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Din experința colegilor noștri din alte județe... 

Statistica de bibliotecă şi indicatorii de performanţă:
Respectăm Legea sau ascundem sub preş „Secretul lui Polichinelle”?

 Pe lângă că trebuie să lucrăm în bibliotecile noastre, conform îndatoririlor serviciului pe care ni l-am 
ales, trebuie să şi raportăm activitatea instituţiei noastre. Ştiu, ştiu, o facem, mai mult sau mai puţin entuziast, 
mai mult sau mai puţin convinşi de necesitatea ei, mai mult sau mai puţin în conformitate cu prevederile 
legale.
 Dar ştim, toţi, care sunt prevederile legale în acest sens?
Ştim, mai ales, că - în accepţiunea Ordinului nr. 2249/4775/ 9 iunie 2009 pentru aprobarea formularelor 
tipizate generale de bibliotecă - "utilizator activ" este „persoana care în cursul anului de referinţă a vizitat ori a 
utilizat serviciile (inclusiv cele electronice) şi facilităţile bibliotecii? Că se includ atât utilizatorii înscrişi în 
cursul anului de referinţă, cât şi cei care şi-au vizat permisul de intrare în anul de referinţă? Că fiecare 
persoană se numără o singură dată? Că numărul utilizatorilor activi nu trebuie confundat cu numărul de vizite 
(frecvenţa)?
 Sunt convins că ştim că „Intrarea unei persoane în incinta bibliotecii pentru a utiliza facilităţile şi 
serviciile acesteia” este „Vizită directă la bibliotecă” (ceea ce noi numim îndeobşte „Frecvenţa”) şi că „Vizita 
virtuală” are loc „atunci când un utilizator extern accesează adresa de internet a bibliotecii, indiferent de 
perioada de timp sau de un scop anume”. Suntem, însă, familiarizaţi toţi cu notele explicative pentru 
completarea raportului statistic şi respectăm întru totul instrucţiunile?
 Sau - din diverse motive (cum ar fi de pildă numărul redus de utilizatori activi), „preferăm” să „nu ştim” 
ce înseamnă „utilizator activ” şi să raportăm „Vizitele la bibliotecă” („Frecvenţa”), în care includem tot ce ne 
trece pragul)? Păstrând un soi de secret al lui Polichinelle, care odată şi-odată tot va fi dat în vileag? Iar atunci 
s-ar putea să fie prea târziu pentru a ne mai salva bibliotecile din procesul ireversibil de autodesfiinţare?
Actul normativ (mai jos publicăm doar o selecţie) la care facem referire poate fi vizualizat integral la 
h�ps://lege5.ro/Gratuit/gezdqnbvge/ordinul-nr-4775-2009-pentru-aprobarea-formularelor-�pizate-generale-de-
biblioteca 
Prin noţiunile de mai jos înţelegem:
 Unitate administrativă: orice bibliotecă sau grup independent de biblioteci care se află în 
subordinea unui director sau a unei administraţii. Termenul "independent" nu implică independenţa juridică 
sau financiară, ci doar faptul că biblioteca este o entitate separată recunoscută, de obicei, în cadrul unei 
organizaţii mai mari. Organizarea-tip a unei unităţi administrative conţine o bibliotecă centrală/principală, 
filiale şi un sector administrativ.
 Bibliotecă centrală/principală: de obicei acea parte sau acele părţi ale unei unităţi administrative 
unde sunt localizate principalele funcţii administrative şi principalele componente ale colecţiilor şi serviciilor 
de bibliotecă. O unitate administrativă având mai multe filiale nu include în mod necesar o bibliotecă centrală. 
b) Filială: parte a unei unităţi administrative care funcţionează într-un local separat şi furnizează servicii 
pentru un anume grup de utilizatori (de exemplu: copii, facultăţi) sau pentru o clientelă definită local. c) Punct 
extern de servicii: punct situat în afara sediului bibliotecii unde se află un anumit tip de servicii pentru un grup 
restrâns de utilizatori, în general persoane aflate în dificultate (de exemplu: în aziluri de bătrâni, centre ale 
comunităţii, spitale, penitenciare etc.). d) Bibliotecă mobilă: bibliotecă sau diviziune a bibliotecii publice care 
utilizează mijloace de transport special amenajate pentru a pune documentele şi serviciile bibliotecii la 
dispoziţia utilizatorilor care nu ajung uşor la localurile bibliotecii.
Carte şi periodic legat: trebuie numărate ca volum. Periodicele nelegate trebuie numărate ca şi cum ar fi 
legate. Ziarele sunt incluse în această categorie.
Manuscris: document original, scris de mână sau dactilografiat.
Microformat: document fotografic care necesită un grad de mărire atunci când este utilizat. Include 
microfişe şi microfilme. Diapozitivele, fotografiile şi documentele similare sunt considerate documente 
vizuale.Document audiovizual: document în care predomină sunetul şi/sau imaginile şi care necesită 
utilizarea unui echipament special pentru a fi vizualizat şi/sau audiat. Include documente audio: discuri, benzi 
magnetice, casete audio, CD-uri audio, fişiere de înregistrări audio digitale; documente vizuale: fotografii sau 
diapozitive, diafilme, folii transparente; documente audiovizuale combinate: filme, înregistrări video etc. 
Microformatele sunt excluse.
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 Colecţie electronică - toate resursele în format electronic din colecţia bibliotecii. Include bazele de 
date, periodice electronice, documentele digitale. Resursele gratuite de pe internet, catalogate de 
bibliotecă într-o bază de date sau în OPAC-ul propriu, trebuie socotite separat. a) Document digital: unitate 
de informaţie cu un conţinut definit care a fost digitizată de bibliotecă sau achiziţionată în formă digitală ca 
parte a colecţiei bibliotecii. Include: cărţile electronice, patentele electronice, documentele AV în reţea şi alte 
documente digitale (rapoarte, documente cartografice şi muzicale, documente neimprimate încă etc.). 
Bazele de date şi periodicele electronice sunt excluse. Carte electronică: document digital, sub licenţă sau 
nu, în care predomină textul şi care poate fi văzut în analogie cu cartea tipărită (monografie). Utilizarea 
cărţilor electronice este în multe cazuri dependentă de un dispozitiv anume şi/sau un limbaj de citire şi 
vizionare. b) Bază de date: Colecţie de date şi înregistrări înmagazinate electronic, cu o interfaţă şi limbaj de 
utilizare comune pentru recuperarea şi manevrarea datelor. Poate fi pe CD-ROM, pe dischetă sau altă 
metodă de acces direct [fişier accesat prin metode dial-up (formează un nr.) sau prin internet]. Bazele de 
date cu licenţă se iau în considerare separat, chiar dacă accesul la mai multe produse ale unei baze de date 
sub licenţă este efectuat prin aceeaşi interfaţă. c) Periodic electronic: periodic publicat doar în formă 
electronică sau în formă electronică şi în alt format. Include periodice deţinute de bibliotecă şi resurse 
externe pentru care au fost achiziţionate drepturile de acces cel puţin pentru o anumită perioadă de timp. d) 
CD-ROM: mediu de depozitare şi recuperare a informaţiei bazat pe tehnica de calcul; foloseşte tehnologia 
laser şi conţine date în format text şi/sau multimedia. Se clasifică în funcţie de conţinut în: baze de date, 
documente digitale şi periodice electronice.
Alte documente: orice alte categorii de documente nonelectronice: documente de muzică tipărită, 
cartografice, grafice, numismatice; diagrame, documente tridimensionale, ansamblurile multimedia, 
documentele în braille, jocuri, jucării etc.
Periodice curente: numărul total de titluri de periodice (nelegate) intrate într-o unitate administrativă pe 
parcursul anului financiar şi numărul total de abonamente la periodice realizate până la sfârşitul anului 
financiar, indiferent dacă sunt primite cu taxă sau fără taxă, prin donaţie, schimb sau depozit legal. Include 
ziarele, anuarele, programele conferinţelor, periodicele electronice on-line. Sunt excluse seriile 
monografice.
Resurse gratuite de pe internet: număr de legături la resurse gratuite unice de pe internet (documente 
digitale, baze de date, periodice electronice) care au fost catalogate de bibliotecă în OPAC sau într-o bază 
de date.
Achiziţia de documente: documente sau articole adăugate unei colecţii. Căile de achiziţie sunt: 
cumpărarea, donaţiile, schimbul de publicaţii, licenţa, depozitul legal.
Eliminarea documentelor: documentele excluse dintr-o colecţie pe parcursul anului de referinţă. Căi de 
eliminare sunt: casarea, transferul de proprietate etc.
Acces şi facilităţi. Acces: posibilitatea de a consulta şi utiliza un serviciu sau o facilitate a bibliotecii. 
Facilităţi: crearea unor condiţii optime pentru utilizarea serviciilor de bibliotecă: echipamente, locuri de 
studiu, fotocopiatoare, locuri de lectură, ore de funcţionare etc.
Număr de documente în acces liber: număr de documente din stocul total/colecţia bibliotecii care se află 
la raft liber. Include toate tipurile de documente.
Număr de înregistrări catalografice în sistem automatizat: număr de înregistrări ce corespund unor 
unităţi, indiferent dacă este vorba de descrieri complete sau sumare. Acestea se referă la: cărţi, periodice, 
documente AV sau electronice descrise într-un sistem integrat de bibliotecă.
Staţii de lucru pentru utilizatori: computerele aflate în incinta unei biblioteci şi care sunt disponibile 
utilizatorilor indiferent de scop. Includ terminalele OPAC, PC-uri pentru utilizatori, PC-uri pentru internet, 
alte tipuri de acces on-line, precum şi terminalele pentru CD-ROM-uri. 27. Utilizator înscris/membru 
înregistrat: persoană sau organizaţie înscrisă la bibliotecă cu scopul de a utiliza colecţiile şi/sau serviciile 
bibliotecii. Utilizatorului înscris i se eliberează un singur permis de intrare, valabil pe o perioadă de timp 
determinată (de exemplu: pentru bibliotecile publice valabilitatea permisului de intrare este de 5 ani şi se 
consideră între anii: 2002 - 2006, 2003 - 2007, 2004 - 2008 ş.a.m.d.). Permisul de intrare obţinut la înscriere 
asigură accesul utilizatorului la oricare dintre punctele de servicii ale bibliotecii: la biblioteca 
centrală/principală, la filiale, la punctele externe de servicii, la bibliotecile mobile.
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Tranzacţie de împrumut: împrumutul direct al unui document în format nonelectronic (de exemplu: carte), al 
unui document electronic printrun purtător fizic (de exemplu: CD-ROM) ori prin alt dispozitiv (de exemplu: cititor 
de carte electronică) sau transmiterea unui document electronic către un utilizator pentru o perioadă limitată de 
timp (de exemplu: carte electronică). Împrumuturile includ documentele împrumutate la domiciliu, prelungirile, 
împrumuturile pe loc în sălile de lectură şi copiile (numărul de file) furnizate în locul originalelor. Tranzacţia trebuie 
calculată în funcţie de numărul de documente împrumutate. Cu excepţia copiilor, se numără volumele, inclusiv în 
cazul publicaţiilor seriale.
Vizita la bibliotecă: numărul de vizite efectuate de utilizatorii bibliotecii pe parcursul unui an, fie direct (intrarea 
unei persoane în incinta bibliotecii pentru a utiliza facilităţile şi serviciile asigurate de aceasta), fie de la distanţă 
(utilizarea bibliotecii prin telefon, fax, poştă, e-mail, pagina de internet a bibliotecii şi prin servicii organizate în 
exterior).
Vizita virtuală: are loc atunci când un utilizator extern accesează adresa de internet a bibliotecii indiferent de 
perioada de timp sau de un scop anume. Se numără vizitele la bibliotecă via internet.
Număr de referinţe virtuale: numărul de tranzacţii de referinţe efectuate anual prin utilizarea reţelei internet. O 
asemenea operaţie constă în primirea unei cereri în format electronic şi la care se răspunde electronic.
Populaţia: numărul total de indivizi pentru care biblioteca asigură servicii şi documente: pentru biblioteca 
naţională: populaţia ţării; pentru biblioteca universitară: cercetătorii, studenţii, cadrele didactice etc.; pentru 
biblioteca şcolară: elevii, cadrele didactice sau publicul larg; pentru biblioteca publică: populaţia comunităţii 
locale sau regionale pe care o deserveşte; pentru biblioteca specializată: categoriile specializate de utilizatori (cei 
interesaţi de aria pe care o acoperă biblioteca specializată: o disciplină sau un câmp particular de cunoaştere). 
Referitor la Indicatorii de performanţă:
 Mai devreme sau mai târziu, activitatea bibliotecilor noastre va fi evaluată după indicatori de performanţă 
care nu vor mai permite ca arbitrariul şi improvizaţia să ne scufunde şi mai adânc în ...necunoaştere. Este motivul 
pentru care recomandăm - în scop informativ - un excelent material realizat de doamna Amelia Costoiu de la 
Biblioteca Centrala Universitara din Bucuresti, „Indicatori de performanţă pentru evaluarea activităţilor 
biblioteconomice”, din care cităm: Indicatorii de performanţă sunt indicatori tehnico-economici care analizează 
sintetic şi calitativ performanţa activităţilor biblioteconomice şi rezultatele managementului aplicat, măsurând 
ponderi şi procente, funcţia principală a procesului managerial, adică performanţa sa.
Definirea indicatorilor de performanţă pentru bibliotecă evidenţiază următoarele aspecte cantitative şi calitative:
-  satisfacţia clientului;
- eficienta economica, respectiv folosirea resurelor in mod rational, judicios;
 - gradul de penetrare a pieţei;
 - numărul de clienţi reali, în raport cu numărul de clienţi potenţiali;
  - nivelul de acceptare de către consumatori a serviciilor oferite;
- viteza de reacţie a sistemului în punerea la dispoziţia consumatorului de informaţie a produselor şi serviciilor 
bibliotecii;
- efectivitatea;
 - cifra de afaceri, care în acest caz se exprimă prin volumul de împrumuturi realizat şi volumul de informaţii oferit;
- încadrarea valorilor timpilor de aşteptare în zona valorilor utile din punct de vedere al consumatorului;
- gradul de acurateţe a produselor şi serviciilor oferite;
- nivelul de exactitate;
- nivelul costurilor efective pentru realizarea obiectivelor propuse (costul/buc., cost/pachet, servicii);
- productivitatea la nivel de operator.
 Sistemul de indicatori poate varia de la un tip la altul de structură dar, întotdeauna, defineşte relaţia dintre 
resursele care intră în bibliotecă (input-urile) şi ceea ce biblioteca realizează folosind aceste resurse (output-
urile). Performanţa instituţiei biblioteconomice trebuie analizată dintr-o triplă perspectiva şi anume:
cea a ordonatorului de credite sau finanţatorului care furnizează resursele;
cea a instituţiei care asigura serviciile bibliotecare şi care vizează atât valoarea, costul, cât şi calitatea;
cea a beneficiarului, care va interpreta calitatea serviciului.”
 Articolul integral este la: h�p://www.bcub.ro/cataloage/unibib/indicatori-de-performanta-pentru-evaluarea-
ac�vita�lor-biblioteconomice 
Sursa ilustraţiei: h�p://dasgroup.ro/index.php/servicii-das-group/evaluare 

