
„Viaţa unui om bun nu 
se sfârşeşte nici odată: 
ceva rămâne întotdeauna 
să atingă şi să lumineze 
alte vieţi" 

Edward White 

De ziua profesională 
venim cu toţii să facem 
careva bilanţuri ale activi-
tăţii noastre de până acum, 
să lansăm nişte culmi pe 
care în viitor am vrea să le 
cucerim. Dragi colege, de 
ziua aceasta vă urez din 
suflet multă sănătate, 
prosperitate, succese şi 
realizări frumoase atât pe 
plan profesional cât şi pe 
plan personal. 

Sunt multe şi frumoase 
urările de sărbătoare pen-
tru bibliotecari, eu însă aş 
dori să facem împreună o 
mică călătorie în timp şi să 
ne întoarcem imaginar aco-
lo de unde am pornit, acolo 
unde nicidecum nu ne vom 
întoarce vreodată - în mi-
nunata ţară a tinereţilor, 
când am decis să alegem 
această frumoasă profesie 
şi să ne aducem aminte de 
cei care ne-au îndrumat 
primii paşi pe acest tărâm. 

De-a lungul anilor în 
biblioteca noastră s-a pe-
rindat o întreagă pleiadă 
de profesionişti, oameni cu 
suflet mare şi frumos, ca-
re nu şi-au cruţat puterile 
pentru a face din bibliote-
că un centru atrăgător şi 
necesar pentru comunitate. 
Activând pe acest tărâm 
mai mult de 43 de ani, per-

sonal i-am cunoscut pe 
mulţi dintre aceşti frumoşi 
dar şi inimoşi oameni pe 
care azi, de ziua profesiei 
aş vrea să-i omagiez. 

In primul rând în memo-
rie îmi apare chipul fostu-
lui director al reţelei de 
biblioteci Vladimir Tro-
cinschi, omul care într-un 
fel sau altul a fost prezent 
în viaţa fiecăruia dintre 
noi, pe atunci tineri anga-
jaţi. Anume Domnia sa ne-a 
îndrumat primii paşi in do-
meniu profesional, ne-a 
încurajat să trecem peste 
orice greutăţi... Numai pes-
te ani îţi dai seama că ati-
tudinea D-lui ne-a moderat 
şi format ca profesionişti. 
Uncal prin felul său de a fi, 
D-lui a reuşit şă formeze 
un colectiv care a rezistat 
tuturor încercărilor şi până 
la urmă a rămas fidel pro-
fesiei. Regret faptul că 
demult nu mai e printre noi 
şi am încrederea că toţi 
cei ce l-au cunoscut astăzi 
i-ar fi strâns cu respect 
mâna. 

Se aştern singure pe 
hârtie numai cuvinte de 
apreciere şi respect pen-
tru aşa profesionişti şi 
Oameni care de asemenea 
au fost pentru noi, cadre 
pe atunci tinere îndrumă-
tori , dar care din păcate 
nu mai sunt printre noi Kira 
Şpak, Sofia Peker, Ludmila 
Gâtlan, Ludmila Melnicova, 
Florentina Ivaneţ, Xenia 
Romaşcan.  

/Reflecţii în ajun de 
sărbătoare/ 

Graţie instituţiei cărţii 
avem memoria lumii, memo-
rie care conservă şi ne 
restituie tot ceea ce uma-
nitatea a creat în evoluţia 
ei. E o instituţie cu un grad 
de flexibilitate foarte ri-
dicat, adaptându-se cerin-
ţelor timpului şi servindu-l. 

Definiţia cea mai proza-
ică, mai simplă dată biblio-
tecii, ar fi: „Biblioteca e 
ceva fără de care nu se 
poate.” 

Dar cum trebuie să fie 
omul cărţii, cel care ţine 

flacăra înţelepciunii în se-
colul informatizării? Biblio-
tecarul de astăzi e portre-
tul unei personalităţi inte-
gre.  

