de ªtiinþele Naturii)
09:30-10:40 – Prezentarea proiectelor ºi programelor ANBPR. Prezintã membrii 

Biroului executiv.
– Proiect pentru modificarea Statutului ANBPR. Prezintã Constantin Bostan, prim-

vicepreºedinte, director al Bibliotecii Jud. “G.T. Kirileanu” Neamþ;

– Proiectul pentru elaborarea Statutului bibliotecarului. Prezintã Liviu-Iulian 
Dediu, vicepreºedinte, dir. Adj. al Bibliotecii “V.A. Urechia” Galaþi; 

– Programul naþional de susþinere a bibliotecilor nou înfiinþate.Prezintã Elena 
Leonte, vicepreºedinte, director al Bibliotecii Jud. “Gh. Asachi” Iaºi;

– Programul de educaþie a adulþilor “Lecturã, Culturã, Naturã”. Prezintã Onuc 
Nemeº-Vintilã, membru, director al BiblioteciiJud. “Astra” Sibiu;

– Revista ANBPR (format electronic). Prezintã Dragoº Adrian Neagu, membru, 
dir. adj. al Bibliotecii Jud. “P. Istrate” Brãila;

– Catalogul judeþean partajat. Prezintã Elena Poamã, membru, director al 
Bibliotecii Jud. “N. Milescu” Vaslui;

– Constucþia de biblioteci în viziune europeanã. Prezintã Adriana Kiraly, ºef 
serviciu,  la Bibliotecii Jud. “O. Goga” Cluj.

– Discuþii pe baza materialelor prezentate.

10:40-11:10 – pauzã;
11:10-11:40 – Decernarea premiilor ANBPR pe anul 2005;

– Decernarea premiilor ANBPR Filiala Galaþi, pentrul anul 2005
11:40-13:30 – Secþiunea I - Întâlnirile comisiilor de specialitate;

– Secþiunea a II-a - Discuþie cu directorii din bibliotecii pe problema  
consorþiului în vederea achiziþionãrii unui abonament la Oxford 
Journals;

13:30-14:30 – masa de prânz;
14:30-18:30 – Întâlnirea anualã a Editurii RAO cu bibliotecile;
18:30-19:00 – ªedinþa comunã a Consiliului de conducere ANBPR cu preºedinþii 

comisiilor de specialitate pentru întocmirea Programului de activitate 
al Asociaþiei pe anul 2007;

19:00-19:30 – Prezentarea Programului de activitate pe anul 2007;
– Închiderea lucrãrilor Conferinþei Naþionale.

20:00 – cina festivã RAO

10 noiembrie - (la Biblioteca „V.A. Urechia”);
09:30-11:00 – Vizitarea Bibliotecii „V.A. Urechia”;
10:30-11:00 – Autoîmprumutul documentelor de bibliotecã: prezentare ºi aplicaþii 

practice (3M) în zona Pupitrului pentru tranzacþii;
11:00-11:30 – pauzã
11:30-12:00 – Biblioteca „V.A. Urechia”: monografie. Lansare de carte;
12:00-13:00 – Agenþia de difuzare "Stand" - facilitãþi pentru biblioteci;
13:00-14:00 – Biblioteca hibridã - studiu de caz BVAU (prezentare);
14:30-17:00 – masã festivã (Restaurantul Pescarul).

ANBPR

Managementul resurselor tehnologice în biblioteca hibridã
Galaþi, 8-10 noiembrie 2006

Programul Conferinþei
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ªtiri
Comunicãri la Conferinþa ABIR 
Timiºoara 20 - 22 septembrie 2006

Pentru informarea dumneavoastrã vã 
prezentãm în acest numãr titlul comu-
nicãrilor susþinute la Conferinþa ABIR. 
Considerãm faptul cã, fie ºi aceastã enu-
merare reprezintã o fotografie a intere-
sului profesional manifestat de cãtre 
colegii din bibliotecile ºcolare ºi uni-
versitare.

Catalogare, clasificare, indexare
Victoria Frâncu. Bibliotecarul - anonim 
organizator al universului cunoaºterii

Odilia Ciunta. Puncte de vedere în utilizarea câmpurilor de 
subiect în ROLiNeST (Romanian Library Network Science & 
Technology)
Ramona Toroczkay. Alocarea subiectului la monografii din 
domeniile: geografie, ºtiinþe biografice ºi istorie
Lia Vighi. Cui aparþin marii scriitori: þãrii de origine sau 
þãrii de adopþie? Aspecte controversate în indexarea cãrþilor 
de literaturã

Informatizare
Valentina Ardelean. Integrarea datelor de achiziþie în 
programul integrat de bibliotecã ALEPH 500
Carla Suhaida. Urmãrirea publicaþiilor seriale cu ajutorul 
sistemului ALEPH 500 
Alina Munteanu. Recepþia publicaþiilor seriale în mod 
automatizat
Delia Pârsan. Avantajele utilizãrii modulului de circulaþie al 
programului ALEPH 500
Doina Ostafe. ROLiNeST - realizãri ºi perspective 

Legislaþie de bibliotecã ºi perfecþionare profesionalã
Luminiþa Miron, Amelia Costoiu. Culegere de acte legislative 
cu aplicare în biblioteci
Octavia-Luciana Porumbeanu. Educaþia specialiºtilor din 
structurile infodocumentare în domeniul managementului 
cunoaºterii
Crista Filip. Accesarea programelor comunitare de cãtre 
biblioteci - oportunitãþi de finanþare
Elena Chiaburu, Nou ºi complementar: Biblioteca Facultãþii 
de Economie ºi Administrarea Afacerilor

Biblioteci ºcolare ºi biblioteci ale Caselor Corpului Didactic
Viorica Onisoru. Sã citim pentru mileniul III - o surprizã 
plãcutã
Veronica Camenschi, Valentina Lupu. Cetatea spiritualã a 
ºcolii
Maria Colatãu. Adevãrul ºi speranþa bibliotecilor

Colecþii speciale, conservare ºi restaurare
Aurelian Popescu. Starea de conservare a publicaþiilor din 
colecþiile bibliotecilor de învaþãmânt în contextul normelor 
europene în domeniu
Anca Râpeanu. Digitizarea patrimoniului ºtiintific ºi cultural 
în þãrile din sud-estul Europei
Mariana Iova, Raport pe anul 2005 al Comisiei pentru 
Colecþii Speciale FABR. 

Achiziþie ºi dezvoltarea colecþiilor
Prezentare companie. Echipa, servicii ºi oportunitãþi de 
parteneriat. Prior Books la 12 ani de activitate
Viorica Iepureanu. Sistem Naþional Unitar de Informare ºi 
Documentare ªtiinþificã ºi Tehnicã. Unificarea Sistemelor de 
Bibliotecã. Raport asupra criteriilor pentru achiziþia 
partajatã.