Valentin Smedescu,
Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea

PS: Succes colegului şi prietenului Virgil Cojocaru, precum şi tuturor colegilor nemţeni, în iniţiativa de a fonda 
prezenta revistă, căreia îi doresc ani mulţi şi atingerea tuturor obiectivelor!
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Concursul de cultură generală ”Speranță pentru mâine”și redescoperirea 
bibliotecii de către tinerii romașcani

      În cadrul manifestărilor ocazionate de ”1 iunie: ziua internațională a copilului”, secția ”Sală de lectură” 
a Bibliotecii municipale ”George Radu Melidon”- Roman, anunța în primăvara anului 2003, organizarea unui 
concurs de cultură generală destinat în exclusivitate elevilor liceelor din zona municipiului Roman, intitulat 
sugestiv ”Speranță pentru mâine”.
     Declinul sever prin care trece lectura în ziua de azi este o incontestabilă și dură realitate, absolut toate 
discuțiile referitoare la condiția cărții direcționându-se inevitabil către zona crepusculului.
     În plină ofensivă a Internet-ului (al cărui rol benefic în viața contemporană nu poate fi totuși contestat), 
”zăbava cărților” a căpătat valențe anacronice, puținii încă implicați într-o asemenea activitate fiind priviți mai 
degrabă ca niște excepții de la regulă, nonconformiști ai societății actuale.
     Acest fapt, coroborat cu climatul economic actual (caracterizat prin pauperitate), a gravelor carențe 
educaționale (datorate, în principiu, lipsei frustrante atât a motivației cât și a perspectivei ulterioare), a 
promovării cu obstinație a kitsch-ului în societate și, nu în ultimul rând, a inflației nonvalorilor care au acaparat 
mass-media (apologeți ai superiorității banului în fața culturii, erijați în false modele de urmat în viață), duce 
inevitabil la falimentul lecturii și, în ultimă instanță, la falimentul gândirii.
     Pierderea rezultată, exprimată în termeni umani și resurse, este imensă, așa încât devine necesară și 
meritorie organizarea acestei activități (inițial o simplă componentă din cadrul politicii de animație a secției 
”Sală de lectură”), care a reușit în timp să-și câștige un statut de tradiție și respectabilitate, punctând, pe 
lângă latura festivalieră a evenimentului, în planul educațional al tinerilor noștri concetățeni și implicit în 
viitorul urbei noastre, constituindu-se într-o oază dătătoare de oxigen orizontului tot mai rarefiat în materie de 
cultură generală al liceenilor romașcani și încercând (fără pretenția unei reușite depline) stoparea dezertării 
în masă a tineretului din bibliotecă.
     Au trecut 15 ani de la acea primă ediție, perioadă în care, lăsând modestia deoparte, putem vorbi nu doar 
despre tradiție ci și despre succes, performanță și ”priză la public”, implicarea cadrelor didactice de la liceele 
din Roman și zona limitrofă (Trifești și, mai ales, Săbăoani), participarea consistentă și rezultatele meritorii 
obținute de elevi de la licee aflate nu neapărat în topul performanțelor și al prestigiului la nivel național, 
interesul constant arătat de mass-media, nu în ultimul rând sprijinul material oferit de sponsori (remarcabilă 
în ultimii ani chiar implicarea Primăriei și a autorităților locale) devenind elocvente față de interesul stârnit de 
această inițiativă.
     Ca orice manifestare din zilele noastre, fie ea culturală, științifică, artistică, sportivă sau de altă natură, 
datorită impactului social (de fapt, tocmai pentru crearea acestui impact), acest concurs presupune eforturi 
organizatorice susținute, atât în plan mental cât și material: întocmirea chestionarelor, a foilor de concurs, a 
invitațiilor către secretariatele liceelor, a diplomelor, afișelor, anunțurilor și a altor materiale promoționale, 
însoțite invariabil de ”tradiționala” căutare de sponsori (motivarea financiară a concurenților și chiar acel 
minim ”protocol” destinat participanților, cadrelor didactice însoțitoare, presei, etc fiind factori ce contribuie la 
deplina reușită a acestui eveniment).
     Concursul constă în rezolvarea unui chestionar tip grilă, conținând 100 întrebări, fiecare cu 4 variante de 
răspuns, punctajul maxim posibil fiind, evident, 100 puncte; concurenții, câte 3 de la fiecare liceu, participă la 
două secțiuni, ”Individual” și ”Pe echipe”, ierarhizarea făcându-se în ordinea descrescătoare a punctajului 
obținut, respectiv a sumei punctajelor obținute de cei trei membri ai echipe.
     La primele zece ediții (2003-2012), întrebările au fost grupate în zece domenii ale cunoașterii umane:    1) 
Maxime, expresii celebre; 2) Religie, mitologie; 3) Botanică, zoologie; 4) Tehnică, invenții; 5) Sport;     6) 
Politică; 7) Artă plastică, muzică, cinematografie; 8) Istorie; 9) Geografie, călătorii; 10) Literatură.
     În urma discuțiilor cu unii participanți și chiar profesori însoțitori, având în vedere (pe lângă gradul relativ 
ridicat de dificultate al unora dintre întrebări) vastitatea extremă a domeniilor, care făcea imposibilă 
întocmirea unei bibliografii, începând cu cea de-a 11-a ediție (2013), întrebările au fost alese din câte zece 
domenii bine definite, reduse ca întindere și ușor accesibile în materiale bibliografice distincte, după cum 
urmează: 
     Ediția a 11-a (2013): 1) Ion Luca Caragiale; 2) Capitalele statelor lumii; 3) Femei celebre; 4) Spania;     5) 
Mamifere carnivore; 6) Al Doilea Război Mondial; 7) Campionatele Mondiale de Fotbal; 8) Literatură 
universală pentru copii; 9) Exploratori celebri; 10) Istoria comunismului. 
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    Ediția a 12-a (2014): 1) Mihail Sadoveanu; 2) Literatură franceză; 3) Domnitori ai Moldovei; 4) Primul 
Război Mondial; 5) Australia; 6) Personalități romașcane; 7) Jocurile  Olimpice Moderne; 8) Fluviile Terrei; 9) 
Catastrofe naturale; 10) Fauna Africii.
     Ediția a 13-a (2015): 1) Ion Creangă; 2) Expresii celebre; 3) Minuni arhitectonice; 4) Tenis de câmp;     5) 
Fauna României; 6) Revoluția industrială; 7) Istoria cinematografiei; 8) Răscoale și revoluții în Romania; 9) 
Civilizații antice; 10) Italia. 
Mai mult chiar, începând cu cea de-a 14-a ediție (2016), am redus numărul domeniilor la cinci, fiecare cu 20 
de întrebări, dintr-o bibliografie – evident – mai puțin stufoasă, deci mai ușor accesibilă: 
     Ediția a 14-a (2016): 1) Municipiul Roman; 2) Superlative geografice; 3) Vasile Alecsandri; 4) Premiul 
Nobel pentru literatură; 5) Japonia.
     Ediția a 15-a (2017): 1) Mihai Viteazul; 2) Africa; 3) Turcia; 4) Literatura română veche. Cronicarii;      5) 
Liviu Rebreanu 
     Ediția a 16-a (2018): 1) Mihai Eminescu; 2) Personalități romașcane; 3) Israel; 4) Centenar România;    5) 
America Centrală și de Sud           
     Trebuie subliniat că, la absolut toate cele 16 ediții de până acum, cu sprijinul remarcabil (și dezinteresat) 
obținut din partea  unor instituții, firme private, persoane publice (manageri, consilieri, politicieni), ori simpli 
cetățeni (inclusiv personal al bibliotecii), s-a reușit recompensarea câștigătorilor cu sume deloc neglijabile în 
bani, precum și a tuturor participanților cu diplome, cărți, dulciuri și chiar produse cosmetice sau 
îmbrăcăminte.  
      S-au remarcat, cu precădere, liceele laureate, după cum urmează:
Ediția 1-a (2003) –  9 licee: Seminarul Teologic Ortodox ”Sf. Gheorghe”
Ediția a 2-a (2004) –  9 licee: Seminarul Teologic Ortodox ”Sf. Gheorghe”
Ediția a 3-a (2005) – 8 licee: Colegiul Național ”Roman-Vodă”
Ediția a 4-a (2006) – 10 licee: Colegiul Nașional ”Roman-Vodă”
Ediția a 5-a (2007) – 9 licee: Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri”, Săbăoani 
                                               Grupul Școlar ”Vasile Sav”
Ediția a 6-a (2008) – 9 licee: Colegiul Național ”Roman-Vodă”
Ediția a 7-a (2009) – 7 licee: Colegiul Național ”Roman-Vodă”
Ediția a 8-a (2010) – 8 licee: Seminarul Teologic Ortodox ”Sf. Gheorghe”
Ediția a 9-a (2011) – 7 licee: Colegiul Național ”Roman-Vodă”
Ediția a 10-a (2012) – 6 licee: Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri”, Săbăoani
Ediția a 11-a (2013) – 5 licee: Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri”, Săbăoani
Ediția a 12-a (2014) – 6 licee: Colegiul Național ”Roman-Vodă”
Ediția a 13-a (2015) – 5 licee: Colegiul Național ”Roman-Vodă”