Profesia de bibliotecar 
e de tip vocaţional. Biblio-
tecarul este o persoană cu 
abilitatea de a comunica 
pentru a ajunge la sufletul 
utilizatorului, o persoană 
cu dorinţa de a însuşi con-
tinuu lucruri noi şi cu ten-
dinţa de a ţine mâna pe 
pulsul timpului. 

Un bun bibliotecar tre-
buie să aibă răbdare, capa-
citate de a aduna şi siste-

matiza datele, de a vedea 
legătura dintre ele pentru 
ca la momentul oportun să 
le poată oferi celor intere-
saţi. 

Şi azi în zi de sărbătoa-
re, 

Cu dragoste eu mă în-
chin. 

Vă adresez sincere feli-
citări şi urări de sănătate, 
prosperitate. Să vă bucu-
raţi mereu de lumina spe-
ranţei, de stima tuturor 
celor care vă înconjoară. 
Să vă îndreptaţi destinul 
profesional spre deschide-
rea unor noi orizonturi – 
intelectuale, să fiţi un mo-
del de rezistenţă umană, 
păstrând mereu aprinsă 
flacăra inspiraţiei prin in-
termediul Măriei sale CAR-
TEA. 

 Eugenia Coşeru – şef 
oficiu asistenţă de speci-
alitate CDI „ M. Sado-
veanu” 
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Nu în ultimul rând aş 
vrea să le urez ani frumoşi 
şi multă, multă sănătate 
veteranilor noştri Eugenia 
Ceban, Anastasia Baciu, 
Ludmila Draganiuc, Felicia 
Nistor, Tamara Lupaşco. La 
mulţi ani, stimatele noas-
tre, multă sănătate şi bu-
curii de la cei dragi. 

În final adresăm tutu-
ror bibliotecarilor cele mai 
frumoase cuvinte, expri-
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mându-le întreaga admi-
raţie şi recunoştinţă pen-
tru fidelitate profesiona-
lă, pentru promovarea 
culturii şi a informaţiei şi 
din suflet le dorim mult 
curaj şi sănătate în conti-
nuare, multă prosperitate 
şi încredere în ziua de 
mâine şi în forţele proprii. 

 

Cu mult respect  

Emilia Evdochimov 



Bibliotecarul 

Biblioteca- templu al cunoaşterii 
Pentru noi, bibliotecarii adevăra-

ta universitate a viselor noastre es-
te o bibliotecă. Aici e locul unde ne 
găsim liniştea sufletească, unde as-
cultăm, discutăm,  ne întâlnim cu car-
tea, cu scriitorul, cu editorul, cu pic-
torul, cu umoristul, cu alţi semeni de 
ai noştri ingenioşi, interesaţi şi se-
toşi de a ţese noi performanţe şi de 
a valorifica potenţialul cunoaşterii. 
Biblioteca este locul care ne păs-
trează amintirile, ne delectează su-
fletul, ne farmecă cu mulţimea de 
tezaure ce aşteaptă fără răgaz răs-
foite.  

Este un  templul al  învăţăturii, 
deoarece doar în bibliotecă pot să-ţi  
hrăneşti sufletul şi gândul cu cele 
mai diverse cunoştinţe. Nimeni nicio-
dată nu va reuşi să înlocuiască cartea 
cu alte invenţii. Biblioteca va rămâne 
mereu cu porţile deschise pentru 
omenire, pentru că doar ea este uşa 
larg deschisă spre viitor şi doar într-
o bibliotecă ai şansa să fii superior! 

Bibliotecarul şi-a imaginat mereu 
paradisul sub forma unei biblioteci – 
o împărăţie a cărţilor, o bogăţie spi-
rituală fără de preţ. Pentru mine 
biblioteca este ca o a doua casă, o 
şcoală unde poţi mereu învăţa ghi-
dându-mă ca printr-un labirint de 
enigme, care mă ajută să devin mai 
inteligentă, mai bună şi mai deşteap-
tă, pentru că nicăieri nu voi găsi un 

limbaj mai frumos şi mai corect de-
cât în carte. 

