
2% pentru noi
Pe cine pãcãlim?

eosebit de interesant este, acum, în an premergãtor 
aderãrii României la Comunitatea Europeanã, ceea 
ce ne deosebeºte de alþii. Biblioteca noastrã jude-D

þeanã va avea în colecþiile ei o lucrare, care aruncã o luminã 
aparte asupra a ceea ce, pânã acum, aproape inconºtient, am 
înãlþat la rang de mândrie naþionalã. Este vorba despre cartea 
scrisã de Constantin Vasile Boghian, intitulatã Românii - între 
Pãcalã ºi Mioriþa, apãrutã la Editura Accent Print din Suceava 
în anul 2006 (214 p).
Sperând la o schimbare cât mai sãnãtoasã a mentalitãþii 
noastre, oferim, în cele ce urmeazã, un extras din lucrarea 
menþionatã...

Pãcalã ºi integrarea europeanã
Dacã am parafraza un cunoscut ºi controversat antropolog, am 

putea spune - mai în glumã, mai în serios - cã noi, românii, “ne tragem” cu 
toþii din Pãcalã. Dar de ce tocmai din el, ºi nu dintr-un erou legendar, sã zicem, 
de tipul celor din filmele unui celebru regizor-actor-politician? “Pãcalã” - 
parcã sunã cam derizoriu chiar ºi pentru unii dintre noi (cu ambiþii mai mari), 
darãmite pentru Europa în care spunem cã vrem sã ne integrãm. În fond, de ce 
sã ne fie jenã cu eroul nostru, pentru cã el reprezintã partea cea mai optimistã 
ºi mai “descurcãreaþã” a existenþei noastre istorice. Alþii ºi-au fabricat peste 
noapte un “Superman”, care le defineºte mai mult ambiþiile decât scurta lor 
existenþã istoricã. Eroul lor devine plat ºi inutil, când îºi pierde uneori forþa 
dãruitã de super-puterea care l-a creat cu scopul de a perpetua mentalitatea de 
învingãtor cetãþenilor sãi, generaþie dupã generaþie.

Dar sã ne întoarcem în Europa ºi la ale noastre. Se vede de la o 
poºtã cã între noi ºi europenii din U.E., care mitizeazã eroi medievali sau 
moderni, dar comerciali, în funcþie de necesitãþi economice, politice sau 
sociale, este o diferenþã de mentalitate ºi chiar de sisteme de valori, care ne 
duc pâna la matricea geneticã doar aparent asemãnãtoare, în realitate 
fundamental diferitã.

De unde provine sistemul de valori specific unui popor? Putem 
spune cã din moºtenirea sa geneticã, adicã din cine s-a format poporul 
respectiv, cum a rãspuns la contactul cu mediul geografic ºi istoric în care a 
trãit ºi trãieºte, cum a fost influenþat de acesta. Rãspunsul adecvat al unui 
popor la mediul geografic ºi istoric creeazã un anumit specific cultural ºi 
religios, contureazã o anumitã experienþã istoricã manifestatã printr-un 
comportament bazat tocmai pe sistemul de valori rezultat. Dificultãþile de 
integrare europeanã a românilor sunt mai mult o problemã de mentalitate, de 
sisteme de valori (rezultat al unor evoluþii ºi atitudini istorice complet 
diferite) decât probleme economice, politice, administrative sau juridice 
concrete, cum ni se dã cel mai adesea de înþeles.

Haideþi sã încercãm o scurtã incursiune istoricã paralelã pentru a 
descoperi rãdãcinile acestor deosebiri evidente. Aproape toate popoarele 
Europei vestice provin, în principal, din migratorii care au invadat Europa în 
primele secole ale mileniului I d. Hr. Aceºtia erau, în general, rãzboinici, 
destul de înapoiaþi cultural ºi politic, sensul existenþei lor fiind lupta, rãzboiul 
pentru acapararea de noi teritorii ºi bogãþii. Elementele definitorii ale 
existenþei lor erau violenþa deseori barbarã, dar ºi organizarea, deºi simplã, 
rigidã ºi severã, necesare victoriei ºi supravieþuirii.

Ce se întâmplã la noi? Pe la 271 d.Hr., din Dacia romanã se retrag 
armata ºi administraþia. În fosta Dacie romanã rãmâne o populaþie destul de 
civilizatã (coloniºti romani, veterani, daci aflaþi dupã 165 de ani de viaþã 
romanã) ºi paºnicã. Am spus “paºnicã”, pentru cã, în provincia Dacia, armata 
romanã se ocupa cu rãzboul, cu apãrarea, spre deosebire de migratori, unde 
aproape toþi luptau, erau rãzboinici, aceasta fiind normalitatea existenþei lor.

A s o c i a þ i a
Buletin informativ pentru bibliotecile publice din Jud. Galaþi

Anul 2, Nr. 1 martie 2006

În acest numãr...

Începând cu anul 2005, contribuabilii - per-
soane fizice, au posibilitatea sã direcþioneze o parte din 
impozitul pe venit pentru sponsorizarea unei entitãþi 
nonprofit, potrivit art. 90 alin. (2) din Legea 571/2003. 
Astfel comunicãm statului modul în care vrem sã fie 
cheltuit o parte din impozitul nostru, care se aflã deja la 
bugetul de stat. Acest procent de 2% nu reprezintã o 
donaþie ºi nici o cheltuialã pentru noi, ci este o sumã 
datoratã statului, pe care ACUM putem decide cui sã o 
alocãm, prin completarea datelor din formularul 230 
pânã la data de 15 mai 2006, termenul limitã prevãzut 
pentru depunerea declaraþiei de venit global.
Profitaþi de acestã prevedere legislativã ºi sprijiniþi, 
prin aportul Dumneavoastrã, Asociaþia Naþionala a 
Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor Publice din România!

ACUM puteþi orienta 2% din impozitul datorat 
statului cãtre organizaþia noastrã profesionalã!

DE CE?
Pentru cã în acest fel, NOI, bibliotecarii, vom 

avea o organizaþie mai puternicã, care sã ne reprezinte 
interesele.

Pentru cã în acest mod NOI ne sprijinim pro-
fesia ºi promovãm importanþa bibliotecii în cadrul 
comunitãþii.

Pentru cã în acest mod acordãm sprijin finan-
ciar direct acelora care depun eforturi pentru rezolvarea 
diferitelor probleme cu care se confruntã bibliotecarii ºi 
bibliotecile publice.

Pentru cã in acest mod ne susþinem pe NOI 
înºine!

Completaþi formularul ºi depuneþi-l, însoþit de 
o copie dupã fiºele fiscale pe care le-aþi primit de la 
contabilitatea instituþiei, la organul fiscal din raza în 
care locuiþi.

Camelia Toporaº #
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Populaþia daco-romanã (apoi poporul român în formare) a rãmas 
fãrã apãrare în faþa migratorilor. Cât le-au permis mijloacele ºi ºansa s-au 
mai apãrat, dar cum nici o armatã profesionistã, cum fusese cea romanã, nu 
mai rezistase în faþa valurilor de barbari rãzboinici, cum ar fi putut rezista o 
populaþie paºnicã, fãrã armatã ºi administraþie, fãrã organizare statalã?