Ediția a 14-a (2016) – 6 licee: Liceul Teologic Romano-catolic ”Sf. Francisc de Assisi”
Ediția a 15-a (2017) – 6 licee: Liceul Teologic Romano-catolic ”Sf. Francisc de Assisi”
Ediția a 16-a (2018) – 6 licee: Liceul Teologic Romano-catolic ”Sf. Francisc de Assisi”
      De menționat că începând cu ediția a 12-a (2014), concursul are loc în cadrul manifestărilor prilejuite de 
Zilele Municipiului Roman, motiv pentru care liceele din Trifești și Săbăoani nu mai participă.
            Se poate observa prezența din ce în ce mai redusă, de la 10 licee în 2006, la doar 5 licee în 2013, 
fenomen ce nu trebuie pus neapărat pe seama interesului scăzut iscat în rândul participanților, alți factori 
determinând acest lucru, dintre care aș putea nominaliza desființarea Grupului Școlar Industrial Construcții 
de Mașini (cu o prezență remarcabilă la primele ediții), precum și o anumită reticență manifestată de 
conducerea unora dintre licee (Liceul Agricol ”Ion Ionescu de la Brad”- Trifești, Grupul Școlar Danubiana) 
care, invocând varii motive, au refuzat în ultimii ani să-și mai înscrie echipele în competiție.
      Este îmbucurătoare, în schimb, constanța participării și a rezultatelor merituoase din partea celorlalte 
licee, acest lucru demonstrând calitatea actului educațional de la aceste instituții, gradul de implicare și 
seriozitatea atât a elevilor cât și a cadrelor didactice de acolo, precum și beneficiile colaborării permanente a 
acestora cu Biblioteca municipală; chiar în condițiile unei prezențe diminuate, trecerea pragului bibliotecii de 
către participanți, măcar în vederea consultării bibliografiei, reprezintă un câștig în planul atragerii tinerilor 
către lectură, justificând pe deplin eforturile depuse în vederea organizării și desfășurării acestui concurs.  

                                                                                                           Iulian Gavrilă - bibliotecar 
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 Biblioteci nemțene – memorie și cultură

 O privire pe harta lumii biblioteconomice arată că şi în ţări în care comunităţile locale acordă atenţie 

bibliotecilor publice şi îşi asumă responsabilitatea organizării şi finanţării ei începe să se manifeste o tendinţă 

de raportare la un centru de autoritate. Aceasta dovedeşte însemnătatea specială ce se acordă bibliotecilor 

în calitatea lor de instrumente de informare, organizării reţelelor naţionale și regionale, politicii culturale 

unitare la nivel naţional și participării statului la gestionarea informaţiei, iar cum tendinţa este de integrare de 

la local la naţional şi de la naţional la internaţional, eforturile altor ţări pot face subiect de reflecţie. În ceea ce 

ne priveşte, lucrurile variază de la unele judeţe/ oraşe/ comune la altele, autorităţile trebuie să devină 

capabile să înţeleagă miza informării şi formării cetăţeanului civilizat prin bibliotecă. Realităţile fiecărui 

moment sunt bazate pe principii ferme, care impun, pe de o parte, o anumită disciplină ierarhică, 

administrativă şi financiară, iar pe de altă parte posibilitatea de mişcare. În altă ordine de idei, este nevoie de 

fonduri tot mai mari conform tendinţelor actuale care impun ca serviciile publice, inclusiv cele din sfera 

serviciilor culturale şi a patrimoniului cultural, să fie cât mai apropiate de cetăţean, de standardele de calitate 

care se aplică pentru orice tip de serviciu prestat pe piaţă la un moment dat, dar şi de relaţiile dintre 

reprezentanţii administraţiei publice şi audienţe din cele mai variate în sensul în care acestea să fie plăcute, 

constructive pentru ambele părţi implicate. Viitorul bibliotecii publice depinde extrem de mult de imaginea pe 

care aceasta o are în comunitatea care o finanțează și pentru care există, imaginea pozitivă a bibliotecii este 

vitală pentru a dovedi gradul de utilitate a ei, pentru relevanța pe care o are în societate. 

 De multă vreme in Neamț a existat o preocupare constanta pentru promovarea imaginii bibliotecilor, a 

bibliotecarilor și a evenimentelor culturale locale, dar aceasta s-a realizat cu metodele și cu mijloacele 

timpului. Biblioteci nemțene – memorie și cultură este un proiect iniţiat de Virgil Cojocaru, cu sprijinul 

Consiliului Județean Neamț și al Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu” şi se adresează bibliotecilor publice și 

comunităților din județul Neamț, o continuare a proiectului ”Biblioteca Văii Muntelui”, realizat în 2017 tot cu 

sprijinul Consiliului Județean Neamț și al Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu”, și implementat doar în 

bibliotecile publice și comunitățile din zona numită generic ”Valea Muntelui”, ce s-a materializat ca un veritabil 

precursor de succes al acestui proiect generos actual, dar şi tuturor doritorilor de valorificare a patrimoniului 

cultural local, între ei foarte mulţi profesori şi elevi, cuprinzând micro-monografii şi comunicări ştiinţifice şi de 

popularizare a acestei zone geografice. 

 Fiecare bibliotecar, împreună cu voluntarii săi din cadrul proiectului, cei mai mulţi dintre ei elevi de 

gimnaziu şi liceu, au pornit să cerceteze spaţiul local, să intervieveze, să fotografieze, să afle fotografii vechi, 

să culeagă poveşti şi legende și să le împărtășească prin ochii, mintea, gândurile și cuvintele lor tuturor celor 

care doresc să afle despre toate acestea. Iniţiatorii şi-au dorit ca bibliotecarii publici din această zonă, mai 

ales cea rurală, să se implice cât mai activ în viaţa comunităţii şi, totodată, să fie sprijiniţi de autorităţile locale 

în activităţile lor. Biblioteci nemțene – memorie și culturăCa obiectiv general proiectul  își propune să 

contribuie și la creșterea gradului de utilitate a bibliotecilor publice locale nemțene (municipală, orășenești și 

comunale), prin creșterea gradului de acces la informație, precum și la creșterea vizibilității acestora prin 

f biectiv ormarea și promovarea unei imagini pozitive a bibliotecilor publice din rețeaua județeană, iar ca o

specific constă în realizarea unui suport informațional, cu existență garantată, permanentă si interactivă, 

accesibil prin Internet, conținând mai multe tipuri de informații: mostenire culturală; manifestari tradiționale; 

personalitati locale; informare comunitară, etc. Prezentul proiect se dorește a fi și un instrument facil și 

eficient de promovare a imaginii bibliotecilor și de scoatere a lor din izolare, din anonimat, bibliotecile nu mai 

pot rămâne doar ce au fost, izolate, ele trebuie să promoveze principiul ubicuitatii informației și trebuie să se 

adapteze la cerințele si așteptarile utilizatorilor lor din prezent și din viitor, mai mult decât atât, bibliotecile 

trebuie să anticipeze toate posibilele nevoi ale utilizatorilor și oricât de "fanteziste" ar putea părea unele 

solicitări de informații, bibliotecile trebuie să fie pregătite să le ofere pe loc sau să le procure in cel mai scurt 

timp cu putință, până vor fi în măsură să satisfacă solicitarile tot mai mari și mai ales tot mai diversificate ale 

utilizatorilor lor. 
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 Este foarte lăudabilă și in același timp utilă activitatea publicistică dedicată subiectelor legate de 
bibliotecile publice românești, de mai mult timp profesioniștii din domeniul biblioteconomic și al științelor 
informării sunt constienți cu privire la contextul regional/națonal în care s-a scris de multe ori. A scrie 
despre activitățile din biblioteci înseamnă, printre altele, a contribui la recunoașterea socială a acestor 
instituții publice si la consolidarea percepției privind utilitatea acestor organizații. Privind și dintr-o altă 
perspectivă, nu doar activitatea publicistică este utilă și laudabilă, dar la fel de util si lăudabil este actul 
lecturii realizat de bibliotecar. Totuși, de multe ori tocmai cei care încearcă să evalueze performanța din 
domeniul biblioteconomic nu conving cu privire la faptul că au un respect față de textul scris, în sensul 
punerii in practică a ceea ce este scris, a autorității provenind din cultura scrisă. Există de multe ori 
nonșalanța desconsiderării a ceea ce este scris, a autorității din sfera culturii scrise, chiar în propriul 
nostru domeniu. 

