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Anul 2005 a reprezentat momentul în care, dupã multe întâlniri 
profesionale în care s-a vorbit despre automatizarea bibliotecilor, 10 
biblioteci publice comunale ºi una orãºeneascã au reuºit sã convingã 
administraþia publicã localã de necesitatea investiþiilor în infrastructurã 
ºi logisticã pentru serviciul public specific al comunitãþii respective. 
Anul 2006 are, cel puþin pânã la aceastã orã, încã o realizare de marcã. 
Este vorba de începutul aceleiaºi operaþiuni în cadrul Bibliotecii 
Municipale “St. Peticã” din Tecuci ºi a altor douã biblioteci publice 
comunale.

Determinantã, în acest proces de iniþiere a procedurilor de 
achiziþie publicã de produse ºi servicii, a fost voinþa primarului. Fie cã 
s-a lãsat mai uºor sau mai greu, fie cã a fost convins de insistenþa 
propriului angajat bibliotecar, fie de vizitele, de-a dreptul pisãloage 
uneori, fãcute de bibliotecarii responsabili din cadrul 
Bibliotecii “V.A. Urechia” sau de senzaþia de a nu fi 
ultimul care a rãmas cu biblioteca nemodernizatã, 
primarul a fost ºi este elementul determinant al pro-
cesului de schimbare a serviciilor în comunitatea pe care 
o conduce.

S-a vorbit mult de arbitrar în ceea ce pri-
veºte decizia primarului de a susþine instituþia 
bibliotecii publice pe care o are în subor-
dine ºi s-a acþionat, adesea, neconvin-
gãtor în ceea ce priveau motivaþiile 
cererilor de finanþare venite din par-
tea bibliotecarului. Când cei doi, 
primarul ºi bibliotecarul, au reuºit sã 
“vadã” interesul comun al solicitã-
rilor celui din urmã prin prisma intere-
sului, nu întâmplãtor, economic, avut în 
vedere, în mod prioritar, de cãtre cel dintâi, 
sa produs acceptarea ideii ºi iniþierea pri-
milor paºi în acþiunea de modernizare a 
bibliotecii.

Reprezentativ este exemplul dat de 
Domnul Miºu Nicolae, Primarul Comunei 
Lieºti (foto). Dupã câþiva ani buni în care a 
urmãrit activitatea bibliotecarei ºi a stimu-
lat obþinerea de explicaþii la cererile ei, duse 
pânã la nivelul emoþiilor, a decis: biblio-
teca reprezintã un pion de bazã în strategia 
managerialã ce are la bazã dezvoltarea eco-
nomicã a Comunei.

Ce a urmat a fost benefic ºi s-a 
desfãºurat parcã “dintr-o suflare”. Biblio-
teca Comunalã Lieºti are astãzi un spaþiu de 
funcþionare ultramodern, cu mobilier nou, 
ergonomic, încãlzire centralã bazatã pe gaz metan, 
dispune de salã de lecturã, iar în domeniul automatizãrii dispune de o 
reþea localã în cablare structuratã, care asigurã traficul datelor cu o 
vitezã de 100Mbps ºi o capacitate de a servi 4 calculatoare. Aceastã 
reþea este conectatã la Internet cu o vitezã bunã pentru susþinerea tuturor 
posturilor de lucru în cazul accesului simultan în exterior. În dotarea 
Bibliotecii sunt 3 calculatoare - unul îndeplineºte funcþia de server, cel 
de-al doilea este staþia de lucru a bibliotecarului, iar cel de-al treilea este 
la dispoziþia publicului, îndeplinind atât funcþia de OPAC, cât ºi pe cea 
de furnizare a accesului la resursele globale de informare.

Liviu-Iulian Dediu #

(Continuã la pagina 2)

În acest numãr...

eabilitarea clãdirii principale a sediului central repre-
zintã un moment de rãscruce atât din perspectiva si-
guranþei ºi îmbunãtãþirii condiþiilor de microclimat, R

cât mai ales din perspectiva continuãrii Programului de auto-
matizare ºi dezvoltare a serviciilor, început în urmã cu 15 ani 
în Biblioteca “Urechia”.

Anul 2006 aduce cu el atât îmbunãtãþiri la nivelul 
dotãrilor, cât mai ales la nivelul serviciilor prestate pentru 
utilizatorii bibliotecii.

Tehnologia este privitã ºi identificatã, în primã fazã, 
drept o dezvoltare la nivelul infrastructurii ºi comunicaþiilor. 
Nu puþini sunt aceea care considerã cã la asta se reduce totul. 
Din fericire, lucrurile nu stau deloc aºa.

Creºterea vitezei de lucru, a numãrului de echipa-
mente precum ºi varietatea lor, conduc la descongestionarea 
unor activitãþi tradiþionale. Lor li se adaugã componente noi, 
ce vin sã acopere zona de asigurare a securitãþii.

O problemã esenþialã, cu care se confruntã o 
bibliotecã încã de la apariþia sa, o reprezintã existenþa 
responsabilitãþii de tip gestionar. Chiar dacã progra-
mele de aplicaþie pentru calculatoarele personale au 
avut în vedere, încã de la începuturile lor, asistenþa 
acordatã omului în domeniul financiar ºi gestionar, 
biblioteca nu a beneficiat de un câºtig real pânã în 
zilele noastre. Motivul l-a reprezentat nu atât canti-

tatea foarte mare de date care trebuiau prelucrate în 
combinaþie cu indexarea ºi clasificarea noþiunilor pe care le 
cuprindeau, cât oferirea accesului pentru public cu întreaga 
complexitate a serviciilor conexe.

Asigurarea unei calitãþi reale a serviciilor de biblio-
tecã presupune maturizarea bibliotecarilor ºi punerea utiliza-
torului mai presus de  constrângerile întâlnite la tot pasul.

În acest context, conducerea Bibliotecii 
“V.A. Urechia” a fãcut, pas cu pas, an de an, schimbãri care sã 
pregãteascã optimizarea realã a serviciilor oferite cãtre utili-
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Conducerea Filialei ANBPR Galaþi

ªtiri
România exportã în Taiwan tehnologie pentru
automatizarea bibliotecilor

În data de 26.05.2006, în cadrul unei 
conferinþe de cea mai înaltã þinutã, a 
avut loc lansarea oficialã a 
sistemului integrat de bibliotecã 
TINREAD (distribuit, în Taiwan, 
sub numele ToREAD).