(Continuã la pagina 3)

ituatã în Câmpia Corvului, 
aproximativ în partea de SSV a judeþului Galaþi, la o 

altitudine de 70 m, localitatea 
Griviþa este reºedinþã a comunei 
cu acelaºi nume, iar Cãlmãþui 
este satul component  în care se 
gãsesc douã obiective turistice ºi 
anume: Conacul Tache Atanasiu 
ºi Biserica Sf. Gheorghe con-
struitã la 1809, ambele fãcând 

  Biblioteca 

parte din patrimoniul cultural al judeþului Galaþi, motiv de mândrie 
pentru localnici. Un alt motiv de mândrie pentru griviþeni îl constituie 
ºi Biblioteca comunalã, care, alãturi de ºcoalã ºi bisericã, reprezintã 
pilonii spiritualitãþii locale. Plasatã în mijlocul comunei, la ºoseaua 
principalã, Biblioteca Griviþa funcþioneazã din 1970 în incinta 
Cãminului Cultural, construit tot în 1970 prin contribuþia voluntarã a 
sãtenilor. Chiar dacã nu are o istorie prea veche, ea fiind una relativ 
tânãrã, din 1990 de când ocup postul de bibliotecarã pot afirma cu 
tãrie cã biblioteca a devenit un adevãrat centru de atracþie în viaþa 
localitãþii, un real suport cultural, dar ºi spaþiu de învãþãturã ºi recre-
ere pentru copiii ºi tineretul comunei, altfel spus "oazã a spiritualitãþii 
umane". Nu este un local foarte spaþios,  având doar o suprafaþã de 32 
metri pãtraþi, dar pot spune cã este un loc intim ºi primitor, iar lumina 
cãrþilor, încãlzeºte sufletul celui care îi pãºeºte pragul. Dezvoltatã 
treptat cu spijinul comunitãþii locale ºi sub directa îndrumare a 
Bibliotecii Judeþene, Biblioteca Griviþa  deþine un numar de 11.000 
volume ºi serveºte publicul atât din comuna Griviþa cât ºi pe cel din 
satul aparþinãtor Cãlmãþui, în total 3800 de locuitori. Dintre aceºtia 
370 sunt îndrãgostiþi de lecturã, cochetând cu slovele de aur ale cãr-
þilor, pãºind cu drag în lumea mirificã a cuvântului scris. Publicaþiile 
reprezintã în mare parte beletristicã, cãrþi pentru copii ºi tineret din 
literatura românã ºi universalã (8.000 de cãrþi), apoi cãrþi de istorie, 
filosofie, agronomie, religie, educaþie, criticã  literarã etc. 
   În ceea ce priveºte dotarea cu carte nouã, aceasta este modestã, 
având în vedere cã în 2005 s-au achiziþionat doar 152 de cãrþi, în 
condiþiile în care creºterea anualã a colecþiilor trebuie sã fie de 50 
documente specifice la 1.000 de locuitori. La abonamente stãm ºi 
mai rãu, deþinând doar un titlu cotidianul "Viaþa Liberã" ºi un 
abonament la revista de specialitate "Biblioteca", ceea ce este foarte 
puþin, în satisfacerea celor mai variate gusturi.
  Domenii de mare interes: literaturã, tehnicã, religie, istorie, geogra-
fie sunt slab reprezentate ºi depãºite din punct de vedere informa-
þional, cum ar spune marele Eminescu ''nu-s mijloace, nici putinþã'' de 
a cumpãra carte nouã câtã trebuie, aº îndrãzni sã completez ''nici 
voinþa'', din partea autoritãþilor locale, care au lucruri  ''aºa zis, mult 
mai importante” pe lista dânºilor de prioritãþi.

La achiziþia de carte am þinut cont de structura ºi 
reorientarea profesionalã a populaþiei comunei.

(Continuã la pagina 3)

- oazã a spiritualitãþii umane -

Asociaþia Naþionalã a Bibliotecarilor ºi
Bibliotecilor Publice din România

Conferinþa Naþionalã

Galaþi
8 - 10 noiembrie 2006

Realizatã cu sprijinul

organizeazã

Marus Georgeta, bibliotecara de la 
Biblioteca Comunalã Griviþa

http://
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Întâlnire profesionalã la Costachi Negri

Bãleni, Cuca, Cudalbi, Cuza Vodã, Griviþa, Scânteieºti, Schela, Sl. 
Conachi, Smârdan, Valea Mãrului.

Programul dezbaterii profesionalã
  •  prezentarea cadrului legislativ care reglementeazã pregãtirea pro-

fesionalã continuã;
•  ANBPR ºi pregãtirea profesionalã a personalului;
•  pregãtirea profesionalã prin Centrul de Pregãtire Profesionalã în 

Culturã: programul privind pregãtirea ºi perfecþionarea perso-
nalului în anul 2006;

• aspecte ale pregãtirii profesionale în cadrul Bibliotecii Judeþene 
"V.A.Urechia";

•  metodologia privind efectuarea stagiului de probã de cãtre noii 
angajaþi ºi de angajaþii care au întrerupt activitatea pentru o peri-
oadã mai mare de 12 luni;

• programul privind pregãtirea profesionalã a bibliotecarilor din 
Judeþul Galaþi în vederea obþinerii certificatului de perfecþio-
nare/calificare;

Pe 28 iulie 2006 s-a desfãºurat 
l a  Bib l io teca  Comunalã  
Costache Negri întâlnirea 
metodicã cu tema Strategia pe 
termen scurt ºi mediu pentru 
formarea profesionalã conti-
nuã, la care au fost invitaþi sã 
participe bibliotecarii din bibli-
otecile publice al comunelor,

ªtiri
(Continuare de la pagina 2)Când spun aceasta mã gândesc la tinerii absolvenþi care 

au terminat liceul sau ºcoala profesionalã, dar cãrora nu li s-au oferit 
locuri de muncã ºi sunt nevoiþi sã înceapã o activitate nouã, care 
presupune cunoºtinþe noi din diverse domenii.

(Continuare de la pagina 2)

Marus Georgeta #

Roxana Buta. Deselecþia în bibliotecile contemporane
Referinþe

Mariana Ianus. Proiectul REM-RO - stadiul actual 
Gina Enescu. Competenþa informaþionalã - condiþie ºi premisã 
a integrãrii în Uniunea Europeana

Comunicarea documentelor ºi împrumutul interbibliotecar
Simona Antonescu. Statutul bibliotecii ºcolare ºi promovarea 
lecturii
Gilda Drãgãnescu. Etica comunicãrii în context european

Biblioteci medicale
Ioana Robu. Cea de-a 10-a conferinþã a Asociaþiei Europene a 
Bibliotecilor Medicale

Statisticã ºi evaluare
Viorica Oniþoru. Propuneri de formulare specifice pentru 
bibliotecile din învãþãmântul preuniversitar
Adriana Szekely. Starea bibliotecilor universitare din 
România: studiu comparativ 2001-2004

Periodice
Viorica Sâncraian. Cataloagele de publicaþii seriale: 
tehnologie ºi culturã
Liana Miclaus. Biblioteca de reviste electronice Regensburg 
Maria Neamþu. Evaluarea revistelor ºtiinþifice în sistemul 
Thomson ISI

• colocviul “Tendinþe în 
automatizarea activitãþii 
bibliotecilor mici ºi mij-
locii din Judeþul Galaþi”.