Cărțile și revistele (nu doar cele de specialitate) îţi oferă posibilitatea să te opreşti mai multă vreme 

asupra unui pasaj, să te întorci la altul pe lângă care ai trecut în grabă, dar la care simţi nevoia să revii, să 

meditezi îndelung în timpul lecturii şi după ce ai terminat-o, să reiei cartea sau revista oricând doreşti. O 

carte te trimite la alte cărţi, o revistă la alte reviste şi toate împreună formează baza trainică a culturii 

noastre. Toate celelalte mijloace de răspândire a cunoştinţelor rămân subordonate cărţilor și revistelor şi 

subordonate vor rămâne oricât de mult se vor înmulţi şi perfecţiona procedeele tehnice. Importanţa 

lecturii este evidentă şi mereu actuală. E un instrument care dezvoltă posibilitatea de comunicare între 

oameni, făcându-se ecoul capacităţilor de gândire şi limbaj. Prin lectură, oamenii sunt conduşi să-şi 

formeze capacitatea de a surprinde, de a descoperi conţinuturi şi forme ale realităţii exprimate printr-o 

multitudine de modalităţi, să-şi extindă astfel aria cunoaşterii; pătrunzând diversitatea textelor parcurse, 

aceștia vor parcurge căi specifice de expresie, asociere cu altele, ceea ce le permite trecerea de la 

cunoaşterea concretă la cea abstractă, de la intuiţie la reprezentare şi fantezie, ajungând în posesia unor 

instrumente utile descoperirii realităţii înconjurătoare. Cu toată amploarea pe care au luat-o mijloacele 

audio-vizuale în difuzarea culturii, cartea și/sau revista rămâne unul dintre cele mai frecvente mijloace de 

autoinstruire. Lectura cărţilor și a revistelor oferă cititorului prilejuri unice de reflecţie. Ea îndeamnă la 

introspecţie, angajează valori formativ educative care îşi pun amprenta asupra întregului comportament 

al cititorului.

Cât despre formarea unei culturi profesionale prin lectură și studiu, trebuie evidențiată distanța care 

trebuie parcursă, și care de multe ori nu prezintă interes pentru angajați, de la lucrurile aflate din auzite 

sau tangențial, de la barfe și ”noutăți” care țin mai mult de social media, până la efortul de a dezvolta o 

cultură profesională bazată pe actul lecturii. În contextul actual, 

lipsa de înclinație către actul lecturii referitoare la domeniul 

profesional conduce la pierderea legăturii cu schimbările 

caracterizate de un dinamism accentuat din domeniul 

biblioteconomic și al științelor informării. Într-adevăr un text bun e 

o călătorie prin care descoperi și te descoperi, te raportezi la 

ceilalți, la un ideal, îți ridică întrebări care te ajută să te cunoști mai 

bine, să analizezi, să compari și să-i înțelegi și pe alții. Lectura 

trebuie să fie fascinantă pentru a nu fi abandonată în favoarea 

altor plăceri, lectura continuă duce în timp la modelarea 

personalității. Nevoia de a cunoaște, a înțelege, de realizare a 

propriilor aptitudini, de considerație din partea celorlalți 

componenți ai diferitelor grupuri devin motivații care conduc la o 

nouă deschidere a noastră spre un nou univers.

Virgil Cojocaru, manager proiect
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Pipirig - din oază de folclor în lupta de supraviețuire a tradițiilor

�
prof. Cristian Vatamanu

 
 Pipirigul a fost și a rămas un centru de păstrare a folclorului autentic, în special în ceea ce privește 
tradițiile și creațiile artistice și muzicale, mult mai mult decât alte zone din județul Neamț. Am putea afirma, 
fără teama de a greși, că ocupă un loc de frunte și la nivel de țară în acest sens.
 Totuși, ultima perioadă, odată cu plecarea în masă a foarte mulți tineri în străinătate, tendința este una 
de știrbire a tradițiilor și obiceiurilor. Din ce în ce mai puțini copiii merg cu colinda prin sat spre a vesti Nașterea 
Domnului, anul trecut a fost doar un grup de Irozi în Pipirig și două grupuri de copii care au mers cu Steaua. 
De Anul Nou au fost organizate 3 bande de capră pipirigeană, una de adulți, dar în noaptea de Anul Nou era o 
liniște stranie pe străzi, față de alți ani, când văzduhul voia de sunetul tobelor și al clopoțeilor. Încet, încet, 
tradițiile se pierd. Folclorul odată la rang de cinste mai supraviețuiește și prin rapsodul popular Nicolae 
Gavriliu și prin 2 mici ateliere de confecționat ii tradiționale. Până și cântecele populare ale copiilor au pierdut 
mult din mireasma autenticului de odinioară. Singura speranță pe care o are Pipirigul sunt câțiva oameni 
dedicați, care încearcă să păstreze pe mai departe folclorul zonei și tradițiile populare.
 În centrul comunei Pipirig se ridică un ”Muzeul lui David Creangă”, cu o colecție impresionantă de 
haine populare și alte obiecte vechi. Muzeul, s-a făcut prin strădania doamnelor profesoare Arsenescu 
Georgeta și Arsene Eleonora, inițiativa muzeului și o parte din finanțare fiind posibilă datorită unui proiect a 
profesorului Vatamanu Cristian. Grupurile care vin în Pipirig, la diverse acțiuni culturale sau de alt tip, nu trec 
fără a vizita acest muzeu, situat chiar în centrul comunei.
 Din păcate este singurul loc care ne amintește de folclorul de odinioară din Pipirig, care poate fi vizitat 
de către publicul larg. Acțiunile dedicate cultivării folclorului nu sunt totuși abandonate pe deplin. Un exemplu 
în acest sens este strădania preotului Stănică Adrian, de la Biserica ”Adormirea Maicii Domnului”, din satul 
Stânca. De puțin timp în zonă, preotul a văzut potențialul folcloric al Pipirigului, iar în data de 24 iunie a făcut 
numeroase activități de promovare a costumului tradițional, profitând de acțiunea economică națională ”Ziua 
Iei”. Cu mic și mare, Biserica s-a umplut de enoriași îmbrăcați în costum tradițional, lăzile bunicilor fiind 
deschise după foarte multă așteptare.
 Aparent o acțiune minoră, câțiva copii, tineri și bătrâni, îmbrăcați tradițional. Dar, mesajul a fost unui 
foarte important: ”Cât de frumos este costumul nostru strămoșesc, neexistând o altă haină de sărbătoare mai 
potrivită ca acesta”. După foarte mult timp, pe covoarele din biserică au pășit opincile tradiționale, din piele de 
porc. Unii oameni spuneau că au mai îmbrăcat pe copii cu haine tradiționale, dar nu țin minte să fi folosit 
vreodată și opincile. 
 Pentru un specialist în acest domeniu poate părea o îmbinare între autentic – frumos și chici, dar noi 
putem răspunde că măcar există această îmbinare, decât să lipsească cu totul. Într-adevăr, multe dintre ii nu 
avea nici cea mai mică legătură cu tradiționalul (mă refer la ornamente), altele erau imprimate, altele cusute 
la mașinării, altele cu acul, dar fără să respecte anumite elemente folosite de străbunicii noștri, totuși erau 
multe vechi, autentice și ce este mai important, unele actuale, foarte bine 
realizate.

� Inițiativa referitoare la îmbrăcămintea tradițională ca haină de 
sărbătoare a avut efect. Astfel, de ziua hramului 
bisericii: ”Acoperământul Maicii Domnului”, în 
biserică au apărut din nou costumele cu 
mireasma de românism. Putem spune că a apărut 
o nouă ”modă”, aceea a portului tradițional la 
biserică de sărbători, dar cum nu toți sunt ”la 
modă”, nici în biserică nu toți au posibilitatea sau 
doresc să îmbrace aceste costume. Cei mai ușor 
de convins sunt copiii, care sperăm, că pe viitor vor fi obișnuiți să poate aceste 
costume tradiționale. În concertul de Vecernie, parcă erau îngerași ce duceau 
sufletul românesc spre Pantocratorul ce străjuiește 
naosul bisericii.
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 Până și rugăciunea pare diferită, nouă, mai puternică, mai smerită în ia înaintașilor noștri. Parcă le 
împrumutăm puțin din credința lor, din dragostea lor față de Dumnezeu și față de neam, este un liant între 
trecut și prezent, iar noi sperăm că și spre viitor. 
 Nu poți vorbi despre înaintași, despre unire, despre personalitățile ce ne-au creat spațiul românesc 
de azi, fără să respecți folclorul. De aceea, în an centenar, copii s-au pregătit și au îmbinat culorile și motivele 
tradiționale moldovenești cu cele ale steagului tricolor al marii uniri. Cum se putea mai frumos prezenta și 
vorbi despre unire, decât în costum tradițional? Efortul copiilor a fost recompensat cu 
premii pe măsură la Protopopiatul Tg. Neamț, în folclor fiind înglobat sufletul românesc 
din orice zonă a țării provine acesta.
 Un loc I la acest concurs organizat de către Biserică, dar un loc I ce ridică moralul 
pentru a merge mai departe și care transmite tuturor că fără folclor riscăm să ne pierdem 
identitatea, iar fără identitate ne vom asemăna celor din pușcării care au primit în loc de 
nume un număr de identificare, ne vom depersonaliza, iar nația își va găsi sfârșitul.
 Cu siguranță, însă, că sunt mulți care vor face efortul de a identifica cele mai bune 
idei de acțiune pentru a scoate în evidență spiritul românesc autentic. Un costum 
tradițional, un cântec, o tradiție, un obicei, dacă acest lucru va deveni o deviză pentru 
fiecare vom crește ca neam, vom fi mândri ca țară, vom fi liberi cu sufletul.