Sistemul integrat de bibliotecã 
ToREAD, produs de IME România 
în colaborare cu bibliotecarii din 

Romania ºi Moldova, s-a bucurat de o apreciere unanimã atât în 
rândul specialiºtilor din domeniu cât ºi în presa localã din Taipei, 
care i-a alocat o paginã întregã, deschizând astfel calea cãtre 
extinderea reþelei de utilizatori ai acestui sistem, de la douã 
universitãþi (în prezent) pânã la cifra aproximativã de 11 clienþi, 
la finele lui 2006.

Þin sã vã comunic – spune Daniel Marinescu, director gen. al 
IME România, într-un e-mail postat pe lista de discuþii Biblos a 
bibliotecarilor din România – mesajul explicit, subliniat în 
repetate rânduri, transmis comunitãþii biblioteconomice din 
aceastã îndepãrtatã (ºi totuºi, am constatat, foarte apropiatã) 
þarã: aceste rezultate au fost posibile datoritã cunoºtinþelor, 
preocupãrilor ºi priceperii bibliotecarilor români ºi moldo-
veni. Cele douã proiecte care stau la baza sistemului integrat de 
bibliotecã ToREAD, ºi anume "Catalog Colectiv Naþional al 
bibliotecilor publice din România" ºi "Sistemul Informaþional al 
Bibliotecilor din Moldova - SIBIMOL" sunt rezultatul direct al 
activitãþiilor derulate coerent ºi creativ de cele douã comunitãþi 
profesionale menþionate.

Aºadar, priceperea româneascã, nivelul deosebit al problema-
ticii abordate de bibliotecarii din România ºi Moldova precum ºi 
soluþiile elaborate îºi gãsesc aprecierea directã ºi concretã în 
Taiwan, þarã eminamente exportatoare de tehnologie.

ISBN trece la 13 cifre
Centrul ISBN-ISSN al Bibliotecii Naþionale a României a 
anunþat faptul cã, începând cu anul 2007, codul ISBN va fi 
compus din 13 cifre.

Începând cu 1 martie ºi pânã la 31 decembrie 2006, cãrþile 
editate în România vor purta atât ISBN-10, cât ºi ISBN-13. 
Pentru informare ºi aplicarea noilor prevederi ale ISO 2108 
Informare ºi Documentare: Sistemul Internaþional pentru 
Numeroatarea Cãrþilor (ISBN), care va intra în vigoare la 1 
ianuarie 2007, Centrul a furnizat un Ghid privind modul de 
trecere la noul cod. Ghidul are 9 pagini ºi este disponibil 
gratuit pe situl ANBPR la adresa:
http://http://www.anbpr.org.ro/e_doc/standarde/ghid_de_i
mplementare_isbn_13.pdf

Codul ISBN-13 va fi format din 13 cifre grupate în 5 segmente de lungimi variabile,  separate de 

cratimã: Prefixul 978  identificã producþia editorialã de carte la nivel internaþional; codul de þarã 973  

identificã editorii din România; indicativul de editurã  identificã editorul documentului; lungimea sa 

variazã în funcþie de numãrul lucrãrilor publicate de editor; numãrul de ordine  numeroteazã 

documentul printre publicaþiile editorului; cifra de control  permite verificarea validitãþii codului 

ISBN; pe acest segment poate fi înscrisã o cifrã sau „X".

Mulþumim
tuturor celor care
au sprijinit Asociaþia
prin orientarea a 2%
din impozitul pe venit.

zatorii acesteia. Separarea ºi regruparea activitãþilor dupã 
tipul acestora (înscrierea separatã de predarea documentelor; 
unificarea primirii documentelor împrumutate, indiferent de 
secþiile cãrora le aparþineau din punct de vedere gestionar; 
asigurarea accesului fãrã obligativitatea trecerii pe la garde-
robã pentru cei care doar doreau sã predea documentele ºi 
pentru cei care solicitau servicii în care nu se punea problema 
protejãrii gestionare - spre ex. Referinþe electronice/Internet) 
ºi specializarea în prelucrarea documentelor (spre ex. sepa-
rarea activitãþilor de achiziþie ºi completare de cele de evi-
denþã, a celor de catalogare de cele de indexare ºi clasificare) 
au pregãtit momentul actual.

Introducerea porþilor magnetice ºi a sistemului de 
securitate, care include ºi controlul accesului pe uºile institu-
þiei, elibereazã, în mare parte, bibliotecarii de stresul activi-
tãþii preventive de pazã împotriva sustragerilor. Instalarea 
sistemului video cu circuit închis permite controlul asupra 
spaþiilor publice eliminând starea de disconfort pe care utili-
zatorii o reclamau prin patrularea bibliotecarilor.

Dezvoltarea bazei de date bibliografice proprii ºi 
creºterea suficientã a numãrului de calculatoare, coroboratã 
cu extinderea reþelelor electrice ºi de date, permite plasarea 
de posturi de lucru OPAC în tot spaþiul public al clãdirii, cu o 
eficienþã mai mare decât a cataloagelor tradiþionale.

Dezvoltarea comunicaþiilor, nu doar prin interme-
diul telefoniei (centrala nou instalatã serveºte un numãr 
dublu de abonaþi faþã de precedenta), ci ºi prin intermediul 
reþelelor de date, permite atât facilitarea comunicãrii în con-
textul serviciilor de bazã (spre ex. comunicarea mesajelor 
referitoare la sosirea rezervãrilor sau a documentelor ce fac 
obiectul serviciului de împrumut interbibliotecar), cât ºi a 
serviciilor noi (referinþe, informaþii comunitare, la distanþã).

La fel de important este câºtigul obþinut pentru acti-
vitatea metodicã ºi de dezvoltare profesionalã. Modificãrile 
aduse în cadrul acestei reabilitãri permit asigurarea funcþii-
lor de comunicare video în timp real cu lectori aflaþi, oriunde, 
în lume, concomitent cu transmiterea de documente de orice 
tip ºi deschiderea lor, pentru lucru concurent, în sesiunea 
respectivã de comunicare.

În noul context tehnologic, putem spune cã cel mai 
mare câºtig îl reprezintã nu reabilitarea clãdirii, cât reabilita-
rea serviciilor pe care le furnizãm utilizatorilor noºtri.

Liviu-Iulian Dediu #
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Dan Matei a fost premiat

a propunerea Filialei Galaþi a ANBPR, Dl. Dan Matei, 
membru al Asociaþiei din 1992, a primit Premiul 
anului 2005 pentru Contribuþii biblioteconomice: L

studii ºi articole în publicaþii de specialitate. Premiul a fost 
motivat de realizarea, în calitate de redactor coordonator, a 
numãrului 3/2005 al Revistei Române de Biblioteconomie ºi 
ªtiinþa Informãrii, precum ºi pentru articolele ºi traducerile 
realizate, în cuprinsul acestei publicaþii de specialitate, în 
cursul anului 2005.