• Prezentarea ultimului 
numãr al Buletinului 
Informativ Asociaþia din 
luna iunie editat de 
ANBPR Filiala Galaþi.

De asemenea am 
þinut cont de preferinþele de 
lecturã ale cititorilor (care 
sunt multe ºi variate), aºa cum 
spunea marele filosof Mircea 
Eliade: ''cetim ca sã trecem 
examene, deci lecturã de stu-
diu, cã sã omorâm timpul - 
lectura de loisir, sau cetim din 
profesiune - lectura informa-
tivã" deci cartea trebuie sã cu-
prindã toate sferele lecturii. 
Pentru categoria de cititori 
elevi care reprezintã 75 % din 
numãrul total al cititorilor ºi 
care practicã în general 

Întâlnire profesionalã la Biblioteca Comu-
nalã Matca cu tema “Strategia privind for-
marea profesionalã continuã, vineri 23 
iunie 2006

lectura de studiu, în colaborare cu învãþatorii ºi profesorii de 
românã, am alcãtuit liste bibliografice cu lecturi obligatorii, care 
sunt cerute de programa de învãþãmânt, punându-le la dispoziþie 
variatele oferte primite din partea unor edituri. Concluzia este cã se 
achiziþioneazã carte puþinã în condiþiile în care, mai bine de 
jumãtate din fondul de carte al bibliotecii este depãºit de vârstã, cât 
ºi din punct de vedere informaþional, fiind necesarã o împrospãtare 
a acestuia, o revitalizare generalã, existând pericolul ca biblioteca 
sã devinã din "templu al spiritualitãþii umane  un veritabil muzeu al 
satului ''. ªtim cã aceastã problemã este generalã, dar într-o comunã 
atât de mare ºi de frumoasã, cu oameni harnici ºi gospodari sã nu se 
gãseascã ºi resurse pentru finanþarea de achiziþie de carte nouã, 
trebuie bine înþeles cã biblioteca publicã, cea mai veche instituþie de 
culturã din lume, nu-ºi gãseºte menirea fãrã informaþie nouã.

Trãind în era tehnologiei informaþionale, ne putem lãuda 
însã cu achiziþionarea din anul 2005 a unui calculator de ultimã 
generaþie, a unei imprimante, cât ºi a programului profesional 

TINLIB, care are ca scop 
automatizarea integralã a 
Bibliotecii Griviþa, precum ºi 
crearea condiþiilor de interco-
nectare cu alte biblioteci la ni-
velul judeþului 

Interesul pentru Bi-
bliotecã este susþinut ºi de 
activitãþile culturale pe care 
le-am promovat, evocând cele 
mai importante evenimente 
din viaþa poporului român.

În ceea ce priveºte 
pregãtirea profesionalã, dorin-
þa de autodepãºire trebuie sã 

Întâlnire profesionalã la Biblioteca Comu-
nalã Costache Negri cu tema “Strategia pe 
termen scurt ºi mediu pentru formare pro-
fesionalã continuã”, vineri 28 iulie 2006

fie un proces continuu ºi în atenþia noastrã a tuturor bibliotecarilor  
având în vedere procesul de informatizare, publicul larg  de cititori, 
va avea acces rapid la informaþie. Aria de investigaþie a biblio-
tecarului trebuie sã fie servitã de cele mai moderne metode ºi 
mijloace ale informãrii, graþie cãrora el trebuie sã punã la îndemâna 
cititorului, ultimul document, ultima cercetare, sã rãspundã cu 
promptitudine ºi într-un timp util la toate problemele puse. În acest 
sens ºi pe aceastã temã pe 29 iulie 2005 la Biblioteca Griviþa a fost 
organizat un schimb de experienþã pe tema “Reabilitarea biblio-
tecilor publice - o necesitate '', întâlnire la care au luat parte colegi 
bibliotecari din mai multe comune a judeþului, unde fiecare coleg a 
împãrtãºit din propriile experienþe. 

Iubesc cartea de aceea citesc mult pentru a mã informa, 
mi-au plãcut copii dintotdeauna ºi dorinþa mea cea mai mare este de 
a le îndruma paºii spre lecturã, prin acest labirint miraculos al 
cunoaºterii. Sunt ataºatã puternic sufleteste de satul meu natal ºi 
prin activitatea mea doresc sã contribui la ridicarea nivelului spi-
ritual a locuitorilor din comunã, iar biblioteca pe care o conduc se 
vrea la început de mileniu III ceea ce a fost din totdeauna - '' o casã a 
sufletului, o oazã a spiritualitãþii umane ''.
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Bibliotecarul de referinþe (I)  
- mediator de informaþie între utilizatori ºi resursele furnizate de bibliotecã -
erviciile de referinþe = servicii de bibliotecã oferite în mod 
direct utilizatorilor, indiferent de tipul informaþiei solicitate, 
scopului pentru care solicitã informaþia ºi indiferent de S

caracteristicile demografice ale acestora (vârstã, profesie, nivel de 
instruire, naþionalitate, etc.). 

Tipurile de servicii de referinþe oferite la Pupitrul de Referinþe:
! servicii de referinþe directe, oferite utilizatorilor aflaþi în aria de 

referinþã respectiv la Pupitrul de referinþe. Bibliotecarul de 
referinþã de serviciu la Pupitru va da prioritate acestor tipuri de 
cereri. Cererile pot consta în solicitarea unor documente 
(localizarea documentelor în colecþie,  în OPAC ºi respectiv pe 
raft), servicii de cãutare pe internet ce implicã un timp redus de 
cãutare, solicitarea de informaþii specifice sau ghidare în 
localizarea surselor de informare, cãutarea în baze de date, 
îndrumarea lecturii.
! servicii de referinþe telefonice, pentru întrebãri cu duratã de 

rãspuns redusã, ce nu necesitã cercetãri îndelungate. Au priori-
tate întrebãrile adresate personal de utilizatorii aflaþi la Pupitru.

Funcþiile esenþiale ale bibliotecarului de referinþe:
!  informeazã utilizatorii asupra modului de folosire a bibliotecii;
!  rãspunde la întrebãrile clienþilor;
!  îi ajutã pe clienþi sã selecteze resursele necesare;
! promoveazã biblioteca în rândul comunitãþii.

Pupitrul de referinþã  este locaþia 
ce permite bibliotecarului sã 
interacþioneze cu utilizatorii, în 
scopul localizãrii informaþiilor 
cãutate de aceºtia. 