De aceea, românii (în formare), având un nivel cultural ºi de 
inteligenþã superior migratorilor, i-au asimilat pe cei care s-au sedentarizat, 
iar cu noile valuri rãzboinice au reuºit deseori “sã cadã la pace” dupã o 
metodã în trei etape:”fuga-i ruºinoasã, dar sãnãtoasã”, “capul plecat sabia 
nu-l taie”, “fã-te frate cu dracul pânã treci puntea”. Tot acum, românii (în 
formare) exerseazã, de nevoie, dar eficient, cu migratorii, diplomaþia, dar 
într-un fel special: pãcãleala, hoþia, ºmecheria. Se pun astfel bazele 
viitorului erou popular Pãcalã. Nevoia de supravieþuire într-un cadru istoric 
nefavorabil a inversat valorile pentru români. Nu cinstea, corectitudinea, 
seriozitatea, munca disciplinatã i-au ajutat pe români sã supravieþuiascã în 
faþa migratorilor ca popor, ci, mai degrabã, pãcãlela, minciuna, hoþia, 
folosite de nevoie, dar cu inteligenþã, cu perspicacitate ºi cu isteþime. De 
aceea, eroul popular cel mai îndrãgit al românilor nu este un cavaler viteaz, 
care rezolvã problemele cu sabia, ci Pãcalã, un þãran simplu , isteþ, ºmecher, 
dar cam mincinos ºi cam hoþ la nevoie. de aceea ºi astãzi pentru un român 
obiºnuit este mai mare jignirea ºi ruºinea sã-l ºtie lumea de prost decât (de 
exemplu) de hoþ.

Românii au “prostul satului”, iar occidentalii “înþeleptul 
satului”. Ce rezultã de aici într-o logicã simplã: cã în “satul românilor” este 
un singur “prost” (cel care respectã legile, munceºte conºtiincios ºi este 
corect), adicã un fel de fraier în ochii celorlalþi, care se considerã mai 
ºmecheri, adicã mai “deºtepþi”. În “satul occidentalilor” este un singur 
înþelept, restul fiind - logic - “proºti”, adicã buni executanþi, conºtiincioºi, 
corecþi, muncitori, harnici, disciplinaþi. În aceastã situaþie, nici nu era nevoie 
sã fie prea inteligenþi, era suficient ca acela care conducea sã fie înþelept. Prin 
organizarea ºi disciplinã, înþelepciunea lui era pusã în practicã pentru toþi 
ceilalþi (chiar dacã ar fi fost proºti de felul lor). Astfel, treptat, sub influenþa 
romanã la început, apoi prin eforturi proprii, au progresat, s-au civilizat 
eficient ºi constant, dar tot în acelaºi sistem de valori.

Românii, cu sistemul de valori inversat de nevoie, fãrã vocaþie 
rãzboinicã, fãrã armatã, fãrã organizare eficientã, au fost nevoiþi, fiecare pe 
cont propriu (sau în grupuri mici), sã gândeascã supravieþuirea, cel puþin la 
nivelul “înþeleptului” din s(t)atul occidental. În Occident, statul avea grija 
supravieþuirii tuturor, omul simplu îºi juca doar rolul lui obiºnuit din viaþa de 
zi cu zi, îºi fãcea meseria cel mai adesea cu responsabilitate ºi în siguranþã, 
fãrã prea multe griji existenþiale. Românii, fiecare dintre ei, au fost nevoiþi sã 
joace ºi rolul statului, sã aibã ºi grija propriei existenþe sutã la sutã. În 
condiþii de permanentã nesiguranþã, când totul era relativ, românul nu avea 
cum sã se formeze ca harnic ºi conºtiincios, sã lucreze de caliate, sã 
acumuleze bogãþii, pentru cã le-ar fi luat migratorii sau, oricum, ar fi fost 
nevoiþi sã le apere cu ºanse mici de reuºitã. Era firesc ca românii sã încerce sã 
plãteascã migratorilor un tribut cât mai mic. pentru aceasta nu puteau sã 
arate o bunãstare deosebitã, caz în care migratorii le-ar fi mãrit tributul. 
Românul a înþeles repede cã, decât hãrnicie ºi muncã grea, pânã la urmã în 
folosul altora, mai bine doar strictul necesar în folosul propriu, lucru ºi mai 
comod ºi mai sigur, de unde ºi zicala ”decât muncã pe degeaba, mai bine stat 
pe deageaba”. Pentru a supravieþui în acest mediu ostil, fiecare român 
trebuia sã înveþe sã devinã un înþelept, dar în felul sãu specific ºi necesar - un 
“pãcalã”. Românii (la început daco-romanii) au fost în aceastã situaþie timp 
de peste 1000 de ani, între 271 ºi 1330, fãrã stat, fãrã armatã proprie, fãrã 
administraþie. Înzestrarea nativã ºi mediul istoric i-au fãcut pe români sã aibã 
calitãþile, dar ºi defectele care s-au menþinut pânã astãzi. Politica 
domnitorilor români a fost, cel mai adesea, de echilibru între marile puteri 
vecine, folosind abilitatea, diplomaþia, mai rar curajul, vitejia, doar atunci 
când erau ºanse reale de reuºitã.

Ceea ce românii nu au putut avea de la început, dar ºi-au dorit - 
statul - a fost pãstrat cu sfinþenie de aceºtia. Cum au conservat poporul, 
românii au învãþat prin realism sã-ºi conserve ºi statul. Acesta nu a mai 
dispãrut odatã format, spre deosebire de statele vecine, Bulgaria, Ungaria, 
Serbia, Polonia, Ucraina, care au dispãrut perioade lungi din istorie. Poporul 
român, spirit paºnic, s-a definit mereu prin stabilitate, continuitate, simþ 
practic, realism, abilitate ºi inteligenþã. Pentru a conserva poporul ºi apoi 
statul, românii au fost extrem de precauþi, strecurându-se cu grijã prin 
istorie. În general, nu au riscat prin acþiuni aventuroase dispariþia poporului 
ºi a statului, dar nici nu s-au acoperit de prea multã glorie sau demnitate, în 
sens occidental.De aceea, valorile noastre nu sunt aceleaºi cu ale lor. 
Racordarea la Europa de Vest, realizatã între 1848 ºi 1944, a mai schimbat 
sistemul de valori românesc, dar nu fundamental, raportat la cel occidental.  
La 1848, românii au urcat din mers într-unul din ultimele vagoane vest-
europene, au trecut apoi, si cu ajutorul dinastiei germane, destul de repede, 
mai în faþã, aproape de mijlocul trenului. Dupã 1944, într-un context global, 
ºi românii au fost aruncaþi din trenul vest-european, îmbarcaþi apoi cu forþa 
în altul roºu, spre Asia, spre Siberia sovieticã.