Domnul Dan-Mihai Matei este o prezenþã constantã 
în publicaþiile naþionale de specialitate biblioteconomicã, 
recunoscut pentru stilul incitant care îndeamnã cititorul spre 
abordarea ºtiinþificã a schimbãrilor, cel mai adesea, pornind 
de la orientãri ce au în mijlocul atenþiei utilizatorul serviciilor 
de bibliotecã.

Nu de puþine ori, temele abordate de cãtre Domnul 
Dan Matei au generat adevãrate furtuni. Rezultatele au fost 
întotdeauna pozitive prin penetrarea informaþiilor cãtre toate 
nivelurile de bibliotecari ºi specialiºti din structurile 
infodocumentare. Experienþa câºtigatã în cadrul activi-
tãþilor conexe terminologiei au condus la articole pe tema 
tezaurelor ºi utilizãrii acestora în biblioteci. Adoptarea unei 
atitudini în acest sens, în cadrul Asociaþiei noastre, a creat 
premisele iniþierii proiectului de traducere ºi adaptare a 
tezaurului RAMEAU. În cadrul acestuia, Domnul Dan Matei 
a participat la traducerea ghidului ºi a unei secþiuni din 
conþinut. De asemenea, tot Domniei sale datorãm recu-
noaºtere pentru acþiunea de înþelegere ºi acceptare spre 
utilizare a FRBR în spaþiul activitãþilor de catalogare ºi 
organizare a informaþiei bibliografice în sistemele automa-
tizate de prelucrare a datelor. Acesta a fost ºi subiectul central 
al numãrului 3 al Revistei Române de Biblioteconomie ºi 
ªtiinþa Informãrii. Nu în ultimul rând, pledoaria spre unitate 
profesionalã, prin organizarea ºi participarea Domniei sale la 
manifestãri desfãºurate atât în cadrul Asociaþiei noastre 
profesionale, cât ºi în cadrul celorlalte asociaþii profesionale 
din þara noastrã, precum ºi în cadrul FABR, concretizate în 
comunicãri urmate de studii ºi articole, l-au recomandat 
pentru nominalizarea în scopul acordãrii Premiului menþio-
nat.

Filiala Galaþi l-a recomandat pe Domnul Dan Matei 
pentru acordarea premiului deoarece în Bucureºti nu existã o 
structurã, de tip filialã, care sã permitã îndeplinirea condi-
þiilor stipulate în Regulamentul pentru acordarea premiilor 
ANBPR. De asemenea, este de menþionat faptul cã Domnul 
Dan Matei este membru al Comisiei de automatizare din 
cadrul ANBPR , din anul 1997 ºi membru al Consiliului de 
conducere al Asociaþiei, din anul 2005.

Dan Matei este director al Institutului pentru 
Memorie Culturalã (CIMEC) Bucureºti, din anul 1990, orga-
nizaþie subordonatã Ministerului Culturii ºi Cultelor.

Propunerea ca Domniei sale sã-i fie acordat premiul a 
fost aprobatã de cãtre Biroul executiv al Filialei Galaþi a 
ANBPR în ºedinþa sa din data de 27 martie a.c, iar votul 
naþional a fost obþinut la întâlnirea Biroului executiv central 
din 28 aprilie, întâlnire desfãºuratã la Piatra-Neamþ.

Liviu-Iulian Dediu #

ªtiri
Expoziþie de fotografii

IOSSPL

BVAU se redeschide

Ziua bibliotecarului a fost 
marcatã, în acest an, de cãtre 
Filiala Galaþi a ANBPR prin 
organizarea unei expoziþii de 
fotografii. În principal, foto-
grafiile originale aparþin bi-
bliotecarilor gãlãþeni.

Ineditã a fost modalitatea de 
concepere a expoziþiei care a 

avut la bazã digitizarea originalelor ºi imprimarea acestora în 
format mare A4. Scopul principal l-a reprezentat îmbogãþirea 
colecþiilor Bibliotecii “V.A. Urechia” cu noi documente în ima-
gini cu ºi despre bibliotecarii care lucreazã aici.

În total au fost expuse, la Filiala 1 - pe holul de la etajul 1 -, 
aproape treizeci de fotografii, câteva dintre acestea aparþinând 
Colecþiilor speciale din cadrul Bibliotecii, care au fost cu acest 
prilej digitizate. În scop informativ a fost tipãrit ºi un pliant în 
care sunt prezentate persoanele ce apar în documentele expuse.

Compartimentul APIS al Bibliotecii “V.A. Urechia” a realizat ºi o 
prezentare virtualã a expoziþiei, care a fost postatã pe situl 
instituþiei. Vizualizarea se poate face plecând din pagina index a 
sitului, secþiunea Evenimente/ªtiri, sau lansând browserul de 
Internet cu adresa
 http://www.bvau.ro/manifestari/2006/0423/index.php

Conform planificãrii, în a-
ceastã primãvarã, au fost in-
stalate, în bibliotecile partici-
pante la Proiectul IOSSPL, 
reþelele de calculatoare, co-
municaþia Internet ºi au fost 
configurate echipamentele 
active de reþea ºi serverele 

aferente. În luna iulie se aºteaptã ultimele actualizãri ale pa-
chetului de programe. Din partea Bibliotecii “V.A. Urechia”, 
Cãtãlina Ciomaga ºi Liviu-Iulian Dediu au contribuit cu partea 
de organizare, configurare ºi securizare a reþelei locale, serve-
relor, staþiilor de lucru ºi posturilor pentru utilizatori.

În perioada 10-15 iulie Biblioteca Comunalã Lieºti ºi Biblioteca 
Municipalã “ªt. Peticã” Tecuci vor primi vizita italienilor, din 
cadrul Ministerului Activitãþilor Productive - finanþatorii acestui 
program -, care vor veni însoþiþi de reprezentanþii partenerului 
român, care este Contactnet.

La începutul lunii august este planificatã 
redeschiderea sediului central. Dupã doi 
ani de suspendare a serviciilor oferite pu-
blicului, datoritã lucrãrilor de reabilitare a 
clãdirii de patrimoniu, apropiata deschi-
dere vine cu multe îmbunãtãþiri ºi în ceea 
ce priveºte calitatea acestora.
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ªtiri
Vizitã la BVAU

Statisticã privind lectura

Formarea profesionalã continuã

Zinaida Stratan, directoarea 
Bibliotecii Universitãþii Teh-
nice din Chiºinãu, a vizitat 
Biblioteca “V.A. Urechia” în 
14 aprilie a.c. Distinsul oas-
pete a fost însoþit pe parcur-
sul vizitei de cãtre colega 
noastrã Mioara Voncilã, res-
ponsabil al Bibliotecii Uni-

versitãþii Dunãrea de Jos din Galaþi.