Monumente vii

Profesor Erhan Dumitrina

 Cum intri în cimitirul bisericii din Dreptu, timpul stă în loc iar liniștea de peste tot intră în oase. O liniște 
plătită scump de soldații români ce și-au apărat țara cu prețul vieții. Aici, în cimitirul patronat de Sf. Gheorghe, 
nu întâmplător cel purtător de biruință, își dorm somnul de veci până și soldații ruși și germani morți în timpul 
războiului.
 Povestește preotul paroh, Chiorbeja Dumitru, că nemții erau pe muntele Pârvu iar rușii pe muntele 
Grințieș iar gloanțele zburau între cei doi munți luând vieți.
 Aproape de drum, la vedere, flutură maiestuos tricolorul, iar crucea, o caschetă și piatra albă de 
marmură leagă cerul de pământ. Este monumentul eroilor a căror trupuri sunt peste tot în pământul țării iar 
sufletele lor sunt alături de sfinți în împărăția cerurilor. Coboară de sfânta zi a Înălțării Domnului când glasuri 
nevinovate de copii cântă, iar liturghiile îi aduc la veșnica pomenire. În fața plăcii albe pe care se înșiruie 
nume scrise cu litere negre, fiecare își găsește un moș, strămoș, pentru că fără să vrem ducem genetic în trup 
acești eroi nemuritori. Am găsit și eu pe Leț Petru, străbunic, mort pe câmpul de luptă, lăsând in urmă o 
văduvă cu mulți copii. Ca ofrandă de război, după moarte, ne-a lăsat pământul pe care ne-am ridicat case, 
datorită împroprietăririi făcute. Deci sufletul lor e împăcat, au luptat pentru pământul 
strămoșesc și au lăsat pământul țării. N-au luat cu ei decât dragostea cea mai de 
preț, dragostea de patrie. Tot din dragoste față de eroii nevăzuți, domnul învățător 
Constantin Romanescu a înălțat monumentul din curtea bisericii. Tot erou a fost și 
dânsul pentru că și-a jerfit viața în folosul semenilor. A construit școli, mobilier și a 
șlefuit atâtea minți și mâini, iar acum își doarme somnul de veci alături de oamenii pe 
care i-a iubit atât de mult, chiar dacă nu era al locului. Era de la Grințieș, dar sufletul și 
trupul său este alături de casă, biserică și școală. Când era director, lângă 
monument aduna copii  împreună cu învățătorii iar lumea cu mic cu mare comemora 
istoria scrisă și nescrisă prin adevărate serbări.
 Un alt monument dar mai nou este ridicat de săteni și pentru cinstirea eroilor 
din revoluția din 89, alături de cei din cele două războaie. Avem pământ, avem țară, 
avem libertate, avem eroi. Eroi care nu au luptat pentru cucerire de noi teritorii, ci 
pentru apărarea propriului pământ ce mulți l-au râvnit. Dar cu dragostea, credința și 
curajul lor ne-au lăsat moștenire o țară în care noi, cei în viață să devenim eroi, 
pentru pomenirea generațiilor viitoare.
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 MONUMENTUL EROILOR DE LA MĂDEI
Marile evenimente istorice ale naţiunii din secolele XIX – XX au marcat şi viaţa locuitorilor din Mădei.
La războiul pentru cucerirea independenţei de stat, alături de soldaţii ruşi, la Plevna, Griviţa, Rahova şi 
Smârdan, au participat şi locuitori din satul Mădei: Toader Budăi, Vasile Filip, Toader Burlancea, Gavril Budăi, 
Toader Ciolan şi alţii.
În primul război mondial, în bătăliile din vara anului 1917 de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, au participat 124 de 
săteni înrolaţi în diverse unităţi militare, din care cei mai mulţi în regimentul 16 infanterie Fălticeni. Familii 
precum Arsinte, Mujdei, Guguţa, Balan  şi – au trimis fiii la război.  Au căzut 11 soldaţi din satul Mădei şi 9 din 
Pîrîul Cîrjei. Cât au mai trăit, veterani din acest război au povestit fiilor, nepoţilor şi celor interesaţi, întâmplări din 
luptele susţinute, evidenţiind curajul, determinarea şi eroismul soldaţilor noştri.
În Al doilea Război Mondial, soldaţi localnici au participat alături de  Regimentul 3 grăniceri la dezarmarea şi 
înfrângerea soldaţilor germani din zonă: Iftimuţ P. Neculai, Motoc Tanase Gheorghe, 
Cojocaru Neculai, Schiopu Ilie. Alţi localnici au participat la luptele din Ungaria şi 
Cehoslovacia, pentru înfrângerea Germaniei hitleriste: Budăi Simion Toader, Cheşa S. 
Alexandru, Cozma Grigore Gheorghe, Cîrjă C. Dumitru, Maxim Neculai şi Gavril, 
Gînsac Ion, Burlancea Aniţa Gheorghe, Cuţuhan I. Dragomir, Dorneanu T. Gheorghe, 
Balan P. Vasile, Cuţuhan I. Vasile.
Aceşti săteni şi-au slujit patria cu credinţă şi au apărat-o în vremuri de primejdie, alături 
de alte zeci de mii de săteni de pe cuprinsul întregii ţări. Faptele lor de vitejie sunt un 
model pentru urmaşii lor, aceste rânduri fiind un omagiu adus lor. Numele lor este înscris 
pentru eternitate pe monumentul ridicat în cinstea lor, în curtea bisericii din satul Mădei .

� Prof. Alupei Lenuţa, Liceul „Mihail Sadoveanu” Borca

Monumentul eroilor

      Vizavi de biserica din Borca, este amplasat monumentul eroilor construit in 
anul  1934, finantat de primarie, autorul nefiind cunoscut. Monumentul este 
proprietatea statului.Pe fatadele monumentului sunt montate trei placi de 
marmura cu numele celor 66 de eroi cazuti in Razboiul  pentru 
Independenta(1877-1878) si Primul Razboi Mondial (1916-1918)Dupa 1989 s-
au montat alte trei placi cu numele a 112 eroi cazuti pe front in cel de-al doilea 
Razboi Mondial.
   Anual la sarbatoarea Inaltarii Domnului, au loc activitati de comemorare   a 
eroilor,unde participa Biserica,Scoala si Primaria, pentru a nu se uita faptele deosebite savarsite de eroi , in 
folosul comunitatii si tarii.  
� In 1898, începe construirea şoselei de pe Stânişoara pe un alt traseu decât cel iniţial. Pentru aceasta 
sunt aduşi meşteri italieni care execută lucrări durabile (poduri şi ziduri de protecţie ce se păstrează şi astăzi). 
Şoseaua a fost inaugurată în 1903. 

 În şaua Stânişoara, italienii au înălţat un monument reprezentând o cruce aşezată pe un postament 
sculptat cu motive florale şi cu însemne regale(anexa 1). Monumentul a fost distrus în primul război mondial, dar 
oamenii numesc şi astăzi acel loc “Crucea Talienilor”. 
Până în 1987, aici a fost o cruce mai mică din metal(anexa 2) pe care locuitorii din Mălini au înlocuit-o cu una mai 
mare. În acest punct urcă şi vechea variantă a drumului (azi traseu turistic marcat cu roşu), numită de localnici 
şoseaua veche sau drumul ruşilor  pentru că pe aici au coborât soldaţii ruşi, atât în primul 
cât şi în al doilea război mondial. De altfel, numele ultimei conflagraţii mondiale se 
păstrează sub forma ruinelor unor cazemate ridicate în punctul strategic al şeii Stânişoara.

In data de 29 iunie 2013 a fost sfintit monumentul ,,Crucea Talienilor''(anexa 3) pe 
acelasi loc unde s-a aflat primul monument inaltat pe vremea regelui Carol I.Acesta a fost 
ridicat prin grija si osteneala familiei Dan Ruscanu din comuna Borca, care a dorit sa aduca 
un omagiu in memoria sotiei sale Petronela, plecata la cele vesnice la frageda varsta de 21 
de ani, precum si in amintirea ostasilor romani cazuti in aceste locuri in cele doua razboaie 
mondiale.

prof. Anişoara Calu
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 LECTURA  -  factor decisiv în dezvoltarea    personalității  umane

      În istoria omenirii, CARTEA este o creație umană sau divină, de o mare valoare, care contribuie hotărâtor 
la evoluția și dezvoltarea armonioasă a tuturor semenilor. Lecturarea cărților este izvor de răspunsuri și sursă 
de inspirație pentru formarea personalității fiecăruia dintre noi. Cartea pune în mișcare, asemenea unui 
motor, procesul evolutiv al dezvoltării umane. Citind, informându-ne, obținem cele mai desăvârșite valori. Iar 
valorile, corelate cu un conținut spiritual și intelectual al omului, sunt fenomene ce scot în evidență realizările 
profesionale, materiale și cele sufletești. Omul, ființă socială cu capacități de comunicare, este el însuși o 
carte deschisă cu proprietăți minunate de-a absorbi tot ceea ce este frumos și favorabil din lumea 
înconjurătoare .
Bineînțeles că într-o viață de om nu reușim să lecturăm, nici pe departe, tot ce s-a scris și publicat valoros din 
Antichitate și până în zilele noastre. Individul tinde a fi în contact cu lectura deoarece îl motivează și îl 
predispune spre noi idealuri și viziuni.
     De aceea, pentru voi, dragi tineri , am făcut o selecție pentru a vă prezenta câteva cărți care v-ar putea 
influența  benefic  personalitatea  voastră în curs de formare.