Dacã în Occident drumul spre democraþie a evoluat în mod 
natural, ca o necesitate obiectivã ºi aproape neîntrerupt, la noi democraþia s-a 
lipit din mers, apoi s-a rupt brutal. De câþiva ani, se încearcã recuplarea 
noastrã la Europa, deja unitã în mare parte, dar în condiþii mai complexe de 
post-comunism, fãrã o experienþã anterioarã. defectele românilor, folosite 
pe post de calitãþi pentru a supravieþui mediului istoric nefavorabil din 
trecut, sunt astãzi, într-o Europã civilizatã, anacronice. Pãcalã, eroul popular 
care ne-a salvat prin abilitate, ºmecherie, pãcãlealã, minciunã, hoþie, haz de 
necaz, este cel puþin “ciudat” în ochii occidentalilor, ca sã nu spunem 
detestat. Defectele lui pe post de calitãþi folositoare într-un cadru istoric ostil 
sunt - cum am mai spus - anacronice azi, chiar ºi pentru societatea 
româneascã în sine, cu atât mai mult pentru integrarea noastrã în lumea 
apuseanã, cu sistemul lor de valori, cu “bunele” ºi “relele” lor. Creând activ 
istoria, occidentalii ºi-au impus principiile, valorile în mod constant. Noi, 
neimplicându-ne prea mult, ne-am adaptat mereu. De exemplu, învãþãm mai 
uºor decât alþii limbile strãine. În calea adaptãrii noastre de astãzi, stau însã 
foarte multe obstacole. Din cauza unei mai slabe implicãri în istoria activã a 
Europei, rezultã o altã evoluþie socialã, politicã, ideologicã, culturalã, 
religioasã, a mentalitãþilor, a valorilor. Dacã la occidentali termenii 
definitorii au fost razboi, organizare, disciplinã, dorinþa de a stãpâni ºi 
exploata totul (oameni, naturã) în folos propriu, de unde ºi o mentalitate de 
învingãtor, la români, termenii definitorii au fost stabilitate, continuitate, 
compromis pentru supravieþuire prin orice mijloace, predominant paºnice.

Astãzi, când condiþiile istorice s-au schimbat, avem nevoie, în 
primul rând pentru noi înºine, dar - de ce nu - ºi pentru integrarea europeanã, 
nu de “modelul Pãcalã”, care ne face mai mult rãu, ci de seriozitate, de o 
bunã ºtiinþã a organizãrii, de disciplinã, corectitudine, hãrnicie naturalã 
dezinteresatã (cea bine motivatã existã). Este adevãrat cã noi, românii, nu 
prea am cultivat aceste valori în decursul istoriei noaste, pentru cã, în mediul 
neprielnic în care am trãit, cu aceste calitãþi folosite intens, am fi dispãrut ca 
popor.

Astãzi, însã, într-o Europã civilizatã, normalã, este bine sã 
renunþãm sã mai promovãm acele defecte/calitãþi, care din pãcate, ne 
caracterizeazã încã pe mulþi dintre noi. Este necesar ca la nivel individual, în 
primul rând prin ºcoalã, dar ºi prin culturã, mass-media, familie sã 
promovãm intensiv nu defectele vest-europenilor, ci calitãþile lor, chiar dacã 
nici ei nu le aplicã întotdeauna. La occidentali, aceste valori nu ºi-au 
schimbat niciodatã rolul, ca la noi, ba chiar, aplicate constant ºi sistematic, i-
au ajutat sã progreseze. Pentru români, aceleaºi valori au avut mult timp un 
caracter neproductiv, de aceea ºi astãzi existã la români o anumitã reþinere în 
a le îmbrãþiºa imediat ºi necondiþionat. Cum am mai spus, marea dificultate 
în integrarea europeanã a românilor nu e neapãrat economicã sau politicã, ci 
de adoptare practicã, fãrã reþineri, a sistemului de valori pozitive vest-
europene. Nu prea ne mai încãlzeºte faptul cã “românul nu urmãreºte sã 
schimbe sau sã domine lumea, ci el se considerã o parte a ei, a armoniei 
universale”, cum spunea Constantin Noica. Continuând în acest fel, am 
putea rãmâne veºnic într-o posturã istoricã marginalã, într-o continuã 
adaptare la consecinþele acþiunii altora. Dacã Integrarea ºi Globalizarea vor 
fi tratate doar ca o nouã “modã istoricã”, la care oportunist ºi formal (ca de 
obicei) ne adaptãm, nu realizãm nimic sau poate doar compromiterea ideii, 
dar ºi a acþiunii în sine. Adoptarea seriozitãþii, a disciplinii, a hãrniciei ºi a 
cultului pentru “lucrul bine fãcut”, ca valori fundamentale, trebuie realizatã 
rapid, chiar ºi prin mijloace mai “dure”, când nu se poate altfel, îmbinate, 
când este posibil, cu cointeresarea ºi, în mod continuu, cu educaþia.
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Biblioteca “V.A. Urechia”
Consfãtuirea judeþeanã a bibliotecarilor

din bibliotecile publice
Program

Biblioteca V.A. Urechia: realizãrile anului 2005 ºi perspective.Eugen Iordache
Activitatea profesionalã sub egida ANBPR. Liviu-Iulian Dediu
Starea lecturii publice în Jud. Galaþi: 2005. Spiridon Dafinoiu
Automatizarea serviciului de împrumut la domiciliu. Proiectarea implementãrii 
modulului Circulaþie. Geta Eftimie
Biblioteca publicã: furnizor al informaþiilor factologice de interes comunitar.

Camelia Toporaº
Serviciul de împrumut interbibliotecar al documentelor de bibliotecã. 

Silvia Matei
Comunicarea de crizã în relaþia bibliotecã-utilizator. Letiþia Buruianã

Manifestarea are loc în data de 14 aprilie, între orele 10-16,
la sediul central din Galaþi, str. Mihai Bravu, 16.
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IOSSPL-212/03/ROM15

Premiile ANBPR2005
Nominalizãrile-Filialei Galaþi

cesta este indicativul care reprezintã sintetic 
programul de finanþare ce a adus bucurie, în luna 
martie,  bibliotecarilor în douã din bibliotecile A

judeþului nostru. Este vorba despre Biblioteca Municipalã 
“ªtefan Peticã” din Tecuci ºi Biblioteca Comunalã Lieºti.

Acronimul IOSSPL reprezintã Integrated Open-Source 
System for Public Libraries Automation (Sistem integrat 
pentru automatizarea bibliotecilor publice). Open-Source 
reprezintã forma de licenþiere prin care produsul poate fi 
distribuit liber cãtre organizaþiile interesate cu respectarea 
unor condiþii minime privind dreptul de autor (este vorba de 
menþionarea numelui producãtorului programului 
respectiv).

Proiectul are drept aplicant principal societatea 
comercialã ContactNet ºi parteneri CIMEC, ANBPR ºi 
Biblioteca Jud. “Ovid Densuºianu” Hunedoara. Finanþarea a 
fost asiguratã în baza Legii 212/1992 (din Italia) prin concurs 
organizat de cãtre Guvernul italian, prin intermediul 
Ministerului Activitãþilor Productive.

Proiectul are drept scop formarea profesionalã ºi acor-
darea de asistenþã tehnicã, iar drept obiectiv principal, 
realizarea unui proiect pilot pentru promovarea colaborãrii 
economice între pãrþi ptin transfer tehnologic.