Doamna Stratan este la o a doua vizitã fãcutã Bibliotecii noastre 
ºi a mãrturisit cã a fost împinsã de necesitate ºi de curiozitate 
profesionalã sã facã acest pas ºi cã aceastã curiozitate a fost ºi 
este permanent întreþinutã de faptul cã se vorbeºte, în multe 
locuri, despre Biblioteca “V.A. Urechia” ca despre un promotor 
al calitãþii ºi serviciilor noi, bine organizate.

Clãdirea care adãposteºte biblioteca în care lucreazã este, ca ºi 
clãdirea Bibliotecii “V.A. Urechia”, în reparaþii ºi consolidãri. 
Vizita a avut drept scop principal informarea ºi transferul de 
cunoºtiinþe din partea conducerii BVAU în scopul rezolvãrii 
unor probleme similare constatate de Doamna director la 
Biblioteca Universitãþii Tehnice din Chiºinãu.

În imagine este prezentat un instantaneu în care Dna. Stratan 
discuta probleme legate de descrierea bibliograficã, clasificarea 
ºi indexarea materialelor multimedia cu Dna. Ioana-Adriana 
Papadopol, în cadrul Biroului Catalogare. Clasificare. Indexare.

Potrivit lucrãrii Condiþiile de viaþã ale populaþiei din 
România, cam 40% dintre persoanele de peste 7 ani citesc în 
timpul liber cãrþi. Jumãtate din populaþia urbanã ºi mai puþin 
de un sfert din populaþia ruralã "manifestã interes pentru 
lecturã".

Cel mai interesant lucru este cã "tinerii ãºtia necitiþi", citesc 
mai mult decât alte categorii de vârstã. “Cea mai mare con-
centrare a persoanelor care citesc cãrþi se aflã în grupa de 
vârstã de 15-24 de ani (57,3 %), ponderea acestora scãzând 
odatã cu creºterea vârstei, astfel încât, în cazul persoanelor de 
peste 64 ani, ajunge la 15,6%". 70% dintre absolvenþii de 
facultate declarã cã citesc cãrþi în timpul liber.” Din pãcate, nu 
se spune ºi pe ce suport! 

(Institutul Naþional de Statisticã. Condiþiile de viaþã ale po-
pulaþiei din România. Bucureºti, 2006, p. 69-70.)

(Sursa: Pruteanu, Marin. Mesaj pe lista de discuþii Biblos)

Vineri, 28 iulie a.c, are loc întâlnirea metodicã zonalã a biblio-
tecarilor din bibliotecile publice situate în centrul Judeþului Galaþi 
cu tema: Formarea profesionalã continuã.

Întâlnirea va avea loc la noul sediu al Bibliotecii Comunale 
Costache Negri.

Sunt invitaþi sã participe bibliotecari interesaþi ºi din celelalte 
zone ale Judeþului, precum ºi persoane interesate de a participa la 
o dezbatere pe marginea temei anunþate.

upã cum v-am promis, revenim cu prezentarea mo-
dificãrilor aduse de Ordonanþa nr. 26 din 26/01/2006 
la Legea nr. 334/2002, republicatã, legea biblio-D

tecilor. Pe lângã modificãrile de ordin practic ºi funcþional 
prezenta Ordonanþã defineºte ºi legifereazã statutul biblio-
tecilor pentru a elimina orice posibilitate de interpretare.

Astfel, la art. 1 al. b, este prezentat  rolul Bibliotecii 
Naþionale a României: instituþie învestitã cu sarcina de a 
achiziþiona, de a prelucra ºi de a conserva la nivel naþional 
documente din toate domeniile cunoaºterii, în particular, pe 
cele referitoare la limba ºi la civilizaþia românã; 
organizatoare a Depozitului legal de documente; principala 
sursã documentarã pentru cunoaºterea culturii naþionale, cu 
rol în desfãºurarea unor programe culturale de interes 
naþional ºi internaþional. În articolele ulterioare se ex-
pliciteazã detaliat fiecare din funcþiile Bibliotecii Naþionale. 
De semnalat este art. 8 completare la articolul 12 din lege, 
care introduce responsabilitãþi necesare pentru dezvoltarea 
societãþii informaþionale, responsabilitãþi care intrã în 
subordinea Bibliotecii Naþionale, respectiv: coordoneazã 
proiectul de realizare a Catalogului colectiv naþional al 
publicaþiilor româneºti ºi strãine, elaboreazã Bibliografia 
Naþionalã a României pentru toate tipurile de documente, 
coordoneazã realizarea Bibliotecii Virtuale Naþionale, 
achiziþioneazã, cu prioritate, din þarã ºi strãinãtate, docu-
mentele specifice de importanþã pentru identitatea culturalã 
ºi naþionalã.

Art. 25 din Lege suferã ºi el modificãri, Biblioteca 
Metropolitanã Bucureºti nu mai are atribuþii în zona coor-
donãrii activitãþii de informare ºi documentare în domeniul 
biblioteconomiei, la nivel naþional.

Pentru a limita liberul arbitru în organizarea ºi 
funcþionarea bibliotecilor, pe lângã stabilirea drepturilor ºi 
obligaþiilor tuturor partenerilor implicaþi (propietari, biblio-
tecari, utilizatori), legea a constituit un for intern bibliotecar 
prin Comisia Naþionalã a Bibliotecilor. Ordonanþa nr. 26 
revine ºi la art. 33 modificã articolul 60 din lege ºi desem-
neazã o nouã structurã de specialiºti care vor face parte din 
aceastã Comisie Naþionalã a Bibliotecilor.

Noua structurã a mãrit numãrul membrilor 
Comisiei de la 17 la 23, din aceasta fãcând acum parte ºi 
reprezentanþi ai unor structuri neavute în vedere iniþial. Este 
vorba despre Ministerul Administraþiei ºi Internelor, 
Ministerul Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei, care 
desemneazã câte un reprezentant, precum ºi Patriarhia 
Românã, care desemneazã doi reprezentanþi ai bibliotecilor 
ecleziastice.

Timpul va valida sau nu dacã o astfel de structurã va 
fi mai bunã decât cea anterioarã, având în vedere faptul cã un 
grup de lucru mare decide, de regulã, mai puþin ºi mai greu.