Trierea întrebãrilor
Întrebãrile ce necesitã rãspunsuri 
scurte, informaþii factologice, cã-
utãri în baze de date ºi în general
solicitãrile ce nu necesitã un timp 
lung de cercetare pot fi rezolvate 

la Pupitrul de referinþe. Dacã rãspunsul presupune o cercetare mai 
îndelungatã ºi pupitrul este aglomerat, atunci utilizatorul va fi 
direcþionat spre Biroul de Informare Bibliograficã pentru a fi 
realizat acolo un interviu de referinþã mai aprofundat sau a consulta 
colecþia de referinþã.

Norme de comportament în cadrul interviului de referinþe:
Bibliotecarul se simte mai confortabil în cãutarea infor-

maþiei decât utilizatorul mai puþin obiºnuit cu contextul bibliotecii. 
Este adevãrat cã ºi în cazul bibliotecarilor intervine sentimentul de 
îngrijorare dacã va putea face faþã sau nu cererii de informaþie a 
utilizatorului. Bibliotecarul însã trebuie sã se concentreze nu asupra 
acestui disconfort ci sã încerce sã îl facã pe utilizator sã se simtã 
confortabil în dialogul pe care îl iniþiazã, pentru a putea stabili cu 
acesta o bazã de încredere reciprocã. Utilizatorului trebuie sã îi fie 
inspiratã suficientã încredere în bibliotecar pentru a rãspunde 
întrebãrilor puse de acesta în scopul clarificãrii nevoii de 
informaþie. Cel mai important ºi primul pas în stabilirea acestei 
încrederi este acela de a-i zâmbi utilizatorului, de a fi relaxat în 
relaþia cu acesta, de a fi prietenos ºi interesat în rezolvarea 
problemei acestuia. Aceasta presupune ca bibliotecarul sã se 
opreascã din orice altã activitate face în paralel ºi sã-ºi concentreze 
atenþia asupra nevoilor utilizatorului. 

Tehnici de primire a utilizatorilor:
! Stabilirea unui contact vizual cu utilizatorul, invitându-l prin 

zâmbet ºi limbaj corporal sã îndrãzneascã sã se apropie.
! Întâmpinarea utilizatorului cu o formulã de salut prietenoasã 

pentru a iniþia conversaþia sau dacã este cazul, ridicându-ne ºi 
venindu-i în întâmpinare.

De asemenea, este important ca bi-
bliotecarii de referinþã:
! sã fie mereu în aria de 

vizibilitate a publicului;
!  sã se deplaseze prin aria de refe-

rinþã oferind asistenþã ori de câte 
ori este nevoie, în punctele unde 
sunt solicitaþi (opace) sau la raft, 
în cazul în care nu au solicitãri la 
pupitru;
! sã se adreseze utilizatorilor ºi nu 

ecranelor de OPAC pe care aceºtia le consultã. Utilizatorii sunt 
mai încrezãtori atunci când discutã cu bibliotecarii nevoile lor de 
informare ºi atunci când nu îi percep pe aceºtia ca pe niºte poli-
þiºti;
! sã se apropie de utilizatori ºi sã ofere asistenþã cu formule care sã 

nu le inducã un sentiment de inferioritate: 
„Aþi gãsit ceea ce cãutaþi?”
„Pot sã vã ajut cu ceva?”

! sã verifice progresul utilizatorilor în cãutãrile lor, dupã ce i-au 
ajutat sã înceapã o cãutare.

Interviul de referinþe = conversaþia ce are loc între bibliotecar ºi 
utilizatorul care cautã o informaþie. Poate fi scurt sau poate implica 
o duratã mai mare de timp în scopul clarificãrii nevoii de informa-
þie a utilizatorului.

Cerinþa utilizatorului nu poate fi rezolvatã dacã biblio-
tecarul nu înþelege întrebarea. Deseori utilizatorul nu reuºeºte sã 
explice ceea ce vrea de fapt sã afle. Pentru a determina nevoia de 
informaþie a utilizatorului, bibliotecarul trebuie sã ºtie sã adreseze 
întrebãri. Procesul de negociere a întrebãrii se numeºte „interviu de 
referinþã”. Principalul obiectiv al interviului de referinþã este acela de 
a determina nevoia realã de informare, cantitatea de informaþie 
necesarã respectiv tipul de informaþie solicitatã. Un utilizator care 
cautã informaþii despre broaºte þestoase poate dori o pozã a acesteia, 
sã cumpere una, sã afle cum trebuie hrãnitã sau sã adune suficientã 
informaþie pentru un referat. Indiferent de scopul cãutãrii, probabil 
cã prima întrebare va fi formulatã de genul: „Aveþi ceva despre 
broaºte þestoase?”

Pentru a afla ce fel ºi câtã informaþie vrea utilizatorul, 
bibliotecarul trebuie sã determine dacã este mai potrivitã o informa-
þie de bazã sau una mai complexã. Este, de asemenea, important sã 
aflãm ce informaþii a adunat deja utilizatorul pentru a nu duplica in-
formaþia („Ce aþi gãsit deja despre acest subiect?”). De asemenea, 
este important de ºtiut cât de repede vrea utilizatorul informaþia 
pentru a ºti unde sã îl îndrumãm. (Depozit, ID, copie xerox, împru-
mut interbibliotecar).

Adesea utilizatorii încep cu întrebãri de genul:
„Unde gãsesc o enciclopedie de botanicã?”
„Aveþi ceva despre pisici?”
Principalul obiectiv în acest caz este acela de a încerca sã îl 

faci pe utilizator sã spunã mai mult despre subiectul cãutat. De ex:     
„Enciclopedia de botanicã o gãsiþi fie la colecþia de referinþã, fie la 
Sala de lecturã. Aº putea sã vã ajut mai 
mult, dacã îmi veþi spune de ce anume 
aveþi nevoie. ”Bibliotecarul trebuie sã 
încheie în aºa fel mesajul încât rãs-
punsul utilizatorului sã fie mai mult 
decât un DA sau NU. În caz contrar 
utilizatorul nu va avea oportunitatea 
de a dezvolta subiectul cãutat, în aºa 
fel încât bibliotecarul sã obþinã indicii 
suplimentare despre nevoia sa de 
informaþie.

Camelia Toporaº #

Aspect din zona publicã a Biroului 
Bibliografie localã, situat la parter.

Pupitrul de referinþe. Situat în partea 
centralã a holului de la parter este po-
ziþionat în calea de acces principalã.