Acest lucru se realizeazã prin urmãtoarele: conceperea ºi 
darea în exploatare a unui soft integrat de bibliotecã, destinat 
bibliotecilor mici ºi mijlocii, dotarea bibliotecilor partici-
pante cu echipamente care sã asigure infrastructura mini-
malã pentru gestiunea ºi asigurarea comunicaþiilor strict 
necesare ºi pregãtirea profesionalã în domeniul operãrii ºi al 
utilizãrii programului integrat de aplicaþie.

Iniþiativa de dezvoltare vizeazã bibliotecile din urmãtoa-
rele locaþii: Deva (Biblioteca Jud. Hunedoara), Slobozia 
(Biblioteca Jud. Ialomiþa), Þãndãrei (Biblioteca 
Orãºeneascã, Jud. Ialomiþa), Tecuci (Biblioteca Municipalã, 
Jud. Galaþi) ºi Lieºti (Biblioteca Comunalã, Jud. Galaþi).

Proiectul a fost aprobat în luna octombrie 2003 ºi a 
beneficiat inclusiv de consultanþã din partea ELAG 
(European Library Automation Group).

Infrastructura prevede instalarea unei micro-reþele 
formatã din minimum 2 calculatoare personale, din care unul 
va îndeplini funcþia de server pentru aplicaþie ºi pentru comu-
nicaþie. Serviciile de acces la resursele globale de informare 
(Internet) ºi de asigurare a minimum unui calculator personal 
pentru uzul utilizatorilor respectivelor biblioteci, revin admi-
nistraþiilor locale care patroneazã organizaþiile beneficare ale 
acestui proiect. Sistemele posedã, drept sisteme de operare, 
Linux Fedora.

Prima serie de cursanþi care vor beneficia de formare 
profesionalã, asiguratã prin finanþarea acestui proiect, va 
începe studiul la începutul lunii mai, la Biblioteca Jud. 
Hunedoara. Cursurile prevãd formarea profesionalã pentru 
un numãr de 40 de bibliotecari. Pe lângã bibliotecarii benefi-
ciari direcþi, provenind din bibliotecile menþionate, sunt 
invitaþi sã participe toþi bibliotecarii metodiºti din 
bibliotecile judeþene.

Liviu-Iulian Dediu #

Nominalizãrile pentru Premiul Contribuþii biblioteconomice: studii ºi 
articole:

Camelia Toporaº - pentru articolul Serviciile de referinþe în Biblioteca 
“V.A. Urechia”. În: Revista Românã de Biblioteconomie ºi 
ªtiinþa Informãrii, 1, 4, 2005, p. 9-15

Liviu-Iulian Dediu - pentru realizarea nr. 4/2005 din Revista Românã 
de Biblioteconomie ºi ªtiinþa Informãrii, în calitate de redactor 
coordonator, realizator al  editorialului ºi traducãtor al Ghidului 
pentru implementarea ºi susþinerea serviciului de referinþe 
virtuale.

Nominalizãrile pentru Premiul Bibliotecarul anului:
Liviu-Iulian Dediu Valentina Oneþ
Ioana Adriana Papadopol Titina-Maricica Dediu
Lucica Veliche Elisabeta Crãciun

Nominalizãrile pentru Premiul Bibliotecar-manager:
Manuela Cepraga
Simona Milica

Nominalizãrile pentru Premiul de fidelitate:
I. Categoria: Biblioteci judeþene ºi municipale:

Ioana Adriana Papadopol
Spiridon Dafinoiu
Eugen Iordache
Silvia Matei

II. Categoria: Biblioteci orãºeneºti ºi comunale:
Natalia Rãdulescu (BC Buciumeni)
Maricica Crãciun (BC Bãleni)
Lenuþa Chiricã (BC Mãstãcani)

Nominalizãrile pentru Premiul Debut profesional:
I. Categoria: Biblioteci judeþene ºi municipale:

Sorina Radu
Cãtãlina Oprea
Maria Rãdulescu
Dorothy Irina Drumov

II. Categoria: Biblioteci orãºeneºti ºi comunale:
Aniºoara Stanciu

Propunerile Filialei Galaþi pentru acordarea premiilor la nivel naþional:
Nominalizare pentru Premiul Contribuþii biblioteconomice: studii ºi 
articole:

Dan Mihai Matei - pentru realizarea nr. 3/2005 din Revista Românã 
de Biblioteconomie ºi ªtiinþa Informãrii.

Nominalizare pentru Premiul Cel mai bun sit de bibliotecã:
Situl anbpr.org.ro - creat ºi administrat de Liviu-Iulian Dediu.

Nominalizare pentru Premiul Traian Brad pentru merite deosebite într-un 
deceniu de activitate:

Ioana Adriana Papadopol
Nominalizare pentru Premiul de excelenþã, pentru merite deosebite în 
întreaga activitate.

Eugen Iordache
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Starea bibliotecilor
publice din Jud. Galaþi

2005

Baza materialã
# În principiu, toate bibliotecile publice dispun de baza 

materialã minimã necesarã - spaþii, rafturi, birouri, scaune, 
covoare etc. - pentru desfãºurarea activitãþii. Dacã ar fi sã 
acordãm calificative la starea clãdirilor (spaþiilor), avem: 
< 5 - f. bunã: Lieºti, ªendreni, Braniºtea, Independenþa, 

Movileni
< 31 - bunã
<  4 - satisfãcãtoare
< 12 - improprie: Drãgãneºti, Drãguºeni, Jorãºti, Munteni, 

Rediu, Umbrãreºti etc.
< 7 - deteriorate: Bãlãºeºti, Brãhãºeºti, Frumuºiþa, 

Nãmoloasa etc
< 3 biblioteci comunale nu au spaþiu ºi personal, deci nu 

funcþioneazã - în comunele nou înfiinþate: Poiana, 
Negrileºti, Rãdeºti;

# Dotãri calculatoare (11 biblioteci): Bereºti-Meria, Griviþa, 
Lieºti, Tg.Bujor, T.Vladimirescu, Tuluceºti, Umbrãreºti, 
Drãgãneºti, Movileni, Nicoreºti, Vlãdeºti.

Contextul general de desfãºurare al activitãþii
# Finanþare bugetarã: 1.072.099 lei (RON), din care 831.122 

lei (RON), adicã  77,52%, cheltuieli de  personal. 

Colecþii
# La sfârºitul anului 2005 colecþiile bibliotecilor publice din  

judeþ numãrau 753.974 volume,  dupã cum urmeazã:
1. Biblioteca Municipalã “ªt. Peticã” Tecuci:
2. Biblioteca Orãºeneascã “Gr. Hagiu” Tg. Bujor:
3. Biblioteca Orãºeneascã Bereºti:
4. Biblioteci comunale:

TOTAL:
cu o creºtere realã faþã de 2004 de 3.128 volume.