În articolele urmãtoare sunt stabilite celelalte 
aspecte de ordin practic ºi funcþional, respectiv cine 
finanþeazã acest for, în subordinea cui se aflã, care este durata 
mandatului membrilor desemnaþi, care sunt atribuþiile 
Comisiei.

Modificãri necesare (II)
Legea bibliotecilor
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Voluntariat în BVAU
Trei categorii de voluntari îºi desfãºoarã activitatea în aceastã 
perioadã în Biblioteca publicã gãlãþeanã. O primã categorie o 
reprezintã elevii, o a doua categorie o reprezintã voluntariatul 
profesional în cadrul Atelierului de legãtorie, iar o a treia, o 
reprezintã colaborarea internaþionalã în domeniu.

Catherine Gabriel, studentã la Facultatea de documentaristicã a 
Universitãþii din Strasbourg, a lucrat timp de 3 luni (aprilie-iulie) 
la un proiect pentru înfiinþarea serviciului Centrul de Informaþii 
Comunitare - CIC în BVAU.

Calificatã în domeniul legãtor arhivã, Valerica Chitic, în vârstã 
de 36 ani, activeazã în calitate de voluntar în cadrul Atelierului de 
legãtorie de la începutul lunii iunie. Zilnic, timp de 6 ore, ea ajutã 
la recondiþionarea cãrþilor din secþiile de împrumut la domiciliu.

Cinci elevi în vârstã de 17 ani, toþi de la Colegiul Naþional Vasile 
Alecsandri, activeazã în cadrul Secþiei de împrumut la domiciliu 
ºi la Filiala 1. Primul dintre elevii care au dorit anul acesta cola-
borarea cu Biblioteca “V.A. Urechia”, în calitate de voluntar, a 
fost Stoian Rodica, care ºi-a început activitatea în luna ianuarie. 
Dintre ceilalþi, Pascal Elena-Daniela ºi Mitrofan Claudia-
Gabriela au preferat sã lucreze cu publicul în cadrul Filialei 1, în 
mod special la îndrumarea utilizatorilor în consultarea bazelor de 
date bibliografice ale BVAU, iar restul, Vîrtosu Sabina ºi Ciocan 
Irina-Maria, în reorganizarea spaþiului cu destinaþie pentru 
tineret din zona Secþiei de împrumut la domiciliu de la sediul 
central.

În luna iulie, celor de mai sus li se va alãtura ºi Vîrtosu Irina, 
studentã în anul 2 la Facultatea Administrarea Afacerilor, din 
cadrul ASE Bucureºti, care va participa la realizarea interfeþei în 
limba englezã a sitului BVAU.

Dacã în vacanþa de varã a anului trecut Liviu Dediu jr. a ajutat 
bibliotecarii Filialei 1, anul acesta acordã sprijin Biroului A-
chiziþie. Completare. Elev în clasa a V-a, Liviu redacteazã pe 
calculator liste cu documente provenind din donaþii ºi ajutã la 
despachetarea ºi verificarea coletelor cu documente noi.

Întâlnire profesionalã la Matca

Vineri, 23 iunie s-a desfãºurat 
la Biblioteca Comunalã Matca 
întâlnirea metodicã cu tema 
Strategia privind formarea 
profesionalã continuã, la care 
au fost invitaþi sã participe bi-
bliotecarii din bibliotecile pu-
blice al comunelor, Bãlãbã-

neºti, Bãlãºeºti, Cerþeºti, Corni, Corod, Cudalbi, Smulþi, Valea 
Mãrului ºi Vârlezi.

În cadrul întâlnirii, participanþii au prezentat puncte de vedere 
privind tema în discuþie. S-a insistat pe faptul cã o bunã pregãtire 
profesionalã conduce la obþinerea de competenþe ºi, implicit, la o 
activitate cu un randament ridicat. De asemenea, s-a subliniat 
faptul cã apropiata aderare a României la Comunitatea 
Europeanã, solicitã un efort de adaptare inclusiv în cadrul 
serviciilor de bibliotecã.

De semnalat, ca aspect de ordin funcþional, este 
art. 24, conform cãruia: „Pot fi angajate în bibliotecile de 
drept public ºi persoane cu studii medii sau superioare de 
alt profil, cu obligaþia de a urma, într-o perioadã de pânã la 
maximum 2 ani, una dintre formele de pregãtire profe-
sionalã prevãzute de lege." Urmãtoarele articole aduc o 
serie de amendamente referitoare la categoriile de personal 
din biblioteci, state de funcþii, condiþii de angajare ºi 
promovare.

Art. 37 modificã art. 67 din lege ºi stabileºte care 
este cuantumul maxim al penalizãrilor pentru nerestituirea 
la termen, permise a fi încasate de la utilizator, respectiv 
„pânã la 50% din valoarea de inventar, actualizatã cu 
aplicarea coeficientului de inflaþie la zi." La prima vedere 
aceastã pare a fi o procedurã de calcul foarte „încâlcitã", 
dar în condiþiile în care se stabileºte o sumã fixã minimã pe 
zi întârzire,  cuantumul penalizãrii  nu depãºeºte 50% din 
valoarea de inventar actualizatã a documentului împru-
mutat, iar procedura de calcul devine foarte facilã.

Liviu-Iulian Dediu în timpul prezentãrii cu tema: Portalul Naþional al 
Bibliotecilor din România, susþinut în faþa conducerii ANBPR. Conferinþa 
Naþionalã a ANBPR, Buºteni, aprilie 2005. În prezidiu (de la stânga spre 
dreapta) Dan Matei, Director CIMEC, Doina Popa, Preºedintele ANBPR, 
Mona Muscã, Ministrul Culturii ºi Cultelor, Constantin Bostan, Prim-Vice-
preºedintele ANBPR.

Articolul 43 din Lege, care se referea la înfiinþarea 
unui Oficiu Naþional de Servicii pentru Biblioteci, instituþie 
de drept public cu personalitate juridicã, în subordinea 
Ministerului Culturii ºi Cultelor, a cãpãtat un alt conþinut. 
Noul articol prevede cã bibliotecile de drept public pot 
organiza filiale în comunitãþile româneºti de peste hotare, 
dotarea acestora cu documente ºi echipamente se face prin 
transfer sau cu sume din buget, aprobate cu aceastã desti-
naþie.