Pe parcursul a 
patru ani de studii nu 
a trecut nici o zi fă-
ră ca să nu păşesc 
pragul  bibliotecii 
unde activez în pre-
zent. Biblioteca „M. 
Sadoveanu” este un 
templu al lecturii, ce 
ne permite să vorbim 
zilnic cu cartea - 
icoana sufletelor 
noastre ce ne pictea-
ză cu iscusinţă cu-
noştinţele. Am ştiut 
mereu că misiunea 
mea şi a fiecărui bi-
bliotecar este să de-a farmec cărţii. 
Un farmec aparte, care odată cu anii 
mă va ajuta să-i farmec cât mai mulţi 
prieteni al cuvitelor. Misiunea noas-
tră este să promovăm lectura prin 
diferite modalităţi şi forme cât mai 
atractive şi interesante pentru utili-
zatori realizând buclete broşuri, lis-
te de recomandări… Este de datoria 
noastra să fim cât mai creativi şi să 
împrietenim cartea cu tehnologiile 
informaţionale, care la rândul lor 
captează atenţia celor care cauta 
informaţia. Sunt o mulţime de opor-
tunităţi de promovare a lecturii prin 
intermediul calculatorului: realizarea 

expoziţiilor virtuale, crearea poveş-
tilor digitale, organizarea mate-
rialelor promoţionale.Viitorul 
profesiei noastre este organic 
legat de performanţele intelec-
tuale şi de educaţie ale noilor 
generaţii, căci biblioteca este,  
însuşi procesul de învăţare. 
 Cert este faptul că biblioteca 
este un remediu pentru minte, 
iar cărţile – remediu pentru su-
flet. Astfel biblioteca devine 
mai vizibilă şi demonstrează că 
răspunde tuturor doleanţelor şi 
referinţelor utilizatorilor con-
temporani, ea constituind veriga 
principală în educaţia culturii şi 
piatra unghiulară a unei cariere 
nobile. Prin urmare afirm cu cer-

titudine că biblioteca e o oază de 
linişte şi de frumos al sufletului, iar 
cartea – oglindă şi popas al spiritului 
spre realizare. Şi într-adevăr aşa 
cum spunea şi marele înţelept Miron 
Costin: „Nu este alta, mai frumoasă 
şi mai de folos în toată viaţa omului 
zăbavă, decât cetitul cărţilor”. 

   Dacă vreţi să obţineţi cheia 
succesului pierdeţi-vă în labirintul 
cărţilor şi sorbiţi lacom din nectarul 
cunoştinţelor!!!  

 
 Tartus Mihaela, bibliograf, serviciu 

informativ-bibliografic 

confere valoare istorică şi culturală 
acestora prin intermediul acţiunilor 
organizate pentru a fi transmise spre 
preţuire urmaşilor. 

Educaţia nu mai e orientată doar de 
profesori aflaţi în sala de curs. Astăzi 
s-au implementat sisteme de învăţă-
mânt la distanţă, iar bibliotecile sunt 
chemate să reducă aceste distanţe. 
Ele oferă referinţe, informaţii digita-
le/tipărite, facilitează crearea infor-
maţiei. Şi nu numai pentru studioşi, ci 
şi tuturor beneficiarilor, la toate eta-
pele vieţii spre realizarea atribuţiilor 
educaţionale şi ocupaţionale.  

Bibliotecile au fost şi vor rămâne 
instituţii deţinătoare de informaţie. 
Odată cu apariţia informaţiei digitale 
sursele informaţionale ale acestora 

Ritmurile halucinante ce se succed în 
dezvoltarea unei biblioteci astăzi ţin 
pe jar mai mulţi ani angajaţii acestora. 
Pentru a nu se rătăci în haosul infor-
maţional bibliotecarul e nevoit să obţi-
nă noi şi variate competenţe versus 
celor de ieri: de manager, marketing, 
gestionar priceput de informaţie tipă-
rită şi digitală, cunoaştere de progra-
me şi oferte, cunoaşterea comunităţii 
ce o serveşte. Astfel fiind pus în faţa 
unor noi categorii de cunoştinţe, noi 
metode de abordare a directivelor, noi 
suporturi şi tehnici. Şi-n aceste cir-
cumstanţe să nu ştirbească din funcţii-
le tradiţionale unei biblioteci: custodie, 
educaţională, estetică, informaţională. 