# Indicele de dotare cu carte este de 2,35 vol/capita, peste 
media pe þarã ºi corespunzãtor recomandãrilor instituþiilor 
abilitate europene; dacã la nivel global stãm bine, la nive-
lul individual al asigurãrii cu informaþii ne situãm pe un 
plan necorespunzãtor. Se constatã faptul cã:

< 75% din fondul de documente este învechit ºi deci 
nu mai corespunde cerinþelor;

< elevii ºi studenþii, ponderea cea mai mare a utiliza-
torilor, solicitã informaþii noi corespunzãtoare 
noilor cerinþe de studiu ºi educaþie;

< informaþii la zi solicitã ºi specialiºtii dar ºi adulþii 
care doresc sã se recalifice sau sã se reorienteze 
profesional;

< tendinþa de schimbare, modernizare, de reformã în 
educaþie, învãþãmânt, în viaþa socialã presupune, 
uneori, mãsuri radicale ceea ce face ca ºi documen-
tele relativ nou apãrute sã nu fie prea utile.

125.324 vol
24.936 vol
24.589 vol

582.253 vol
757.102 vol

Achiziþiile
# În anul 2005, principala sursã de achiziþie a reprezentat-o 

alocaþia bugetarã cu aceastã destinaþie din bugetul fiecãrei 
biblioteci publice, ca parte componentã a bugetului local. 
Donaþiile, ca sursã de achiziþii, au venit din partea unor 
persoane fizice ºi au fost nesemnificative din punct de 
vedere cantitativ.

Norma de achiziþie, conf. prevederilor legale, este de 50 
vol/1000 loc.

# În anul 2005 au fost achiziþionat un numãr de 10.231  
volume/7.346 titluri, în valoare de 100.401 lei noi (peste 10 
miliarde ROL), cu aproape 40% mai mult decât în 2004 
(valoric) ºi cu o medie de 35,20 vol/1000 loc, dupã cum 
urmeazã:

Biblioteca Achiziþi  la 1.000 loc.
vol/titluri

Bibl.Mun.Tecuci 1028/883 24,48

Bibl.Tg.Bujor 424/297 57,30

Bibl. Bereºti 93/90 25,14

Bibl. Comunale 8686/6076 33,91

# Bibliotecile comunale pe grupe:
<  (9 comune): achiziþii/1000 loc: în medie 

12,5; singura bibliotecã cu norma legalã îndeplinitã este 
Sl. Conachi (57,14 vol/1000 loc), celelalte biblioteci 
oscilând între 4,31vol/1000 loc (Pechea) ºi 16,21 vol/ 
1000 loc (Cudalbi); ;

<  (15 comune): achiziþii/1000 loc: în medie 
19,71; a depãºit norma legalã biblioteca din Mãstãcani 
(53,27 vol/1000 loc) urmatã îndeaproape de Bereºti 
Meria (40,90 vol/1000 loc) ºi Independenþa (42,71 vol/ 
1000 loc), celelalte biblioteci oscilând între 4,73 vol/ 
1000 loc (Ghidigeni) ºi 32,50 vol/1000 loc (T. Vladimi-
rescu); ;

<  (18 comune): achiziþii/1000 loc: în medie 
44,66; bibliotecile care s-au încadrat în prevederile le-
gale: ªendreni (102,78 vol/1000 loc), Movileni 
(100,06 vol/1000 loc, Folteºti (81,76 vol/1000 loc), 
Braniºtea (72,50 vol/1000 loc), Bãlãbãneºti (71,40 
vol/1000 loc), Cuca (69,43 vol/1000 loc) ºi Scânteieºti 
(65,77 vol/1000 loc, urmate îndeaproape de V.Mãrului 
(40,44 vol/1000 loc), Corni (37,31 vol/1000 loc), 
Griviþa (36,65 vol/1000 loc) ºi Fundeni (35,56 vol/1000 
loc), celelalte biblioteci oscilând între 12,46 vol/1000 
loc (Schela) ºi 23,53 vol/1000 loc (Smârdan); 

;
<  (14 comune): achiziþii/1000 loc: în medie 

49,03; normele legale au fost atinse de: C. Negri 
(219,62 vol/1000 loc), Smulþi (96,30 vol/1000 loc), 
Jorãºti (74,89 vol/1000 loc), Oancea (66,25 vol/1000 
loc), Þepu (50,60 vol/1000 loc), urmate la micã distanþã 
de Bãlãºeºti (43,02 vol/1000 loc), Buciumeni (38,52 
vol/1000 loc) ºi Priponeºti (36,15 vol/1000 loc) cele-
lalte biblioteci oscilând între 8,57 vol/1000 loc 
(Suceveni) ºi 19,74 vol/1000 loc (Vârlezi); 

.
# Dintre comunele nou înfiinþate - Poiana, Negrileºti, 

Rãdeºti ºi Cuza Vodã - , ultima a reuºit sã asigure biblioteca 

GRUPA 1

GRUPA 2

GRUPA 3

GRUPA 4

Matca ºi Tuluceºti- zero achiziþii

Umbrãreºti ºi Frumuºiþa - zero achiziþii

Schela ºi 
Cavadineºti - zero achizþii

Cerþeºti - 
zero achiziþii
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cu spaþiu, mobilier ºi cãrþi (peste 3000 volume, toate noi, 
conforme cu cerinþele utilizatorilor).

# Având în vedere achiziþiile din acest an, rata de înnoire a 
stocului este de 74,00 ani.

# Concluzii:
< Administraþiile locale din judeþ care trateazã lectura, 

dreptul cetãþeanului la informare cu dezinteres sunt cele 
din comunele Umbrãreºti ºi Matca, care în ultimii trei 
ani nu au achiziþionat nici o carte, în afarã de cele câteva 
volume primite din donaþii.

< Preocuparea autoritãþilor locale pentru achiziþia de 
documente de bibliotecã este în ordine crescãtoare, de la 
comunele mari cãtre comunele mici.

Utilizatori
# Total: U.A: 29.273; U.Î: 10.205, dupã cum urmeazã:

Utilizatori Utilizatori % atragere
înscriºi  Activi  la lecturã

Bibl. Mun. Tecuci 3.582 6793 16,17%

Bibl. Or.  Tg.Bujor 73 914 12,35%

Bibl. Or. Bereºti 178 487 13,16%

Bibl. comunale 6.372 21.079 8,50%

# Biblioteci comunale care au înregistrat un indice de 
atragere la lecturã egal sau mai mare de 10%: Corod, 
Slobozia Conachi, Ghidigeni, Mãstãcani, Nicoreºti, 
Piscu, Bãlãbãneºti, Bãleni, Corni, Gohor, Movileni, 
Bãneasa, Jorãºti, Priponeºti, Þepu.