Raftul de referinþe aflat în partea 
centralã a holului de la parter este 
poziþionat în calea de acces 
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Se observã cã 
suspendarea activitãþii la se-
diul central ºi deschiderea 
noii filiale a produs scãde-
rea principalelor cifre de 
activitate, dar ºi unele efecte 
explicabile reflectate în 
creºterea numãrului de 
cititori înscriºi faþã de 2003 
ºi sporirea numãrului de vi-
zite virtuale la resursele de 

reþea ale bibliotecii. Totodatã a crescut numãrul de tranzacþii de 
referinþã virtuale prin utilizarea poºtei electronice (schimburi de 
mesaje cu cititorii ºi bibliotecile din þarã în interesul cititorilor). 
Activitãþile culturale s-au diminuat cantitativ, dar s-a înregistrat un 
progres în ceea ce priveºte amploarea ºi calitatea colaborãrilor, 
biblioteca rãmânând în percepþia utilizatorilor, în ciuda scãderii 
numãrului de acþiuni organizate în lãcaºul propriu, un adevãrat 
coordonator ºi animator de evenimente cultural-educaþionale.  
Dintre succesele înregistrate menþionãm:

  - Dimitrie Cuclin - destin creator. Biblioteca "V.A.Urechia" ºi 
Liceul de artã Dimitrie Cuclin au organizat luni, 11 aprilie, orele 
11:00, la Liceul "Dimitrie Cuclin", strada Domneascã nr. 97-99 
programul de manifestãri: expoziþie, simpozion, moment artistic, 
prilejuite de aniversarea a 120 de ani de la naºterea creatorului.

  -  Sãptãmâna bibliotecarului - 18-23 aprilie:

- Expoziþie de fotografii "Din viaþa bibliotecarilor" la 
Casa de Culturã a Sindicatelor; Campanie de imagine în presã 
"Bibliotecarul ºi comunitatea prin lecturã la culturã”

- Vineri, 22 aprilie 2005 orele 10:00 a avut loc la sediul 
Bibliotecii "V.A.Urechia" Consfãtuirea anualã a bibliotecarilor din 
bibliotecile publice din judeþul Galaþi. Au participat ºi bibliotecarii 
din cele 56 de biblioteci comunale, douã biblioteci orãºeneºti ºi 
Biblioteca municipalã Tecuci. În cadrul acestei manifestãri a fost 
analizatã activitatea desfãºuratã de bibliotecile publice în anul 2004 
ºi au fost prezentate teme profesionale de larg interes de cãtre 
specialiºtii bibliotecii judeþene ºi s-au acordat premii pentru 
activitatea din anul precedent.

- Expoziþia “Dunãrea - Viena - Galaþi în documente de 
bibliotecã” în cadrul zilelor culturii gãlãþene la Viena. Evenimentul a 
fost organizat de Institutul Cultural Român ºi au participat alãturi de 
Biblioteca "V.A.Urechia"  Muzeul de Artã ºi Muzeul de Istorie.

- Expoziþia de gravuri, atlase, hãrþi, tipãrituri vechi, rare, 
bibliofile, pune în valoare statura imperialã a Vienei ºi parfumul 
balcanic al celui mai important port pentru comerþul Moldovei, 
începând cu a doua jumãtate a sec. al XV-lea, Galaþiul, oraºe unite 
prin suflul bãtrânului Danubius-Flavius Europae Maximus dar ºi 
prin arta tiparului. Din partea Bibliotecii "V.A.Urechia" au participat 
d-l Director Eugen Iordache ºi responsabila secþiei Colecþii Specia-
le, d-na Valentina Oneþ.

 - 5 -12 decembrie  - Festivalul ªanselor Tale - ediþia a 
VI-a naþionalã - (Judeþul Galaþi a participat pentru prima datã 
organizând activitãþi ce vizeazã educaþia permanentã) - 24 de ma-
nifestãri în judeþ ºi 5 în Galaþi.

ncepând de la jumãtatea anului 2004 pânã la jumãtatea anului 
2006 Biblioteca "V.A. Urechia" a desfãºurat o activitate cu 
publicul restrânsã din cauza proiectului de reabilitare a clãdirii  Î

ºi modernizare a serviciilor. Au fost doi ani de activitate atipicã 
reflectaþi ºi în mãsurãtorile ºi indicatorii de performanþã ai 
activitãþii cu utilizatorii. Pentru buna informare a colegilor ºi a 
comunitãþii redãm câteva din cifrele de activitate cu menþiunea cã 
o analizã comparativã a statisticilor cu activitatea anterioarã a 
bibliotecii sau cu cea a altor biblioteci din þarã ar fi nerelevantã 
din cauza condiþiilor date.

Activitatea cu publicul s-a restrîns la Filiala 1 de la Casa de 
Culturã a Sindicatelor:

 Deschiderea filialei a avut un impact pozitiv ridicând 
numãrul cititorilor înscriºi ºi a compensat parþial indisponibi-
litatea serviciilor la sediul central. Pe ansamblu în anul 2004 frec-
venþa a crescut progresiv ajungând la 57. 697 utilizatori - 31.4 % 
din totalul frecvenþei anuale pe bibliotecã.

A fost realizat un program de douã ture prin detaºarea 
personalului din secþiile Serviciului Relaþii cu Publicul 
asigurându-se în permanenþã un numãr de 16 angajaþi.

Datoritã amenajãrii moderne a noii filiale care oferã 
toatã gama de servicii: împrumut la domiciliu carte ºi documente 
multimedia (în premierã), lectura la salã, acces la servicii de 
referinþe electronice ºi Internet într-o zonã special amenajatã cu 
computere performante (cu 15 mai multe faþã de anul precedent) 
ºi cu 7 (ºapte) staþii de lucru pentru utilizatori, informare 
bibliograficã, vizionare documente audio-vizuale ºi multimedia, 
schimb interbibliotecar, a fost posibilã satisfacerea cerinþelor de 
informare, studiu ºi divertisment.  

La sfârºitul anului 2004:
Facilitãþile ºi serviciile s-au dezvoltat intensiv, 

resimþindu-se nevoia de mai mult spaþiu ºi documente pentru 
împrumut la domiciliu sau consultarea pe loc. Ca mãsurã de 
remediere a numãrului limitat de documente disponibile pentru 
lectura la salã s-au transferat temporar pe bazã de cerere docu-
mente din depozitul general al Bibliotecii.   

Pentru maximizarea eficacitãþii activitãþii au fost 
utilizate ca repere în managementul de bibliotecã datele statis-
tice, cele provenite de la utilizatori prin intermediul cutiei de 
colectare ºi al paginii web, www.bvau.ro, observaþia directã ºi 
dialogul cu cititorii. Un feed-back pozitiv este faptul cã numãrul 
mesajelor depreciative din partea citiorilor s-a diminuat. 

În anul 2005 ºi în prima jumãtate a anului 2006 activitatea 
cu utilizatorii s-a pãstrat în coordonate similare:

În decursul anului 2005 activitatea cu publicul s-a 
desfãºurat similar cu cea din semestru al II-lea al anului 2004, 
asigurându-se toate serviciile (împumut la domiciliu de carte ºi 
documente multimedia, consultarea documentelor pe loc, acces 
la documente ºi informaþii din mediul virtual, asistenþã de 
specialitate în utilizarea bibliotecii, rezervare de documente), în 
condiþii optime, principalele date statistice ale activitãþii cu 
publicul prezentate anterior fiind realizate în cadrul acestei 
filiale. S-au organizat expoziþii în hol ºi microexpoziþii în 
interiorul secþiei ºi s-au primit vizite organizate din ºcoli. 