JURNALUL FERICIRII , Nicolae Steinhardt
     Este o carte scrisă în urma experiențelor trăite în închisoare. Nicolae Steinhardt a făcut pușcărie politică în 
regimul comunist instituit la noi imediat după cel de-al Doilea Război Mondial. Pentru a ieși dintr-o temniță 
sau o altă formă de încarcerare există și soluția mistică a credinței. Închisoarea a constituit pentru autorul 
acestei fabuloase cărți „Academie și Altar”. A trecut de la iudaism la creștinism și a ieșit din închisoare cu viață 
spirituală mult îmbunătățită. „În felul acesta a găsit puterea de a-și îngenunchea frica, de a se smulge de sub 
imperiul fanatismelor, răului și minciunii, de a îmbrățișa adevărul și de a-și descoperi propria demnitate 
umană, …adică fărâma de Dumnezeire care trăiește în fiecare din noi”. (Virgil Bulat)
Jurnalul fericirii este o capodoperă, „se aseamănă marilor manuale inițiatice ale Evului Mediu. Este o carte a 
cărților a Estului” comunist totalitar. (Dan Chelaru) Este o dovadă palpabilă a ieșirii cu grație dintr-o situație 
limită, de criză existențială . Așa se întâmplă atunci când Harul Divin lucrează, totul are o rezolvare care te 
propulsează înspre Divinitate.

MIRAREA FILOZOFICĂ. Istoria filozofiei europene, Jeanne Hersch
     Autorul a fost timp de douăzeci de ani profesor de filozofie la Universitatea din Geneva. A condus secția de 
filozofie de la UNESCO și a publicat numeroase lucrări. Cu simplitatea proprie doar marilor dascăli, autorul 
repovestește istoria filozofiei ca pe o istorie a mirării surprinsă în momentele ei esențiale. J.Hersch ne arată 
că în cei peste două mii de ani de gândire occidentală au existat oameni cuprinși de acea mirare din care s-a 
născut filozofia. Sunt prezentate puncte de cotitură ale gândirii care au dat la iveală acele câteva întrebări 
esențiale pentru a se renunța la vorbăria fără noimă și la banalitate. Se reactualizează aici facultatea mirării 
proprie omului. În mirarea altora vom regăsi propria noastră capacitate de a ne mira. Mirându-ne, întrebându-
ne, gândind, ne vom cunoaște pe noi înșine mai bine, vom ști mai multe, vom putea fi mai greu de manipulat.
Mai poate oare omul secolului al XXI-lea să se mire, să se minuneze? Deși trăim în epoca științei, a 
tehnologiilor informatice avansate, nu le știm pe toate dar … omul cât trăiește învață! Nu-i de ajuns să fii 
contemporanul unor oameni de știință ca să scapi de ignoranță. Citind și informându-ne, meditând și 
rugându-ne, facem un pas uriaș spre cunoaștere și evoluție.
     Această carte face o incursiune măiastru sintetizată a filozofilor și a sistemelor filozofice, începând cu 
Antichitatea și până în zilele noastre. Cu toții ne mirăm : copii, tineri și maturi, ne punem întrebări mai mult sau 
mai puțin filozofice, conștient sau nu. Dragi tineri, citiți această carte plină de înțelepciune milenară! Vă va 
îmbogăți și vă va înălța.

CREATIVITATEA. Descătușarea forțelor interioare, Osho
     O carte scrisă mai mult cu inima. De la început, autorul ne dă o definiție a creativității : „o persoană 
creatoare este cea care are putere de pătrundere, care vede lucruri pe care nimeni nu le-a mai văzut, care 
aude lucruri pe care nimeni nu le-a mai auzit”. Creativitatea este parfumul libertății bine înțeleasă. Poți să fii 
creativ numai dacă ai personalitate, dacă nu ți-ai însușit psihologia mulțimii. Omenirea va renaște numai în 
ziua în care individul va fi respectat și lăsat să fie liber în creativitatea sa, ne avertizează autorul. Devii creator 
în momentul în care îi dai voie creativității să se întâmple în tine. Spiritul treaz, conectat la tot ce se întâmplă și 
la Divinitate, te ajută să devii creativ, să cultivi frumosul.
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 Această carte lecturată cu atenție te va schimba, vei deveni cutezător și încrezător în propriile forțe, te va 
scoate din anonimat.

DE LA LECTURĂ LA BANI. Cum te poate ajuta forța ascunsă a lecturii să-ți îmbunătățești viața sub toate 
aspectele, Burke Hedges. Titlu incitant pentru pragmatici și nu numai! Autorul acestei cărți provine dintr-o familie 
de imigranți latino-americani, care s-a decis să trăiască în Statele Unite ale Americii după instaurarea dictaturii de 
la el din țară. Burke Hedges ne destăinuie că „lectura, spre deosebire de orice altă activitate, nivelează forțele pe 
terenul de joc al vieții. Este marele egalizator. Lectura ne transformă din persoana care suntem în acest moment 
în Cineva care putem deveni. Și când ne schimbăm câtuși de puțin, suntem mai bogați sub toate aspectele decât 
eram cu o zi înainte”. Autorul speră că citirea acestei cărți ne va aprinde pasiunea pentru lectură și ne va da 
puterea să ne descoperim aptitudini unice pentru a ne realiza pe deplin potențialul.
 
CEL CE URCĂ MUNTELE, Ernest Bernea
      Această carte este un adevărat ghid spiritual pe care, lecturându-l, ne va ajuta să depășim traumele lăsate, 
uneori, de suferință. Suferința este aici hiperbolizată, ridicată la rang de munte. „Cel ce urcă muntele plin de 
credință, luminează cărările și biruie moartea ”, afirmă autorul după o experiență de o viață.
Oricât ar suna de paradoxal, suferința ajută sufletul în evoluția lui și te face să gândești și să simți adânc, dacă nu 
te lași strivit , copleșit de ea. O carte densă, profundă, care îți solicită resursele intelectuale și te face să înțelegi 
rolul și rostul suferinței în viața de toate zilele.

PESCĂRUȘUL JONATHAN LIVINGSTON, Richard Bach
      Autorul s-a născut în anul 1936 în S.U.A. și este un descendent al familiei compozitorului J.S.Bach. Scriitor, 
pilot și mecanic aviatic, Richard Bach este un tip original, pasionat de acrobațiile aeriene și de figura unui pilot de 
curse din anii treizeci, John Livingston, care avea să-i sugereze numele personajului – pescăruș. Deși adevărata 
sa pasiune a fost aviația, și-a dorit dintotdeauna să scrie. Obsedantă preocuparea autorului în ideea unei păsări 
care învață să treacă dincolo de zidurile limitărilor …
Pescărușul J.L. este, după Micul Prinț, cea mai citită parabolă modernă. Nu, nu este important că povestea 
vorbește despre ordine și dezordine, despre conformism și disidență, despre cârdul care cârâie și solitarul care 
tace și zboară. Nici relația maestru – discipol despre care nu mai rămâne nimic de spus după ce citim cartea nu e 
cel mai important lucru în această carte și nici exemplara lecție de libertate pe care o primim. Important este felul 
în care răspunde pescărușul Jonathan la nedumerirea tânărului său prieten : „Nu înțeleg cum poți iubi un cârd de 
păsări care tocmai a încercat să te ucidă”. Vom descoperi sensul parabolei și ceea ce e cu adevărat important în 
ea, citind cartea. Adevăratul pescăruș J.L. trăiește în noi toți și de aceea cartea ne este dedicată cu mărinimie, 
nouă, tuturor. Să acționăm pentru a merita această dedicație.

BIBLIA
    Nu întâmplător am lăsat Biblia sau Sfânta Scriptură pentru finalul pledoariei mele. Este cartea despre care 
Dumnezeu spune, prin gura Sfântului Său Proroc Moise : „ea nu-i pentru voi doar o vorbă goală, ci e însăși viața 
voastră, și prin cuvântul acesta vă veți îndelunga zilele”. Același adevăr ni-l descoperă apoi Însuși Fiul lui 
Dumnezeu întrupat pentru noi, Domnul nostru Iisus Hristos, când le spune ucenicilor săi : „Cuvintele pe care Eu vi 
le-am grăit,  ele sunt Duh și viață sunt”.

Biblia e cartea care cuprinde cărțile, așadar, e Biblioteca prin excelență, singură și singulară în 
dumnezeiasca ei omenitate. Orice bibliotecă din lume poate avea cuvinte despre Dumnezeu ; Biblia e înseși 
rostirea lui Dumnezeu, anume pentru oameni, inspirată de Duhul Sfânt. Pentru nevoia stringentă de a cunoaște, 
ne vom învăța s-o citim, dacă sufletul ni se va aprinde în văpaia cu dumnezeiescul dor. Acesta ne va descoperi că, 
în vreme ce toate cărțile acestei Cărți au fost scrise de dragul unui singur personaj, Iisus Hristos, prevestindu-l și 
vestindu-l, și în vreme ce Iisus Hristos a venit în lume de dragul unei singure făpturi, omul, înseamnă că toată 
cartea se îndreaptă către noi toți. Dacă o ocolim, riscăm să trecem pe-alături de propria viață. Dar fiindcă ne-o 
vom asuma, ne vom descoperi pe noi înșine.  Atâta timp cât omul simte nevoia să citească o poezie plină de 
simțire, vizionează un documentar despre probleme grave ale omenirii, se relaxează ascultând muzica 
preferată, dăruiește prietenilor tablouri cu picturi mai vechi sau mai noi și nu uită la finalul zilei să-și înalțe spiritul 
la Dumnezeire, încă mai avem o speranță de normalitate, de bine , frumos și armonie.
      Tineri, simt că uneori nu vă place lumea în care trăim cu toții. Citind, puteți materializa o alta, mai bună și mai 
ofertantă.