# Indicele de atragere la lecturã pe judeþ este de 12,54%.

Frecvenþa
# Total: 277.953 vizite, dupã cum urmeazã:

Biblioteca Frecvenþa  vizite/ vizite/
zi capita

Bibl. Mun. Tecuci 60.729 243,00 1,45

Bibl. Or. Tg. Bujor 7.302 29,00 0,99

Bibl. Or. Bereºti 6.132 26,00 1,66

Bibl.comunale Gr. 1 53.244 24,11 0,69

Bibl.comunale Gr. 2 6.657 16,86 0,70

Bibl.comunale Gr. 3 57.040 13,22 0,90

Bibl.comunale Gr. 4 32.849 9,85 1,00

# Indicatori de performanþã (cu referire la judeþ):
< vizite la bibliotecã/capita: 1,05
< vizite la bibliotecã/utilizator activ: 9,49
< vizite la bibliotecã/zi - judeþ: 1158,13
< vizite la bibliotecã/zi - bibliotecã: 19,96

#  Frecvenþa zilnicã $20
Lieºti  41 Tuluceºti 21
Brãhãºeºti 36 Barcea 21
Piscu 31 Smârdan 20
Corod 28 Braniºtea 20
Cosmeºti 28 Cudalbi 20
Independenþa 28 Iveºti 20
Matca 25 T. Vladimirescu 20

Pechea 24 Mãstãcani 23
C. Negri 23 Sl. Conachi 22

# Frecvenþa zilnicã # 10
Þepu 10 Bãlãºeºti 7
Bereºti-Meria 9 Cuca 7
Ghidigeni 9 Smulþi 6
Cerþeºti 9 Suceveni 4
Jorãºti 8 Rediu 4
Oancea 8 Bãlãbãneºti 4
Vârlezi 7 Nãmoloasa 1

Volume eliberate 
# Total: 593.727 volume, dupã cum urmeazã:

<Biblioteca Mun. Tecuci: 176.169 vol.
<Biblioteca Or. Tg.Bujor: 18.898 vol.
<Biblioteca Or. Bereºti: 22.586 vol.
<Biblioteci comunale: 376.074 vol.

# indicatori de performanþã (cu referire la judeþ):
<documente împrumutate/capita: 1,85
<documente împrumutate/utilizator activ: 20,28

# nr. volume eliberate/capita # 1
Iveºti 1,00 Rediu 0,38
Lieºti 0,78 Suceveni 0,31
Ghidigeni 0,70 Nãmoloasa 0,16
Drãgãneºti 0,64

# nr. volume eliberate/u.a. # 10
Rediu 7,51 Nãmoloasa  6,71
Suceveni 7,30 Ghidigeni 4,89

Colecþiile. Gestionarea.
# Colecþiile bibliotecilor publice sunt de tip enciclopedic, 

organizate sistematic-alfabetic, pe principiul accesului 
liber la raft;

# Evidenþa colecþiilor se þine în R.I. ºi R.M.F., registre 
specifice bibliotecilor;

# Majoritatea bibliotecilor nu respectã termenele de inventa-
riere a colecþiilor conform prevederilor legale.

Colecþiile. Organizarea.
# Colecþiile bibliotecilor publice sunt organizate sistematic-

alfabetic, pe principiul accesului liber la raft;
# La toate bibliotecile, cu excepþia unora (Fârþãneºti, 

Vârlezi, Lieºti, Matca), se impune refacerea indicatoa-
relor, divizionarelor, alfabetarelor datoritã faptului cã sunt 
deteriorate ºi inestetice;

# Schimbãrile intervenite în clasificarea unor domenii ca 
literaturã, istorie, geografie, nu sunt reflectate în recotarea 
documentelor existente ºi nici indicatoarele de raft 
corespunzãtoatre nu sunt schimbate.

Evidenþa activitãþii
# Evidenþa activitãþii este þinutã pe registre tipizate 

(PROBIP), în baza Fiºelor contract ºi a cererilor de lectu-
rã, pe un calup de 5 ani (2001-2005);

# Nu toate bibliotecile completeazã registrul zilnic, notifi-
carea amânându-se zile ºi chiar sãptãmâni de unde ºi ero-
rile apãrute la unele biblioteci;

# Sunt ºi biblioteci care nu completeazã ºi nici nu trimit ra-
portul statistic lunar, cu repercursiuni asupra evidenþei 
centralizate.
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Pregãtirea profesionalã
# Pregãtirea profesionalã a bibliotecarilor este un proces 

continuu ºi se realizeazã prin:
<studiu individual;
<parcurgerea Metodologiei privind realizarea progra-

mului de adaptare profesionalã (pt. salariaþii din BVAU);
<parcurgerea Programului privind pregãtirea profe-

sionalã a bibliotecarilor din judeþul Galaþi în vederea 
obþinerii certificatului de perfecþionare/calificare;

<participãri cu lucrãri ºi intervenþii la dezbateri cu oca-
zia diverselor întâlniri profesionale - schimburi de expe-
rienþã,  manifestãri omagiale etc.

<dezbateri pe microcolective, de regulã în aria birou-
rilor specializate, pe diverse aspecte întâlnite în activitatea 
practicã;

<parcurgerea programelor de pregãtire, perfecþionare 
ºi specializare profesionalã organizate de Centrul de Pre-
gãtire de pe lângã Ministerul Culturrii ºi Cultelor la Bucu-
reºti ºi Buºteni:

C Bazele Biblioteconomiei I: 10 bibl.
C Bazele Biblioteconomiei II (cu atestare): 4 bibl.
C Specializare în domeniile:

9 Automatizarea serviciilor de bibliotecã - 2 bibl.
9 Limbaje de indexare. Vedeta de subiect - 2 bibl.
9 Managementul proiectelor culturale în biblioteci 
- 1 bibl.
9 Prelucrarea publicaþiilor seriale. Modalitãþi, 
probleme ºi perspective - 2 bibli.
9 Mânuitorul de carte ºi statutul sãu profesional - 8 
pers.
9 Iniþierea ºi dezvoltarea ludotecilor. Animaþia 
culturalã în secþiile de copii ºi tineret - 2 bibl.
9 Promovarea colecþiilor ºi serviciilor de biblio-
tecã - 5 bibl.
9 Managementul resurselor financiare - 1 contabil.

# Cu bibliotecile publice din judeþ au fost organizate patru 
schimburi de experienþã cu tema: Reabilitarea 
bibliotecilor publice - o necesitate, dupã cum urmeazã:

<COROD - iunie
<GRIVIÞA - iulie
<BUCIUMENI - iulie
<LIEªTI - sept.
<BÃNEASA - sept.

 În cadrul acestor dezbateri s-a insistat pe urmãtoarele 
aspecte:

- cunoaºterea normelor legale naþionale/ 
internaþionale privind spaþiul util al biblio-
tecii/capita;

- pentru atingerea obiectivului propus - reabilitarea - 
Consiliile locale trebuie sã-ºi stabileascã prio-
ritãþile în privinþa politicii culturale ºi sã pre-
vadã sumele corespunzãtoare în buget;

 - derularea unei politici de lobby corespunzãtoare în 
comisiile de culturã de pe lângã Consiliile 
locale;

- beneficiile unei politici de reabilitare a spaþiilor 
culturale;

- organizarea de schimburi de experienþã în localitã-
þile în care au fost obiectivate politicile de 
reabilitare, cu participarea atât a biblio-

tecarilor cât ºi a primarilor, a membrilor comi-
siilor culturale de pe lângã Consiliile locale;

< la dezbateri, pe lângã bibliotecari, au participat repre-
zentanþii autoritãþilor locale, cadre didactice, membrii co-
misiilor locale de culturã;
< principalele concluzii reieºite din dezbateri au fost:

3 cunoaºterea de cãtre membrii consiliului local a ne-
voilor culturale ale membrilor comunitãþii;

3 utilizarea indicatorilor de performanþã în proiectarea 
ºi fundamentarea politicilor culturale de la nivelul fiecãrei 
localitãþi;

3 dotarea bibliotecilor cu tehnicã modernã, calcu-
latoare ºi aparaturã audio-video;

3 necesitatea stabilirii bugetului propriu al bibliotecii 
ºi urmãrirea executãrii acestuia;

3 pregãtirea ºi perfecþionarea profesionalã a biblio-
tecarilor.