A fost reformulat articolul 73, care se referea la 
obligativitatea Comisiei Naþionale a Bibliotecilor de a ela-
bora Regulamentul cadru de funcþionare a bibliotecilor în 
termen de 90 zile de la data apariþiei Legii. Noul articol pre-
vede, în mod explicit, care sunt instituþiile care se ocupã de 
controlul aplicãrii corecte a dispoziþiilor Legii, precum ºi a 
normelor, standardelor ºi metodologiilor elaborate de cãtre 
Comisie.

Forma actualã a Legii, cu modificãrile prevãzute de 
Ordonanþa nr. 26/2006, are suficiente prevederi care s-o facã 
utilã pentru bunul mers al activitãþii în toate categoriile de 
biblioteci. În cazul în care mai sunt necesare alte modificãri, 
induse, în principal, de necesitatea armonizãrii cu legislaþia 
ºi normativele în vigoare în Uniunea Europeanã, este de 
sperat ca acestea sã nu afecteze conþinutul de bazã al legii.

Geta Eftimie #
Eugen Iordache #
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Criteriile pentru acordarea premiilor Filialei
Biroul executiv al Filialei Galaþi a ANBPR a aprobat în data de 
15 martie a.c. criteriile pentru acordarea premiilor. Nece-
sitatea aplicãrii unor criterii specifice pentru premiile acor-
date de cãtre Filiala gãlãþeanã derivã din libertatea oferitã de 
cãtre conducerea centralã a Asociaþiei de a permite înfiinþarea 
acestora chiar fãrã a exista un corespondent în Regulamentul 
pentru acordarea lor la nivel central.
Bibliotecarul anului
I. Categoria biblioteci publice judeþene ºi municipale

– seriozitatea profesionalã;
– implicarea în problemele compartimentului;
– leadership;
– contribuþii la realizarea publicaþiilor filialei;
– participarea în calitate de voluntar la activitatea Aso-
ciaþiei;
– promovarea bibliotecii ºi a profesiei de bibliotecar în 
cadrul comunitãþii servite;
– promovarea bibliotecii ºi a profesiei de bibliotecar în 
cadrul comunitãþii profesionale;
– participarea la diferite activitãþi cu caracter ºtiinþific de 
specialitate (articole, referate, comunicãri, conferinþe 
etc);
– prezenþa activã la dezbaterile profesionale (ºedinþe, 
liste de discuþii, comisii de specialitate);
– abilitãþi de comunicare, în mod special, în transferul de 
cunoºtinþe profesionale.

II. Categoria biblioteci orãºeneºti ºi comunale
– aceleaºi ca cele de mai sus la care se adaugã:

– organizarea de schimburi de experienþã ºi întâlniri 
profesionale.

Bibliotecar manager
I. Categoria biblioteci publice judeþene ºi municipale
II. Categoria biblioteci orãºeneºti ºi comunale

– modul în care a realizat planificarea activitãþii;
– modul în care a pus în practicã obiectivele stabilite;
– cel mai bun indicator privind execuþia bugetarã;
– obþinerea de sponsorizãri;
– abilitatea de a colabora cu administraþia localã;
– participarea la manifestãrile profesionale organizate de 
Asociaþie;
– contribuþii la îmbunãtãþirea cadrului organizatoric ºi 
normativ;
– colaborarea cu alte organizaþii.

Premiul de fidelitate
I. Categoria biblioteci publice judeþene ºi municipale
II. Categoria biblioteci orãºeneºti ºi comunale

– minim 10 ani vechime în Asociaþie;
– implicarea în problemele filialei;
– participarea în calitate de coordonator la diferite acti-
vitãþi ale filialei;
– prezenþa activã la dezbaterile profesionale (ºedinþe, 
liste de discuþii, comisii de specialitate);
– grad scãzut al erorilor în raportarea diferitelor aspecte 
profesionale;
– promovarea imaginii bibliotecarului ºi a bibliotecii în 
cadrul manifestãrilor cu caracter ºtiinþific intern ºi in-
ternaþional;
– rezultate bune ale organizaþiei, respectiv comparti-
mentului în care lucreazã.

(Continuã la pagina 7)

Festivalul ªanselor Tale

flat, în anul 2005, la cea de-a 6-a ediþie, Festivalul s-a 
bucurat ºi de participarea bibliotecilor publice din 
Judeþul Galaþi.A
Pe lângã Biblioteca “V.A. Urechia”, în calitate de 

coordonator regional, au participat Biblioteca “ªt. Peticã” din 
Tecuci, Biblioteca “G. Hagiu” din Tg. Bujor, bibliotecile 
publice din comunele Independenþa, Slobozia Conachi ºi 
Tudor Vladimirescu.

Programul oferit locuitorilor oraºului Galaþi s-a des-
chis cu vernisajul expoziþiei “ªansa ta este ºansa noastrã” la 
Casa de Culturã a Sindicatelor, pe 5 decembrie ºi s-a bucurat 
de participarea furnizorilor de oferte educaþionale din 
muncipiu.

Ziua a doua a festivalului a abordat comunicarea ºi 
interrelaþionarea în grup, un seminar - atelier de lucru la care 
au participat adolescenþi din ºase licee gãlãþene. Aceºtia au 
fost antrenaþi în probleme ºi exerciþii de comunicare de cãtre 
Oana Rapotan, metodist, ºi Alberto Pricope, psiholog ºi 
reprezentant local al organizaþiei “Salvaþi Copiii” la sediul din 
cadrul Casei Corpului Didactic. 

Vineri, 9 decembrie, la Universitatea “Dunãrea de 
Jos” a avut loc seminarul-dezbatere “Provocarea Sofiei”, 
realizat de profesorii ºi studenþii Caterei de Filosofie. Prin-
cipala temã pusã în discuþie ºi argumentatã mai mult sau mai 
puþin filosofic a fost participarea românilor plecaþi la muncã 
sau la studii la procesul integrãrii europene atât sub aspect 
economic, dar ºi cultural.

La Tecuci, Biblioteca “ªt. Peticã” ºi Casa de Culturã 
au organizat la Galeria Helios, pe 7 decembrie, expoziþia-
concurs de fotografie “Debutul meu” ºi colocviul cu tema 
“Tecuci - oraºul visurilor sau al certitudinilor?”. Nu au lipsit 
nici oameni de afaceri, fapt mai rar întâlnit la astfel de eve-
nimente, ºi nici primarul municipiului E. Finkelstein.

La Târgu Bujor au avut loc urmãtoarele activitãþi: 
“Vernisajul amintirii”, de Eugen Banþa - lansare de carte, 
“Comunitatea rromã - Statut, drepturi, stare de fapt” - coloc-
viu, “Tg. Bujor - 160 ani de atestare documentarã” - expozi-
þie. La manifestãri a participat ºi primarul ªtefan Arfire.