S-a asigurat cererea de lecturã cu documente de la 
Depozitul general prin intermediul cererilor (1.183), pentru liste 
bibliografice ºi expoziþii cu un numãr de 2.953 u.b.

Principalele date statistice ale anului 2005:

Frecvenþa medie ponderatã/zi:         432,4
Documente eliberate pe zi:       726,78
Indice de lecturã:           7,88
Indice de frecvenþã:             4,4
Indice de atragere la lecturã:             9,2
Nr. zile lucrãtoare            298

Activitatea Bibliotecii “V.A. Urechia”
cu publicul în condiþii atipice

      Mãsurãtori                                  2003          2004        2005
      Frecvenþã                                      121.020   183.725   267.663
      Documente consultate                  329.917   333.058   565.465
      Cititori activi                                  27.461     34.756     36.237
      Cititori înscriºi                                 8.123      12.234      7.528
      Utilizare de la distanþã                 168.996      89.259    79.162
      Tranzacþii de referinþã virtuale           277           333          103
      Manifest. cult/ nr. Particip.         13/1.335    22/1705   24/2275
      Expoziþii                                               14             13            54
      Rezervãri                                         1.186           968       1.396

 Letiþia Buruianã #
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ªtiri

Revista electronicã Biblos
Gãzduitã în paginile site-ul Bibliotecii Centrale Universitare 
“Mihai Eminescu” din Iaºi, revista Biblos ne oferã o paletã 
largã de articole de interes biblioteconomic, reprezentând o 
transpunere în format electronic a publicaþiei Filialei Iaºi a 
Federaþiei Asociaþiilor de Bibliotecari din România. Ea îºi 
propune, sã contureze probleme stringente ale bibliotecilor 
româneºti ºi în acelaºi timp sã reprezinte un element unificator 
pentru comunitatea bibliotecarilor din România.

Primul numãr al publicaþiei a apãrut în anul 1994, de-a 
lungul timpului revista pãstrându-ºi aceiaºi directori, Corneliu 
Stefanache ºi Nicolae Busuioc, respectiv acelaºi redactor ºef,  
dr. Dan Stoica.

Pornind din pagina index a revistei, aceasta poate fi 
rãsfoitã în multiple feluri, dupã autori, în funcþie de numãrul 
acesteia, dupã titluri sau dupã rubrici, toate articolele fiind în 
format pdf.

Putem sã citim articole ce acoperã întreaga gamã de 
tematici de bibliotecã, începând cu istoricul bibliotecii ieºene ºi 
cu colecþiile speciale ale acesteia pânã la probleme de 
catalogare ºi indexare. De asemenea gãsim articole ce 
reliefeazã aspecte din activitatea bibliotecilor strãine, cum ar fi 
British Library sau biblioteci din Danemarca sau Franþa.

Revista poate fi accesatã la adresa http://www.bcu-
iasi.ro/biblos.html

Ultima apariþie a revistei, disponibilã pe site, este cea 
cu nr. 16 din anul 2004.

Un numãr special este cel dedicat francofoniei, acesta 
cuprinzând articole scrise exclusiv în limba francezã.

În componenþa colectivului de redacþie pe parcursul 
apariþiei publicaþiei au intrat: Carmen Bonciu, Elena Bondor, 
Lacrãmioara Chihaia, Laura Gutanu, Viorica Scutaru, prof. dr. 
Constantin Sãlãvãstru, Mihaela ªtirbu, Camelia Stumbea, Radu 
Tataruca, Elena Leonte.

Rubricile constante ale revistei, care ne oferã o 
imagine asupra problematicii abordate sunt: Editorial; La Iaºi, 
în biblioteci ºi nu numai; Valori de patrimoniu; Tendinþe noi în 
biblioteconomie; “Causeries”; Biblioteci, cititori, lectura; 
Meridian; Miscellanea; Recenzii; Viaþa bibliotecarilor.

(Continuã la pagina 7)

Publicaþii de interes profesional
 intrate în colecþiile Bibliotecii 
„V.A. Urechia” pe parcursul 
             anului 2006 
Monografii
!   AL-HAWAMDEH, Suliman. Knowledge Management : 

Cultivating Knowledge Professionals . Oxford : Chandos,2003. 
Cota: III 40.821

!   ANDERSON, Cokie G. ; MAXWELL, David C. Starting a 
Digitization Center. Oxford : Chandos, 2004.Cota: III 40.827

!   ANDRETTA, Susie. Information Literacy : A Practitioner's 
Guide . Oxford : Chandos , 2005. Cota: III 40.826

!   BATLEY, Sue. Classification in Theory and Practice . Oxford : 
Chandos , 2005.Cota: III 40.832

!   BACON, Pamela S. ; BAGWELL, David, Jr. Creating Online 
Courses and Orientations : A Survival Guide. London : 
Libraries Unlimited, 2005.Cota: IV 8.264

!  BAKER, David.  The Strategic Management of Technology : A 
Guide For Library and Information Services. Oxford : 
Chandos, 2004. Cota: III 40.829

!  BERCIU-DRÃGHICESCU, Adina.  Arhivele ºi bibliotecile : 
Surse de documentare: Studii, articole, bibliografii. Bucureºti : 
Editura Universitãþii din Bucureºti, 2003. Cota: III 40.632

!  BRINE, Alain.  Continuing Professional Development : A 
Guide For Information Professionals. Oxford : Chandos, 2005
Cota: III 40.831

!  BROWN, Daniel.  Mastering Information Retrieval and 
Probalistic Decision Intelligence Technology. Oxford : 
Chandos, 2004. Cota: III 40.820

!  BUTUC, Liviu. Biblioteca publicã ºi comunicarea în era 
globalizãrii . Bucureºti : Centrul pentru Formare, Educaþie 
Permanentã ºi Management în Domeniul Culturii , 2005 
Cota: II 95.657
!  BUTUC, Liviu. Scurtã istorie a bibliocidului. Bucureºti : 

Centrul pentru Formare, Educaþie Permanentã ºi Management 
în Domeniul Culturii , 2005. Cota: II 95.656

!  CHAN, Lois Mai. Library of Congress Subject Headings : 
Principles and Application . Westport : Libraries Unlimited , 
2005. Cota: III 40.848

!  CLYDE, Laurel A. Weblogs and Libraries. Oxford : Chandos, 
2004. Cota: III 40.830

!  CONGER, Joan E. Collaborative Electronic Resource 
Management : From Acquisitions to Assessment. London : 
Libraries Unlimited, 2004. Cota: III 40.843

!  Noi profesii în informare ºi documentare. Bucureºti : Editura 
Universitãþii din Bucureºti , 2005. Cota: II 95.401

!  CRAWFORD, John. The Culture of Evaluation in Library and 
Information Services. Oxford : Chandos , 2006.Cota: III 40.836

!  ENACHE, Ionel. Ergonomia în structurile infodocumentare . 
Bucureºti : Editura Universitãþii din Bucureºti, 2005 
Cota: II 95.415