Resurse umane
Principalele activitãþi realizate au fost:

9 organizarea ºi desfãºurarea concursurilor de ocupare a 
posturilor  vacante;

9 urmãrirea realizãrii programelor de pregãtire, perfec-
þionare ºi specializare  profesionalã;

9 aplicarea prevederilor legale privind majorarea sala-
riilor;

9 evaluarea personalului;
9 elaborarea de referate ºi emiterea de dispoziþii în vede-

rea derulãrii normale ºi legale a activitãþii;
9 completarea dosarelor personale cu actele corespun-

zãtoare modificãrilor  intervenite;
9 înscrierea în carnetele de muncã ºi Registrul general de 

evidenþã a datelor ce privesc suspendarea sau modifi-
carea contractului de muncã.

Spiridon Dafinoiu #

Curs de formare profesionalã la care participã bibliotecarii 
nou angajaþi în bibliotecile publice din Jud. Galaþi. Cursul 
se desfãºoarã pe parcursul a doi ani (2005-2006). Instanta-
neu din timpul pregãtirii desfãºurate la Biblioteca Judeþeanã 
“V.A. Urechia”.
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Recenzii

UniBib
ãzduitã în paginile site-ul Bibliotecii Universitare 
din Bucureºti, publicaþia UniBib se defineºte a fi o 
revistã electronicã de biblioteconomie ºi ºtiinþa in-G

formãrii, editatã începând cu anul 2001 de cãtre un colectiv 
de redacþie constituit din bibliotecari ai BCU.

Revista se adreseazã, prin specificul materialelor 
conþinute, tuturor celor implicaþi în munca de bibliotecã, 
aceºtia putând regãsi în paginile virtuale ale revistei atât 
elemente de noutate privind practica biblioteconomicã din 
cadrul BCU, cât ºi elemente teoretice utile oricãrui biblio-
tecar ce doreºte sã-ºi aprofundeze cunoºtinþele.

Revista poate fi accesatã din pagina index a site-lui 
BCU, la adresa http://www.bcub.ro/

În cadrul secþiunii Despre revistã, în care am intui cã 
se regãseºte o prezentare a acestei publicaþii, avem surpriza 
ca acesteia sã i se substituie cuvintele de suflet ale prof. univ. 
dr. Ion Stoica referitoare la instituþia bibliotecii: "Cine zideºte 
biblioteci, seamãnã iubire ºi devotament. Bi-bliotecile  se 
nasc  din încredere în cei de azi, din dragoste pentru cei  de 
mâine ºi din preþuire  pentru cei de ieri."

O paginã aparte, în cadrul revistei, este dedicatã 
redeschiderii BCU, prilej ce se concretizeazã într-o scurtã 
incursiune în istoria acestei instituþii, pornind de la 
momentele fondãrii, în anul 1891, pânã la noile facilitãþi ºi 
servicii oferite în prezent de sediul complet renovat.

Ultima apariþie a revistei, disponibilã pe site, este 
reprezentatã de nr. 14 din noiembrie 2005 ce oferã un amplu 
material pe tema modernizãrii ºi finanþãrii Bibliotecii 
Centrale Universitare, semnat de Ion Moiceanu.

În componenþa colectivului de redacþie al publi-
caþiei intrã: Voichiþa Dragomir, Constanþa Dumitrãºconiu, 
Doru Bãdãrã, Adriana Ioan, Anca Podgoreanu, Mircea 
Regnealã.

Secþiunea consacratã arhivei oferã posibilitatea 
consultãrii materialelor cuprinse, începând cu numãrul 1, din 
noiembrie 2001. Materialele sunt prezentate sub forma unei 
liste de forma: autor - titlul articolului, în ordine cronologicã 
inversã apariþiei revistelor, referinþa constituindu-se într-un 
link cãtre textul integral al articolelor.

În cuprinsul numerelor revistei regãsim în princi-
pal articole referitoare la activitatea, organizarea ºi serviciile 
oferite de Biblioteca Centralã Universitarã din Bucureºti, 
articole care deºi ar pãrea interesante numai pentru 
bibliotecile universitare, oferã multe elemente utile, comune 
ºi unei biblioteci publice. Pe lângã aceste articole, regãsim ºi 
materiale mai ample, structurate sub forma unor e-book-uri, 
ce abordeazã probleme de actualitate, cum ar fi Marketingul 
de bibliotecã între teorie ºi practicã. O abordare 
"economicã" a "biblioteconomiei" material având-o ca autor 
pe Geta Costache  sau Noile tehnologii informaþionale: 
Provocare ºi necesitate în managementul dezvoltãrii 
colecþiilor de Cristina CHIVU.
 În structura revistei este inclusã ºi o secþiune de 
Adrese utile, ce face legãtura cãtre colecþii de resurse online 
de specialitate din America de Nord, Europa, Asia, America 
de Sud, Africa ºi Australia.

numãrul de debut al revistei (nr. 1/2005), s-a considerat cã 
noua denumire defineºte mai bine profilul revistei, aceasta 
propunându-ºi în acelaºi timp sã evolueze din postura de 
revistã a bibliotecilor din învãþãmânt în aceea de revistã a 
bibliotecarilor ºi documentariºtilor români.
 Fiecare numãr al revistei abordeazã o temã de interes 
pentru profesie ºi este coordonat, pe rând, de cãtre un membru 
al redacþiei. Revista este deschisã, de fiecare datã, de cãtre un 
sumar al numãrului respectiv ºi respectiv de scurte prezentãri 
(rezumate) ale articolelor conþinute, în limbile românã ºi 
englezã. O rubricã cu apariþie constantã, plasatã în partea de 
final a revistei, este aceea de Recenzii, dedicatã prezentãrii 
unor cãrþi de profil, româneºti sau strãine, de interes pentru 
cititorul avizat.

Colegiul de redacþie al revistei este constituit din: 
prof. univ. dr. Mircea Regnealã - director al publicaþiei ºi 
director general al BCU Bucureºti, Robert Coravu - redactor 
ºef ºi director general adjunct al BCU Bucureºti, Anca 
Râpeanu - secretar de redacþie, Dan Matei - director al 
Institutului de Memorie Culturalã, Liviu-Iulian Dediu - 
director adjunct al Bibliotecii V.A. Urechia Galaþi, prof. univ. 
dr. Angela Repanovici - director al Bibliotecii Universitãþii 
"Transilvania" din Braºov, lector univ. Agnes Erich - director 
al Bibliotecii Universitãþii "Valahia" din Târgoviºte.