La Independeþa, pe 6 decembrie, a avut loc un 
medalion aniversar “Sã descoperim lumea mirificã a lui 
Sadoveanu”, pe 7 decembrie concursul “Sã pãtrundem în 
lumea basmelor”, iar pe 8 decembrie expoziþia de fotografie 
“Independenþa - trecut ºi prezent” (expoziþie de fotografie ºi 
timbre, bani vechi, etc).

La Tudor Vladimirescu, pe data de 9 decembrie a 
avut loc o reprezentaþie concurs de personaje literare.

La Slobozia Conachi, ªcoala gimnazialã ºi Biblio-
teca au realizat proiectul “Taradiþii ºi obiceiuri în lumea sa-
tului”. Activitãþile desfãºurate: expoziþie artizanalã la Cãmi-
nul Cultural, colocviul cu bãtrânii satului, un spectacol de-
dicat sãrbãtorilor de Crãciun pe data de 10 decembrie. Cu 
acest prilej a fost realizat un film al manifestãrilor.

Numãrul de persoane participante la manifestãri se 
estimeazã la aproximativ 600.

Letiþia Buruianã #
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Cãrþi noi în BVAU

Planning the Modern
Public Library Building

lanning the Modern Public Library (Proiectarea 
clãdirii unei biblioteci publice moderne) este o co-
lecþie de 22 eseuri cu caracter informativ. Lucrarea a P
apãrut dintr-o necesitate obiectivã: în S.U.A. existã 

o fluctuaþie destul de mare a populaþiei unei localitãþi, iar 
acest lucru are impact asupra bibliotecilor, întrucât numã-
rul persoanelor care le frecventeazã poate creºte sau des-
creºte în perioade relativ scurte de timp.

Cartea oferã specialiºtilor o privire din interior asupra acti-
vitãþilor legate de proiectarea unei clãdiri noi de bibliotecã 
sau modernizarea uneia vechi.

Scrise de experþi recunoscuþi din domeniul construcþiilor 
din S.U.A. ºi Australia, eseurile prezintã aceastã temã de 
interes din perspectivã managerialã. Printre temele incluse 
se numãrã alegerea locului, marketing-ul colecþiilor, selec-
tarea mobilierului, crearea de condiþii acceptabile pentru 
grupuri de vârste diferite, gãzduirea de activitãþi ºi eve-
nimente. O prioritate deosebitã se acordã  tehnologiei.

Fiind o instituþie finanþatã din fonduri publice care adesea 
reflectã cele mai înalte aspiraþii ale comunitãþii, biblioteca 
publicã trebuie sã fie o locaþie care anticipeazã ºi se pre-
gãteºte sã rezolve necesitãþile viitoarelor generaþii.

În acest context sã ne oprim foarte puþin asupra eseului 
intitulat Conectarea bibliotecii la reþeaua fãrã fir (p. 177). 
Implementarea reþelei de tip wireless în biblioteci a avut la 
bazã mai multe motive, cum ar fi: accesul facil, costul 
scãzut, flexibilitatea mare, estetica, siguranþa ºi proble-
matica ridicatã de clãdirile de epocã. Internetul ºi laptop-ul 
sporesc capacitatea unei biblioteci, prin impactul pozitiv 
asupra bugetului raportat la accesibilitatea pe care o 
asigurã. Dacã cititorii au laptop-uri, accesul la internet este 
posibil în bibliotecã oriunde existã un loc unde aceºtia pot 
sã se aºeze.

În ceea ce priveºte frumoasele clãdiri de epocã în care sunt 
amplasate anumite biblioteci, reþeaua fãrã fir creeazã opor-

tunitãþi pentru a le exploata 
în continuare, asigurând ci-
titorilor serviciile de care 
au nevoie.

Biblioteca publicã este un 
spaþiu care aparþine tuturor. 
Ea devine din ce în ce mai 
mult un loc de interacþiune 
ºi majoritatea bibliotecilor 
noi au sãli de conferinþe ºi 
de seminarii ºi uneori chiar 
galerii de artã. Toate aceste 
activitãþi fac ca biblioteca 
sã devinã o destinaþie a-
tractivã ºi doritã.

Viorica Potârniche #

Premiul „Debut profesional”
I. Categoria biblioteci publice judeþene ºi municipale
II. Categoria biblioteci orãºeneºti ºi comunale

– minimum 1 an, maxim 2 ani de activitate în profesie;
– minimum 1 an calendaristic lucrat în cadrul aceleiaºi 
organizaþii;
– participare responsabilã la pregãtirea profesionalã pro-
prie;
– calitatea redactãrii materialelor în cadrul programelor de 
pregãtire ºi perfecþionare profesionalã;
– capacitatea de a se integra în colectiv ºi a lucra în echipã;
– “interfaþã prietenoasã”.

ªtiri
(Continuare de la pagina 6)

Modificãri în structura CNB

Despre 2%

Urmare a recentelor modificãri din Legea bibliotecilor, com-
ponenþa Comisiei Naþionale a Bibliotecilor a suferit modificãri. 
În ceea ce privesc bibliotecile publice, Ministerul Culturii ºi 
Cultelor a propus includerea unui reprezentant din urmãtoarele 
instituþii: Biblioteca Judeþeanã “O. Goga” Cluj, Biblioteca 
Judeþeanã “Astra” Sibiu, Biblioteca Judeþeanã “D. Zamfirescu” 
Vrancea ºi Biblioteca Municipalã “R. Rosetti” Oneºti.

Dna. Doina Popa, preºedinta ANBPR a solicitat votul preºe-
dinþilor de filiale ºi al directorilor bibliotecilor membre ale 
Asociaþiei pentru stabilirea reprezentantului nostru în CNB. Cu 
19 voturi a fost ales Dl. Constantin Bostan, prim-vicepreºedinte 
al ANBPR, director al Bibliotecii Judeþene “G.T. Kirileanu” 
Neamþ.

Rezultatul campaniei de orientare a 2% din impozitul pe venit 
pentru sponsorizarea Asociaþiei noastre, campanie organizatã de 
conducerea Filialei Galaþi a ANBPR, este urmãtorul: 64 de 
persoane, din totalul de 86 ai BVAU, au completat în termenul 
legal formularele tipizate.

Peste 10 milioane ROL vor ajunge în contul ANBPR, din partea 
angajaþilor Bibliotecii Judeþene gãlãþene.

Lor li se vor adãuga bibliotecarii celorlalte biblioteci din judeþ, 
precum ºi membrii de familie ºi apropiaþii acestora, care au fost 
convinºi cã meritã sã facã acest efort pentru ANBPR.