!  ENACHE, Ionel. Planificarea ºi organizarea serviciilor de 
bibliotecã . Bucureºti : Editura Universitãþii din Bucureºti , 
2004.Cota: II 95.409

!  ENACHE, Ionel ; MAFTEI, Mihaela. Marketingul în 
bibliotecã. Bucureºti : Editura Universitãþii din Bucureºti, 
2003.Cota: II 95.403

!  ERICH, Agnes ; TÎRZIMAN, Elena. Descrierea Bibliograficã 
Standardizatã : Norme ISBD . Bucureºti : Editura Universitãþii 
din Bucureºti , 2006. Cota: II 95.408

!  ERICH, Agnes ; TÎRZIMAN, Elena. Aspecte ale regãsirii 
resurselor informaþionale electronice. Bucureºti : Editura 
Universitãþii din Bucureºti, 2005. Cota: IV 8.224

Autoarea unor romane de succes (Cruciada 
copiilor ºi Cinci nori coloraþi pe cerul de 
rãsãrit), cea care a scris incitanta ºi 
consistenta carte despre literatura s.f. con-
temporanã, carte care va ajunge cu siguranþã 
în bibliografia obligatorie de la Universitate, 
prozatoarea care a  câºtigat tot ce se putea în 
materie de premii literare în 2005, care a 

O bibliotecarã de succes

obþinut aprecierea unanimã a criticii literare, singura scriitoare din 
Top 100 femei de succces editat de revista Capital în 2006 este 
bibliotecarã la BCU Cluj, Florina Ilis. Astfel de oameni dau 
meseriei de bibliotecar o nobleþe neaºteptatã.

Prezentare

Camelia Toporaº #

http://


• Filiala Galaþi • Anul 2, nr. 3 • p. 7 Septembrie 2006

!  FERGUSON, Bobby.  Marc/AACR2/ Authority Control 
Tagging : A Blitz Cataloging Workbook. London : Libraries 
Unlimited, 2005. Cota: IV 8.265

!  HOLLEY, Robert P. ; KLUGMANN, Simone ; CARLYLE, 
Allyson. Subject Control in Online Catalogs. New York :  
The Haworth Press, 1989. Cota: II 95.786

!  INGERSOLL, Patricia ; CULSHAW, John. Managing 
Information Technology : A Handbook for Systems 
Librarians. London : Libraries Unlimited, 2004
Cota: III 40.841

!  MANDEAL, Rodica. Regãsirea informaþiei specializate : 
Concepte ºi practici . Bucureºti : Editura Universitãþii din 
Bucureºti , 2004. Cota: II 95.407

!  MATTHEWS, Joseph R. Measuring for Results : The 
Dimensions of Public Library Effectiveness . Westport : 
Libraries Unlimited , 2004. Cota: III 40.837

!  MATTHEWS, Joseph R. Strategic Planning and 
Management for Library Managers. London : Libraries 
Unlimited, 2005. Cota: III 40.839

!  MATTHEWS, Joseph R. Technology Planning : Preparing 
and Updating a Library Technology Plan. London : 
Libraries Unlimited, 2004. Cota: III 40.838

!  MILTON, Nick. Knowledge Management for Teams and 
Projects. Oxford : Chandos, 2005. Cota: III 40.833

!  MOLDOVEANU, Aurel. Conservarea preventivã a 
bunurilor culturale. Bucureºti :  Centrul pentru Formare, 
Educaþie Permanentã ºi Management în Domeniul Culturii, 
2003. Cota: IV 8.248

!  MULLER, Jeanne Froidevaux. A Librarian's Guide to the 
Internet : Searching and Evaluating Information. Oxford : 
Chandos , 2003. Cota: III 40.822

!  MYBURGH, Sue. The New Information Professional : 
How to Thrive the Information Age Doing What You Love. 
Oxford : Chandos, 2005. Cota: III 40.824

!  NICULESCU, Zenovia. Arhitectura sistemului Clasificãrii 
Zecimale Universale : Caracteristici funcþionale în context 
contemporan . Bucureºti : Editura Universitãþii din 
Bucureºti , 2005. Cota: II 95.413

!  OLSON, Hope A. ; BOLL, John J. Subject Analysis in 
Online Catalogs. Englewood : Libraries Unlimited, 2001
Cota: III 40.842

!  Planning and Evaluating Library Networked Services and 
Resources. London :  Libraries Unlimited, 2004
Cota: III 40.847

!  Planning the Modern Public Library Building. London : 
Libraries Unlimited, 2003. Cota: III 40.840

!  PORUMBEANU, Octavia-Luciana. Acþiuni ale Comisiei 
Europene pentru dezvoltarea structurilor infodocumentare. 
Bucureºti : Editura Universitãþii din Bucureºti, 2003
Cota: II 95.414
!  PORUMBEANU, Octavia-Luciana. Teoria ºi practica 

informaþiei . Bucureºti : Editura Universitãþii de Nord , 2003 
Cota: II 95.410

!  PORUMBEANU, Octavia-Luciana. Utilizatorii ºi 
intermediarii de informaþii ºi documente în epoca 
contemporanã. Bucureºti : Editura Universitãþii din 
Bucureºti, 2003. Cota: II 95.406

!  Produse ºi servicii de informare avansatã. Bucureºti : 
Editura Universitãþii din Bucureºti , 2005. Cota: II 95.405

! READ, Jane M. Cataloguing Without Tears : Managing 
Knowledge in the Information Society. Oxford : Chandos, 
2003. Cota: III 40.823

! STACEY, Alison ; STACEY, Adrian. Effective Information 
Retrieval From the Internet : An Advanced User's Guide . 
Oxford : Chandos , 2004. Cota: III 40.828

! STOICA, Ion. Puterea cãrþii. Constanþa : Ex Ponto, 2005. 
Cota: II 95.400

Conferinþa LIANZA  O nouã generaþie de biblioteci : 8-11 
octombrie 2006; Wellington, Noua Zeelanda. www.lianza.org 

Conferinþa Internaþionalã  Globalizarea, Digitizarea, Accesul ºi 
prezervarea Moºtenirii Culturale între 8 ºi 10 noiembrie 2006; 
Sofia, Bulgaria. 

Conferinþa va fi organizatã de ªcoala de Bibliotecono-
mie ºi ªtiinþa Informãrii, Universitatea de Stat Emporia, Kan-
sas ºi Departamentul Biblioteconomie ºi ªtiinþa Informãrii a 
Universitãþii de Stat din Sofia. 

Scopul Conferinþei este de a scoate în evidenþa impactul 
globalizãrii ºi a schimbãrii asupra dezvoltãrii bibliotecilor, 
infrastructurii informaþionale ºi societatii. 