Mariana Călinescu, bibliotecară la Biblioteca „Mihai Eminescu”, Bicaz
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PENTRU O ADEVĂRATĂ UNIRE 
 

Daniel Dieaconu
 
 România se apropie de centenarul celui mai important an al istoriei ei: 1918. Demn de remarcat că s-a 
înteles acest fapt de la nivel înalt si pînă la cel judetean si rămîne de văzut cum va fi el „implementat“ la nivel local 
si cum autoritătile locale vor răspunde directivelor judetene. Sperăm că electoralul nu-si va face loc în cadrul 
acestor manifestări. Un rol important ar trebui să-l aibă profesorii de istorie din fiecare localitate, care, cu sigurantă 
au realizat articole sau studii de istorie locală, unii dintre ei chiar autori de monografii, unele dintre ele de mare 
valoare. „Marele Război“ si „Marea Unire“ ar trebui să fie în aceste monografii si dacă nu, să se facă demersuri în 
acest sens. De altfel, Asociatia Profesorilor de Istorie din Neamt a început actiunile în acest sens desfăsurînd un 
proiect, sprijinit de Consiliul Judetean, dedicat primului război mondial în Neamt si s-au realizat 30 de studii 
excelente cuprinse într-un volum, dar Neamtul are mai bine de 70 de localităti si fiecare ar trebui să aibă studiul 
său dedicat acestor evenimente cruciale pentru istoria acestui neam. Asociatia Profesorilor de Istorie din Neamt 
pregăteste un proiect de mare anvergură pentru anul 1918, urmărindu-se un parteneriat cu profesorii de istorie 
din Basarabia, elevi basarabeni urmînd să vină în ospetie în judetul Neamt, să desfăsoare mai multe activităti de 
omagiere a Marii Uniri. Nu vor lipsi din cercetările istorice ce vor fi realizate de profesori si elevi care vor continua 
efortul început anul acesta. Si, fără discutie, Neamtul a cunoscut în perioada 1916-1918, tot ceea ce înseamnă 
războiul, cu toate ororile sale, cu fronturi, bejenii, rechizitii, case si gospodării distruse, tati si frati care nu s-au mai 
întors acasă. Asupra acestor fapte ne vom concentra în rîndurile următoare, acordînd atentie zonei numite 
generic „Valea Muntelui“. La 15 august 1916, clopotele din Vechiul Regat au început să sune: România intra în 
război. În perioada neutralitătii, statul român se pregătea de război si se concentra asupra trecătorilor spre 
Transilvania. Neamtul era un judet cu granită al Moldovei si de aici plecau două mari pasuri spre Transilvania: 
pasul Bicaz si pasul Tulghes. Prin acestea, dar si prin alte trecători mai mici, au trecut la 15 august soldatii români 
din Armata a IV-a a generalui Prezan cîntînd un nemuritor „Treceti batalioane române Carpatii“ si cu „inima la 
trecători“ i-au asteptat românii ardeleni cu pîine, sare si... vinars si succesele militare au venit într-o primă fază, 
chiar dacă cu mari sacrificii. Documentele vremii amintesc că în satele nemtene de granită au început să curgă 
cărutele pline cu răniti. Divizia 14 română condusă de generalul Paraschiv Vasilescu a trecut granita de-a lungul 
văilor Bicazului si Bistricioarei, ocupînd Almasul, Tulghesul, Bilborul si apoi Toplita, ca Brigada 4 Mixtă să ocupe si 
orasul Gheorghieni

 De mare importantă au fost luptele de la Pietrele Rosii, astăzi în comuna Grinties, cînd un batalion din 
regimentul 56 a avut 80 de morti. Dar, după lupte intense pe platourile Călimanilor si Hăsmasului, după trei 
ofensive reusite, generalul Constantin Prezan stăpînea înăltimile muntilor Ghurgiu si Harghita. Între satele 
Tulghes si Grinties, pe Valea Bistricioarei, s-a dat o luptă cumplită între români si unguri. S-a ajuns la luptă la 
baionetă si înclestările au ajuns pînă în apele rîului de s-au umplut malurile de lesuri, iar apa pleca rosie la vale. 
Locului si astăzi îi zice Sângeroasa, iar trupurile soldatilor români, în număr de 66 care au putut fi găsite au fost 
înmormîntate lîngă vechea bisericută greco-catolică. Dezastrul de Turtucaia a făcut ca multe trupe să fie dislocate 
în Dobrogea, iar Armata de Nord, izolată si atacată de trupe austro-ungare si germane, a fost silită, desi 
victorioasă pe front, să se retragă. Coloanele de refugiati s-au îndreptat în cărute spre Roman, găzduiti în conditii 
grele. Preotul Alexandru Romanescu din Grinties nota pe un Liturghier: „La 31 octombrie, noaptea, spre 1 
noiembrie 1916, am părăsit satul si ne-am dus la Grumăzesti pentru că satele Grinties si Poiana au fost teatru de 
război între noi si nemti. Pe 30 noiembrie au venit rusii si au stat aici pînă în primăvara lui 1918 cînd s-a făcut la ei 
revolutia“. Octavian Goga rostea si el cu profetice cuvinte: „De peste granita cea nouă, /Ca o sălbatică urgie, 
/Strigînd spre tarina Moldovei, /Un munte s-a pornit să vie... Si va să-nsemne cronicarul,/ Atunci o zi vijelioasă, 
/Ceahlăul n-a rămas la dusmani, / Ceahlăul s-a întors acasă“. La 1 decembrie 1918, între cei 1.228 de delegati din 
comunele Transilvaniei s-au aflat si săteni din Bicazu Ardelean, care au votat pentru România Mare si ca să nu 
mai fie granită între români si pîrîul Chisirig să nu mai despartă Bicazele. Armata română înainta victoriasă pînă la 
Budapesta, iar în urma sa refugiatii ardeleni si cei moldoveni din satele de granită se întorc la gospodăriile lor pe 
care le găsesc distruse. Au fost distruse scoli, precum cele din Mădei si Borca, poduri si chiar biserici, precum cea 
din satul Corbu. La 1 decembrie 1918 se făcea România Mare, iar satele din muntii Neamtului nu mai erau la 
hotare, ci în mijloc de tară, iar locuitorii nu mai treceau de o parte si de alta prin „vama ursului“, ci pe drumurile 
pietruite din trecători. În România Mare, Ferdinand I Întregitorul s-a tinut de cuvîntul dat sodatului-tăran în 
transeele de la Mărăsesti: a făcut reforma agrară si electorală. Războiul lăsase în urma sa suferintă si lipsuri, dar 
românii îsi vedeau împlinit visul de veacuri - unirea - si, mai mult, aveau un pămînt al lor care să-l muncească si să-
l apere. Cei mai multi dintre noi, de prin sate, am mostenit pămîntul primit atunci. După toate cele spuse 
considerăm că sînt multe de sărbătorit si poate că noi, nemtenii, si noi, românii, poate vom trece peste toate care 
ne despart si ne vom bucura împreună.
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 Culoarea lecturii în Bibliotecă. Concurs Național