Calendarul manifestãrilor culturale 2006

Conferinþa internaþionalã ELAG

Situl ANBPR prezintã calendarul manifestãrilor culturale, or-
ganizate de cãtre filialele ºi bibliotecile membre, la adresa: 
www.anbpr.org.ro/calendarul_evenimentelor_culturale.php

Desfãºuratã la BCU Bucureºti, în perioada 26-28 aprilie a.c, 
Conferinþa Grupului European pentru Automatizarea Biblio-
tecilor (ELAG) a reunit 110 specialiºti de renume internaþional 
din Europa ºi America de Nord.

România a fost prezentã cu trei lucrãri, din care 2 susþinute de 
membri ai Asociaþiei noastre: Dan Matei ºi Liviu-Iulian Dediu.
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ªtiri
Documente de specialitate
Colecþiile Bibliotecii “V.A. Urechia” s-au îmbogãþit, în semes-
trul I al acestui an, cu 177 de publicaþii de specialitate, din care 
140 în limba românã ºi 37 în limba englezã.

Dintre subiectele tratate în aceste lucrãri enumerãm:
-achiziþii de documente - 2 titluri;
-cataloage on-line - 1 titlu;
-catalogarea documentelor - 5 titluri;
-clasificarea documentelor - 3 titluri; 
-conservarea cãrþii - 3 titluri;
-controlul subiectelor/control de autoritate - 4 titluri;
-digitizare - 3 titluri;
-evaluarea activitãþii în bibliotecã - 2 titluri;
-evidenþa publicaþiilor - 2 titluri;
-internet/intranet - 3 titluri:
-management de bibliotecã - 7 titluri;
-managementul cunoaºterii - 2 titluri;
-marketing de bibliotecã - 2 titluri;
-medii de învãþare virtualã - 2 titluri;
-mijloace de comunicare - 2 titluri;
-practica informaþiei - 1 titlu;
-pregãtire profesionalã - 2 titluri;
-profesiunea de bibliotecar - 1 titlu;
-profesiuni infodocumentare - 4 titluri;
-regãsirea informaþiei - 4 titluri;
-resurse electonice - 1 titlu;
-servicii de bibliotecã - 4 titluri;
-suporturi de exprimare - 1 titlu;
-tehnologia informaþiei - 3 titluri;
-weblog - 1 titlu.

O parte a documentelor, prezentate mai sus, pot fi consultate 
utilizând serviciile secþiilor de împrumut la domiciliu. Toate, 
însã, pot fi consultate în cadrul serviciilor furnizate de cãtre 
Secþia Sãli de lecturã de la sediul central din Mihai Bravu, 16.

Premiile ANBPR
pentru anul 2005
I. Cea mai bunã lucrare de specialitate

• studii ºi cercetãri sub formã de volum (100 lei)
Marta Cordea ºi Paula Vasil-Marinescu pentru lu-
crarea: Carte veche strãinã: sec. XVII: catalog [3 
vol]. Vol. 1-2. Satu Mare, Biblioteca Judeþeanã Satu 
Mare, 2005, 480 + 350 p:  il.

• bibliografii, biobibliografii (100 lei)
Repere spirituale româneºti: Un dicþionar al per-
sonalitãþilor din Dolj / coordonatori: Mariana 
Leferman, Gabriela Braun, Adrian Nãstase, Tudor 
Nedelcea, Florentina Urziceanu. Craiova, Ed. Aius 
PrintEd, 2005, 428 p.

• ghid de bibliotecã (80 lei)
Biblioteca Judeþeanã Bistriþa-Nãsãud: Ghid / 
coordonator:  Olimpia Pop; colaboratori: Elena 
Dorobont ºi Marcel Seserman; tehnoredactare: Virgil 
Dinu; foto: Stelian Badiu. Cluj, Limes, 2005, 48 p.

II. Cea mai bunã publicaþie serialã de specialitate (100 lei)
Librãria: Studii ºi cercetãri de bibliologie. Vol. IV - 
2005 (Anuar al Bibliotecii Judeþene Mureº; apare 
din 2002; tiraj: 300 ex.).

III. Contribuþii biblioteconomice
• studii ºi articole în publicaþii de specialitate (70 lei)

Dan-Mihai Matei, director al CIMEC Bucureºti;
• pentru funcþia de redactor-coordonator al nr. 3/2005 din Re-
vista Românã de Biblioteconomie ºi ªtiinþa Informãrii, autor al 
unor importante articole ºi traduceri, în anul 2005.

IV. Cel mai bun site de bibliotecã (100 lei)
Biblioteca Judeþeanã Dolj: www.aman.ro

V. „Bibliotecarul-manager al anului 2005” (150 lei)
Florica Pop, director al Bibliotecii Judeþene 
“I. Scipione Bãdescu” Sãlaj

VI. Premiul “Traian Brad”: pentru merite deosebite 
într–un deceniu de activitate (200 lei)

Ana Todea 
• preºedintã a Filialei Mureº a ANBPR în perioada 1997-2005; 
bibliotecarã în cadrul Bibliotecii Judeþene Mureº, absolventã a 
ªcolii Tehnice Postliceale de Biblioteconomie 1971, coordona-
toare a compartimentelor: Carte tehnicã, apoi Împrumut carte 
pentru adulþi, iar din 2005  Informare bibliograficã; iniþiatoare ºi 
coautoare a dicþionarului biobibliografic „Oameni de ºtiinþã 
maramureºeni”, vol. I, 2004; studii ºi articole în „Libraria”.

VII. Premiul de Excelenþã: pentru merite deosebite în 
întreaga activitate (250 lei)

Constantin Cioroiu
• specialist cu studii superioare, pensionat în anul 2003, dupã 33 
ani de activitate în bibliotecã; fost ºef al serviciilor:  Com-
pletarea ºi prelucrarea colecþiilor (1968-1975), Relaþii cu pu-
blicul (1975-1995); director de specialitate: 1995-2000; coor-
donator al activitãþii editoriale a bibliotecii ºi redactor ºef al 
revistei „Biblion”; preºedinte al Filialei ANBPR Constanþa în 
perioada 1993-2000; bogatã ºi prestigioasã activitate profesio-
nalã ºi publicisticã; scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor 
Români; continuã ºi în prezent colaborarea cu Biblioteca Jud. 
I.N. Roman Constanþa.

Informaþiile au  fost furnizate de cãtre Prim-Vicepreºedintele ANBPR, 
Constantin Bostan #

ªtirile din acest numãr au fost culese ºi prezentate de
Liviu-Iulian Dediu #
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