Tematica abordatã de primele patru numere apãrute 
reflectã intenþia afirmatã în editorialul primului numãr:
Numãrul 1/2005 - Management ºi marketing de bibliotecã în 

societatea informaþionalã (conþinând comunicãri 
prezentate în cadrul secþiunilor profesionale ale 
ABIR la cea de-a XV-a conferinþã naþionalã), numãr 
coordonat de Robert Coravu.

Numãrul 2/2005 - ªtiinþa informãrii - oportunitãþi ºi pro-
vocãri pentru biblioteci, numãr coordonat de Rodica 
Mandeal.

Numãrul 3/2005 - Schimbarea paradigmei de catalogare, 
numãr coordonat de Dan Matei.

Numãrul 4/2005 - Serviciile de referinþe în bibliotecile con-
temporane, numãr coordonat de Liviu-Iulian Dediu.

Paginã realizatã de Camelia Toporaº #

evistã trimestrialã, 
de nivel academic, 
editatã de cãtre R

Asociaþia Bibliotecarilor 
d i n  Î n v ã þ ã m â n t  d i n  
România, ce îºi propune sã 
continue, sub aceastã nouã 
denumire ,  publ ica þ ia  
Buletin ABIR ce a apãrut în 
perioada 1997-2004. Dupã 
cum precizeazã directorul 
publicaþiei, prof. univ. dr. 
Mircea  Regnealã ,  în  
articolul ce prefaþeazã 

RRBSI



• Filiala Galaþi • Anul 2, nr. 1 • p. 8 martie 2006

ctivitatea bibliotecilor româneºti cu destinaþie 
publicã este reglementatã, dupã cum bine se ºtie, de 
Legea bibliotecilor publicatã sub numãrul 334 în A

data de 31 mai 2002. Legea a apãrut ca o necesitate dupã ce 
mulþi ani aceste instituþii au funcþionat dupã diferite norme ºi 
hotãrâri care nu se coroborau între ele întotdeauna ºi care 
puteau fi aplicate diferenþiat ºi lãsau loc pentru interpretãri.

Prin prezenta lege a fost stabilit un ansamblu de 
reglementãri strict necesare funcþionãrii bibliotecilor, a fost 
definit pentru prima datã sistemul naþional de biblioteci ºi a 
fost definit clar rolul de „importanþã strategicã” pe care îl 
are instituþia bibliotecarã în societate.

Primitã pozitiv de toþi cei care lucreazã în dome-
niu, s-a dovedit cã legea are ºi limite sau chiar deficienþe ºi 
omisiuni care se cer remediate. Astfel la patru ani de la a-
pariþie a fost necesarã o nouã modificare a legii, modificare 
stipulatã prin Ordonanþa nr. 26 din 26 ianuarie 2006. Modi-
ficãrile aduse nu afecteazã esenþial ansamblul legii, ci pro-
pune doar parþiale corecturi ºi ameliorãri ale textului ºi ex-
plicaþii detaliate acolo unde se pare cã erau necesare.

Astfel, prin prezenta ordonanþã în art. 1 sunt deta-
liate mai exact atribuþiile principale ale bibliotecii, respectiv 
„constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea ºi 
conservarea colecþiilor de cãrþi, publicaþiilor seriale, a altor 
documente de bibliotecã ºi a bazelor de date,... iniþierea, 
organizarea ºi desfãºurarea de proiecte ºi programe 
culturale, inclusiv în parteneriat cu autoritãþi ºi instituþii 
publice, cu alte instituþii de profil sau prin parteneriat 
public-privat“. Apare nou ca atribuþie faptul cã instituþia 
bibliotecarã poate iniþia, organiza ºi participa la proiecte ºi 
programe culturale. ªi pânã acum, instituþiile bibliotecare 
erau implicate în diferite programe ºi proiecte culturale, dar a 
fost necesarã reglemetarea legislativã a acestui aspect pentru 
a elimina posibilitatea oricãrei interpretãri.

O altã modificare ce apare în prezenta ordonanþã 
este urmãtoarea: „consultarea colecþiilor ºi a bazelor de date 
proprii este gratuitã”, în timp ce în vechea formã „accesul” 
este gratuit ceea ce dãdea posibilitatea instituþiei de a 
introduce servicii cu platã pentru consultare. Prin prezenta 
ordonanþã se prevede clar cã pentru consultare nu se pot 
percepe nici un fel de tarife. 

Urmeazã apoi o serie de modificãri ºi stipulãri 
referitoare la atribuþiile ºi rolul Bibliotecii Naþionale a 
României pe care le vom trata separat într-un articol viitor.

Art. 15 completeazã art. 27 din lege ºi specificã: 
„Bibliotecile judeþene îndeplinesc ºi rolul de biblioteci mu-
nicipale în municipiul reºedinþã de judeþ”, normã legislativã 
care existã ºi în vechea formã a legii ca aliniat la articolul 28, 
dar acum se revine, ºi prin aliniatul (4) se subliniazã ce 
înseamnã aceastã normã respectiv „Consiliile locale ale 

municipiilor reºedinþã de judeþ pot finanþa programe 
culturale, achiziþii de documente pentru bibliotecã jude-
þeanã, lucrãri de investiþii ºi pot susþine cheltuielile mate-
riale ºi de capital pentru biblioteca judeþeanã respectivã”. În 
acest caz  orice bibliotecã judeþeanã poate obþine finanþare de 
la consiliul local al municipiului reºedinþã de judeþ în care 
funcþioneazã deoarece existã cadrul legislativ necesar.

Ce mai aduce nou aceastã ordonanþã? Ca modifi-
care de substanþã cu implicaþii în funcþionalitatea instituþiei 
bibliotecare este ºi art. 17 care modificã art. 30 din lege ºi 
anume: „Bibliotecile municipale ºi orãºeneºti sunt biblioteci 
de drept public, cu personalitate juridicã”, aspect foarte 
important pentru organizarea lor. Acum aceste instituþii pot 
avea ºtampilã proprie ºi propriul buget, cont separat ºi dreptul 
de a-ºi organiza propriul sistem contabil.

Ca modificare de interes pentru majoritatea biblio-
tecilor apare ºi în art. 36, articol care completeazã art. 63 din 
lege ºi care prevede cã: „ Accesul utilizatorilor la colecþiile ºi 
serviciile bibliotecilor comunale este asigurat minimum 4 ore 
pe zi lucrãtoare”, normã cu aspect de obligativitate pentru 
bibliotecile comunale.

Cu toate modificãrile aduse, unele absolut necesare 
pentru buna funcþionare a bibliotecilor, Legea mai suportã 
amendamente considerate a o face ºi mai aplicabilã, unul 
dintre acestea fiind cel referitor la modificarea metodologiei 
de calcul a cuantumului tarifului perceput utilizatorilor pentru 
nerestituirea la termen a publicaþiilor.

Dar despre aceasta ºi despre celelalte modificãri 
apãrute prin aceastã ordonanþã  într-un articol viitor.

Geta Eftimie #
Eugen Iordache #

Modificãri necesare
pentru funcþionalitatea
actului juridic
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