Iuliana Stoleriu - Biblioteca Municipală George Radu Melidon

                                   Motto: „Arta de a citi este arta de a gândi plus încă ceva...”         
 Lumea a intrat, odată cu apariția scrisului, într-o altfel de galaxie, cea a lui Gutenberg. Cărțile, „corpuri” 
ale acestei galaxii, alcătuiesc prin ele însele o lume, un univers aparte în care omul se simte într-o aventură, 
provocat de universul labirintic al cunoștințelor umane care așteaptă descifrare... Dar în fața sau în adâncul unui 
asemenea ocean ce să alegi, sunt milioane și milioane de titluri născute de-a lungul mileniilor. Ești copleșit, 
mintea se tulbură pășind în acest labirint...
„Se citește foarte puțin, spunea Voltaire, și, dintre cei ce doresc să se instruiască, majoritatea nu citesc cum 
trebuie. Soarta oamenilor este aceasta:
              Mulți chemați, puțini aleși;
               Soarta cărților iat-o:
               Multe răsfoite, puține citite.”
 Se înțelege, deci, că a ști să citești e o artă și există o artă de a citi. Realitatea timpului nostru transformă 
cartea în subiect de interminabile dezbateri, iar actul lecturii pare a rămâne într-o perpetuă amânare. Nu mai 
reușim să citim, dar ne propunem să facem asta. Astăzi, contactul cu cartea și universul ei se pierde, nu doar 
pentru că nu mai avem timp, nu doar pentru că preferăm computerul și televizorul, ci și pentru că suntem 
înconjurați de prea multe cărți. Dacă altădată rigorile cenzurii aveau ca efect direct creșterea interesului pentru 
carte, în neo-harababura noastră recent informatizată, democratică, „produsul” editorial pe suport de hârtie 
înregistrează psihologic un explicabil recul. „Abandonăm, uneori, lectura mai degrabă din cauza sațietății decât 
din cauza subțierii apetitului”. Într-o lume mai curând profană, în care valorile morale sunt copleșite de violență, 
sexism sau intoleranță, lectura poate și ar trebui să se revigoreze pe ea însăși. Asistată de calculator sau 
tradițională, lectura publică are nevoie de programe care să cuprindă cât mai largi zone sociale. Oricât ar evolua 
mijloacele electronice, rămâne totuși actuală informarea prin carte și bibliotecă. În periodicul „Lettres”, editat de 
Direcția Cărții și Lecturii și Centrul Național al Cărții din Franța, s-a publicat, de exemplu, programul unei acțiuni 
de mare amploare, sub genericul „Timpul cărților”, program care include peste 3000 de manifestări legate de 
carte și lectură, cu deschidere spre alte domenii ale vieții culturale. O campanie pentru revitalizarea lecturii 
publice se desfășoară și la noi în țară. Amintim aici Programul Național de lectură „Cărțile copilăriei” inițiat de 
Curtea Veche Publisching, Festivalul Național al Cărții și lecturii - Cluj, 2011, ediția 1, Concurs Național 
„Culoarea lecturii în bibliotecă”- Neamț, 2010, ediția 1.
Lectura poate și trebuie să înrâurească, ea înseamnă educație. Bibliotecarul trebuie să fie un mediator între 
carte și public prin lectură, mijloc esențial de formare a potențialilor utilizatori ai bibliotecii. Integrarea bibliotecii în 
viața comunității se face prin acțiuni organizate atât în interiorul ei cât, mai ales, în afara ei. Toate au însă ca 
numitor comun cartea, abordată cu competență și seriozitate. În toate domeniile în care este chemat să 
acționeze, la nivelul informării sau formării copiilor, tinerilor sau adulților, bibliotecarul devine agent al dezvoltării 
persoanei umane în actele și momentele semnificative ale vieții cotidiene. Scopul principal al activității de 
bibliotecă rămâne promovarea cărții și lecturii ca mijloace esențiale de formare a indivizilor într-o comunitate. 
Animația nu trebuie să devină un domeniu aparte în activitatea bibliotecii, ci să se înscrie în rândul formelor orale 
de prezentare a cărții și a bibliotecii. Ea determină și orientează organizarea și extinderea rețelei pentru a 
permite fiecărui individ să ajungă la carte. Universul uman nu e alcătuit din „atomi” individuali, ci reprezintă un 
complex de „senzații”: culori, sunete, mirosuri, presiuni, spații, timpuri. 
 Iată de ce sunetul și culoarea, vocea-lectura, culoarea-pictura au fost puse ca elemente pentru definirea 
proiectului „Culoarea lecturii în bibliotecă”. Cuvintele și culorile, nu au numai relații reciproce, ci au puterea de a 
evoca și de a reproduce elemente de senzații similare. Deși limbajul pare diferit, el tinde să redea aceleași idei și 
să determine aceleași tipuri de percepție. Cuvintele au culoare, cuvintele pictează; culorile vorbesc, construiesc 
o gamă de senzații vizuale egală cu alfabetul creator de limbaj. 
        Lectura și pictura au mișcări vibratoare de aceeași frecvență, adesea. Culoarea poate exploda cu 
intensitatea unui cuvânt și invers – cuvântul poate colora cu una din culorile fundamentale ale spectrului. Din 
cuvinte și culori, oamenii își scriu trăirile, depozitându-le în biblioteci. Bibliotecile sunt comori ale artei scrise sau 
imaginate vizual; ele se îmbogățesc din expierența umană și implicit a valorilor omului. Biblioteca este un 
epicentru al acumulării și cunoașterii pentru că de aici asimilăm cunoștințe, ne informăm pentru a explora ce ne 
înconjoară. Între toate nevoile umane, estetica este indispensabilă, ea dând repere despre cum să-ți faci viața 
frumoasă și confortabilă. Etica și estetica sânt valori ale existenței pe care ne bazăm, visând la o lume mai bună, 
iar prin prin imaginația copiilor lectura și pictura se completează în actul creativ.
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 „Culoarea lecturii în bibliotecă” a început în aprilie 2009 sub forma unui atelier de creație organizat în 
Sala de lectură a bibliotecii, în parteneriat cu Clubul Copiilor - Roman. El s-a desfășurat în fiecare joi a 
săptămânii. În cadrul atelierului, copiii au ascultat lectura unui text și apoi îndrumați de dr. profesor-pictor Monica 
Carp, au desenat pe baza textului citit de bibliotecar.
 Astfel biblioteca a reușit să ofere copiilor un mod privilegiat de comunicare, apropiindu-i de lectură prin 
imagini (visual) și sunete (auditiv), modalități potențiale pentru dezvoltarea memoriei lor auditivă concomitent cu 
asimilarea unui limbaj adaptat nivelului lor de înțelegere. Începând cu anul 2010, atelierul de creație a devenit 
proiect național, prin organizarea unui concurs la nivel de țară având ca obiectiv promovarea lecturii și 
dezvoltarea creativității de la o vârstă cât mai fragedă. Dacă în anul 2009 cei înscriși în atelier aveau vârsta 
cuprinsă între 8 și 14 ani, din 2010 aria de vârstă se extinde cuprinzându-i și pe elevii de liceu. În acest proiect s-a 
optat pentru lectura orientată, care ,,are două avantaje (1) e superior selectivă, te ghidonează în labirintul 
descurajant al bibliotecii și (2) pune ordine chiar și în ceea ce poate fi, la un moment dat, lectură întâmplătoare”. 
S-a avut în vedere tehnica de specialitate parcurgând etape firești cum ar fi:
stabilirea temei pentru lectură și desen (tema să răspundă cerințelor activității cultural-educative și de 
informare);
întocmirea bibliografiei pe baza colecțiilor bibliotecii;
selecția materialului;
stabilirea definitivă a titlului;
prezentarea unei expoziții de carte în acord cu lectura din cadrul atelierului;
alegerea textului pentru lectură (text scurt sau fragment);
montarea expoziției de desene în cadrul bibliotecii, urmărind concentrarea atenției și nu disiparea ei.
Selecția s-a făcut împreună cu cadrele didactice, avînd în vedere zona geografică în care se află orașul nostru, 
urmărind să facem cunoscute personalități ale culturii specifice zonei.
Temele concursului au fost următoarele:
„Dumbrava minunată” de Mihail Sadoveanu (în anul 2010);
„Sarea în bucate” de Petre Ispirescu (în anul 2011);
,,Mărul”, având în vedere mărul din basmul Prâslea cel voinic și merele de aur de Petre Ispirescu, mărul din „Albă 
ca zăpada” de Frații Grimm, mărul protopărinților Adam și Eva sau mărul discordiei din „Eneida” de Vergilius (în 
anul 2012).
În anul 2013, tema lecturii a avut în vedere cunoașterea personalităților istorice ale neamului nostru (figuri de 
voievozi și domnitori ai neamului).                            
Ca bibliotecar, am selectat din biblioteca noastră cărți de literatură istorică, pe care le-am expus în școlile 
participante la concurs. Bibliografia folosită pentru lectură a fost:
Almaș, Dumitru – Povestiri istorice pentru copii și școlari, București, 2005, Editura Nicol;
Almaș, Dumitru – Scântei peste veacuri. Povestiri istorice partea a II-a, București, 2005, Editura Nicol;
Ștefan, Ștefan Domn cel Mare (Legende repovestite de Constantin Bostan), București, 1985, Editura Ion 
Creangă;
Ștefan cel Mare și copiii, Iași, 1995, Editura Porțile Orientului.
  Am amintit elevilor de istoricul, profesorul și scriitorul Dumitru Almaș care s-a născut în Negrești-Neamț și 
am încercat să promovez valorile culturii nemțene, selectând o legendă repovestită de Constantin Bostan, 
culeasă de învățătorul folclorist Simion T.Kirileanu. Legenda se numește ,,Ștefan Vodă și porcarul” și face parte 
din volumul ,,Ștefan, Ștefan Domn cel Mare”. Legenda amintește de orașul nostru (Tîrgul Roman) în care 
poposise pentru o vreme Ștefan cel Mare, veghind pregătirile unei oști pe care urma să o trimită împotriva leșilor. 
După lectură, elevii și-au exprimat propriile trăiri prin desen. Am constatat că participanții la concurs au fost din 
15 județe, iar lectura a fost făcută din operele scriitorilor Dumitru Almaș și Dimitrie Bolintineanu. 
 În anul 2014, (ediția aV-a), tema lecturii a fost “ Personaje pozitive și/ sau  negative dintr-o lectură citită”. 
Am pornit de la ideea că poveștile copilăriei îi învață pe copii despre alegerile bune și greșite, despre personaje 
bune și rele, cât și despre viață și moarte. Binele și răul sunt concepte care reprezintă reguli esențiale de 
comportament fără de care nu poate exista o societate. Înțelegerea conceptelor de bine și rău are o funcție de 
maturizare a gândirii , ce nu trebuie ignorată. Am remarcat prezența elevilor de liceu în această ediție.Tema 
aleasă pentru ediția aVI-a a fost “Portret de dascăl”. Această alegere a fost făcută în semn de recunoștință, 
respect și admirație pentru cei care ne-au fost sau ne sânt învățători sau profesori. Lectura aleasă a fost “Domnu 
Trandafir” scrisă de marele prozator, Mihail Sadoveanu.
 Anul 2016, ediția a VII-a, Concursul Național “Culoarea lecturii în bibliotecă” a ales să promoveze 
poveștile marelui scriitor român, Ion Creangă. La această ediție au participat 650 de elevi din toată țara.
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              În anul 2017, am ales versul eminescian ca temă de lectură și concurs, pentru că ,, prin creația sa 
Mihai Eminescu rămâne într-adevăr cel mai mare poet al neamului pe care l-a ivit vreodată poate pământul 
românesc”. (George Călinescu, Viața lui Mihai Eminescu). Tema s-a numit “Culoarea poeziei lui 
Eminescu”.Concursul Național “Culoarea lecturii în bibliotecă” a avut în vedere ca fiecare ediție să 
promoveze valorile fundamentale ale culturii române. În anul Centenar, 2018, ediția a IX-a a concursului s-a 
numit: “Marea Unire – Cuvânt, Cânt, Culoare”, cunoașterea istoriei neamului din care faci parte fiind 
esențială în dezvoltarea fiecărui individ.
               Pentru ca lectura să devină autentică, o dimensiune permanentă a existenței, am izbutit să facem 
deja o tradiție din manifestările de acest gen. Împărtășim și cotribuim la valabilitatea opiniei Dr. Gabriel 
Ștrempel, membru de onoare al Academiei Române, care spunea că niciodată cartea, ca obiect fizic nu 
trebuie înlocuită pentru că nu poți lua omului plăcerea de a o răsfoi, de a reveni asupra unor pagini, de a o 
simți. Probabil că acestea vor rămâne însă plăcerile generației noastre, dar să nu uităm că, deși în lume 
lectura este în declin, iar accesul la Internet și informația electronică în creștere exponențială, sunt copii 
receptivi la lectură, care pășesc încrezători și curioși în labirintul acesteea. Totul e să nu întrerupem firul 
poveștii și să o facem mereu mai captivantă. 
 Totdeauna bibliotecarul, arhivar și promotor al valorilor scrise, prin acțiunile sale trebuie să caute cel 
mai favorabil teren și cel mai potrivit limbaj pentru dialog. Animația culturală realizată de bibliotecă va fi 
reușită și perpetuată dacă grupul căruia i s-a adresat o preia, o prelungește și-n alte activități, o reînnoiește 
revenind mereu la bibliotecă ca la un izvor mereu proaspăt. 
 Prin acest proiect Biblioteca noastră pare că-și atinge scopul, proiectul fiind unul pe termen lung și 
datorită faptului că din ce în ce mai multe școli din țară vor să participe la concurs. Lectura a îmbrăcat 
culoarea prieteniei și a renăscut într-o carte scrisă doar cu sufletul, o carte în care se regăsesc desenele celor 
care au fost premiați și nu numai. 
 Este un exemplar unic care nu doar îmbogățește fondul de carte al bibliotecii, dar rămâne dovadă 
peste timp a iubirii copiilor din generația noastră pentru lectură și creație. Din anul 2014, biblioteca și-a 
îmbogățit fondul de carte cu volume de carte unicat, în care peste ani participanții la proiect, la concursul 
organizat își vor regăsi lucrările.
       Nimic nu este întâmplător pe lumea aceasta și poate că o nouă poveste se scrie acum:
        A fost odată ca niciodată, o culoare care
născându-se din cuvintele cărților s-a numit “Culoarea lecturii în bibliotecă”.
        A fost odată ca niciodată Cuvânt și Culoare sau Culoare și Cuvânt
…..că de n-ar fi fost sau n-ar fi, nu s-ar povesti..
 Ca bibliotecar, trăind mereu în umbra cărților și în știința lor, mă bucur că pot duce povara 
fermecătoare a transmiterii spiritului lor prin lectură. Iar ca o mărturisire de credință, dacă vom ști să-i facem 
azi pe copii să iubească biblioteca și cărțile ei, în societatea adulților ce vor deveni, profesia noastră își va 
binemerita încă respectul și considerația.
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