Conferinþa va aduna un ºir larg de experþi în biblioteco-
nomie ºi ºtiinþa informãrii, infrastructura, tehnologie, politici ºi 
cooperare internaþionalã din Europa, SUA ºi Canada
Teme pentru discuþii: 

1. Digitizare ºi acces 
2. Proprietate intelectualã 
3.Politici ºi proiecte informaþionale naþional ºi   

internaþionale 
4. Prezervare 
5. Biblioteci naþionale 
6. Iniþiative de asociere 
7. Instruirea în biblioteconomie ºi ºtiinþa informãrii 
8. Colaborare ºi cooperare 
9. Biblioteci digitale 
Pentru bibliotecarii din þãrile Europei de Est sunt 

disponibile un numãr mic de burse. Prioritate vor avea persoanele 
care vor prezenta Comunicãri.

Conferinþa ICDL 2006  Biblioteci Digitale Managementul 
Informaþiei pentru Accesul Global :  
5-8 decembrie2006; New Delhi, India www.static.triin.org 

Conferinþa Internaþionalã IEEE  Managementul Informaþiei 
Digitale : 6-8 decembrie 2006; Bangalore, India www.icidim.org 

ªtiri

Reviste online de biblioteconomie

Ar pãrea cã 
suntem într-un moment 
critic în care revistele de 
biblioteconomie în ro-
mânã care se gãsesc on-
line vor începe sã con-
cureze cu succes reviste-
le pe hârtie. Au deja pe-
riodicitate ºi sunt tot mai 
bune. A se vedea numere-
le recente din:

(Continuã la pagina 8)

Oportunitãþi de perfecþionare profesionalã

Conferinþe ºi întruniri profesionale, 
naþionale ºi internaþionale 2006

Bibliorev  http://www.bcucluj.ro/bibliorev/ 
UniBib http://www.bcub.ro/continut/unibib/articole.php 
Magazin bibliologic  http://www.bnrm.md/publicatii/1.php, la 
care se adaugã din luna noiembrie ºi revista Asociaþiei Naþionale a 
Bibliotecilor Publice din România.
ANBPR online http://studiu.bjbraila.ro/joomla

http://
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Biroul executiv al Filialei

ANBPR. Filiala Galaþi

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

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

Eugen Iordache
director, Biblioteca “V.A. Urechia”

Liviu-Iulian Dediu
redactor ºi tehnoredactor

ªtiri
Trãiascã republicanii pânã vin 
americanii!
Doamna Hermina Anghelescu a postat cândva un mesaj pe lista 
electronicã de discuþii Biblos despre donaþiile de carte americanã în 
România comunistã, proiect montat de serviciile secrete americane, 
care încercau sã influenþeze ideologic elitele culturale, politice ºi 
economice din statele comuniste prin aceste donaþii aparent 
inocente de cãrþi.
Cartea „Vin americanii!” a lui  Bogdan Barbu, un tânãr istoric care a 
studiat în arhivele americane, analizeazã detaliat prezenþa SUA în 
România în perioada Rãzboiului Rece. În partea a treia a cãrþii, 
"SUA în lupta pentru inimi ºi minþi", este urmãritã desfãºurarea 
culturalã a rãzboiului rece. Din pãcate, datele despre circulaþia 
cãrþilor americane nu sunt prea numeroase, doar o paginã (p. 90) 
este dedicatã bibliotecii americane, închisã în 1950 ºi redeschisã în 
1972. Autorul, preocupat mai mult de cultura popularã, a studiat mai 
atent penetrarea comunismului cu filmele ºi muzica de peste ocean 
al cãror consum, ca ºi ascultatul postului Europa Liberã, era o formã 
de insubordonare. Cãrþile, expoziþiile, filmele, muzica, chiar ºi 
desenele animate ("Mickey Mouse ºi rãþoiul Donald pun în pericol 
edificarea comunismului") fac parte din arsenalul folosit de cele 
doua tabere în cadrul Rãzboiului Rece pentru a obþine supremaþia 
informaþionalã ºi ideologicã asupra adversarului.

! TAYLOR, Arlene G. Wynar's Introduction to Cataloging and 
Classification. London : Libraries Unlimited, 2004.
Cota: III 40.845

! TROIA, Luana. Cartea veche între fascinaþie ºi cunoaºtere 
:Cãrþi cu ex-libris ºi dedicaþii existente în colecþiile Bibliotecii 
"Gh. Asachi" Iaºi / Troia, Luana .- Iaºi : Princeps Edit , 2005 
Cota: III 40.680
! WILKINSON, Frances C. ; LEWIS, Linda K. The Complete 

Guide to Acquisitions Management. London : Libraries 
Unlimited, 2003. Cota: III 40.844

! WOODWARD, Jeannette. Biblioteca secolului XXI : 
Managementul construcþiilor de biblioteci. Cluj-Napoca : 
Grinta , 2005. Cota: IV 8.199

Periodice
! Buletinul Colegiului Universitar de Administraþie ºi 

Secretariat, Arhivisticã-Biblioteconomie-Biroticã. Bucureºti : 
Editura Universitãþii din Bucureºti, 2001. Vol. 1/2001, 
Vol2/2002. Cota: P I 4.091

! Studii de bibliologie ºi ºtiinþa informãrii. Bucureºti : Editura 
Universitãþii din Bucureºti, 1997. Nr. 2/1996, Nr. 7/2003, Nr. 
8/2004. Cota: P I 4.092

ªtirile din acest numãr au fost culese ºi prezentate de
Otilia-Ioana Badea #

ªase bibliotecari din Nevada 
vor sã intre în Guinness 
Book dupã ce au citit cu voce 
tare timp de 100 de ore. 
Echipa a întrecut astfel re-
cordul de 81 de ore, stabilit 
de un grup de bibliotecari 
australieni.

În urma votãrii de cãtre membrii Biroului executiv 
local al Filialei Galaþi a ANBPR au fost stabilite urmãtoarele 
premii:

I. Contribuþii biblioteconomice: studii ºi articole

- Camelia Toporaº 

II. Bibliotecarul anului - Liviu-Iulian Dediu

III. Bibliotecar manager - Manuela Cepraga

IV. Premiul de fidelitate:
• Categoria biblioteci judeþene ºi municipale

- Ioana Papadopol
• Categoria biblioteci orãºeneºti ºi comunale

- Natalia Rãdulescu
V. Debut profesional

• Categoria biblioteci judeþene ºi municipale
- Sorina Radu

• Categoria biblioteci orãºeneºti ºi comunale

- Aniºoara Stanciu

VI. Premiul de excelenþã pentru merite deosebite în 
întreaga activitate - Iordache Eugen

Premiile ANBPR Filiala Galaþi   
pentru anul 2005

 - la Muzeul Literaturii Române din Iaºi puteþi 
vedea o carte ce are lungimea ºi lãþimea de câte 
3,5 milimetri? Exemplarul a fost tipãrit la Editura 
Gutenberg din Germania ºi conþine "Tatãl nos-
tru", scris în ºapte limbi.

ªtiaþi cã?

(Continuare de la pagina 7)

Record la citit

Timp de 72 de ore s-a citit seria „Harry Poter”, restul 
lecturii fiind susþinut cu romane poliþiste, de dragoste sau de 
aventuri.
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