Fiind un retrovizor al progresului 
înaintaşilor biblioteca trebuie să le 
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Biblioteca – spaţiu de regăsire a bibliotecarului 

BiblioMesager  

Biblioteca este locul care ne 
păstrează amintirile, ne delec-
tează sufletul, ne farmecă cu 
mulţimea de tezaure ce aş-
teaptă fără răgaz răsfoite.  

Întâlniri, lansări de carte… 
Toate ştie să le facă 
Cu-n entuziasm enorm... 
Căci aşa-i bibliotecarul 
Cel ce-şi poartă mândru harul 
 
Să vă dea Domnul de toate: 
Sănătate şi răbdare 
Pace-n suflet şi iubire 
Cer senin şi voie bună 
Baftă-n toate să aveţi! 
 

Gaja Viorica 

  

 

devin nelimitate şi la îndemână, angaja-
ţilor revenindu-le rolul de filtru de 
decantare eficientă a informaţiei. La 
acest segment bibliotecarul se simte 
bine şi cu ambele picioare pe pământ 
din simplu motiv că nu poate fi înlocuit 
de computer. Dar… gestionarea infor-
maţiei cere de la bibliotecar cunoştin-
ţe avansate. Într-un interviu Victor 
Petrescu, nume cunoscut în spaţiul bi-
blioteconomic român spunea că azi „…
meseria include cunoştinţe de speciali-
tate, dublate de cele de cultură gene-
rală, informatică, documentaristică, 
comunicare… mobilitate intelectuală”. 

Mircea Eliade afirma „Dacă în filozo-
fie se poate crea prin simpla putere a 
gândului, în cultură e nevoie de materi-
ale. Lipsa acestor materiale – a biblio-
tecilor bogate ne-ar putea fi fatală. Ar 
putea să ne conducă la o ţară semidoc-
tă”.  Cele spuse se referă la o altă 
funcţie a bibliotecii – estetică, de a 
pune la dispoziţia comunităţii un spaţiu 
pentru întâlniri, organizare a eveni-
mentelor. Fără implicarea APL-urilor 
bibliotecarii sunt cu mâinile legate. 
Esteticul spaţiilor/sediilor e direct 
proporţională cu bugetul alocat. Şi 
calităţile de manager ale acestora sal-
vează situaţia. Deci numai capacitatea 
de adaptare a managerilor la cerinţele 
noi dau calitate bibliotecii.  

Vă doresc adaptabilitate, abnegaţiei, 
atitudine creativă pentru obiectul 
muncii voastre, perseverenţă, respon-
sabilitate. Să ţineţi biblioteca în pas 
cu imperativele timpului. 

Multă sănătate, dragi colegi. 
 
Railean Eugenia, director CDI „M. Sa-
doveanu” Soroca 

Cine e bibliotecarul? 
Ce-l cu misiuni cât carul: 
Fişiere, cataloage 
Cercetări şi selectări 
Noi servicii, voluntari 
Instruiri, ieşiri în public… 
Tehnici noi şi noi metode, 
Publicaţii, relatări… 
Săptămâni de informare... 
Termeni noi şi noi condiţii, 
Raportări online lunare 
Şi administrator de Web, 
Şezători, discuţii, cluburi 



Viaţa unui bibliotecar nu e atât de uşoară, 

Doar cu ochii în carte şi degetele-n cerneală. 

Aşa îşi petrec zilele şi seară de seară, 

Nu cum cred unii, că stau şi vizionează seriale. 

 

Sunt prea devotaţi acestui serviciu, 

La sigur, nu ar mai prefera un loc de oficiu. 

S-au deprins ani de ani , la bibliotecă, 

Sunt prea iuţi, mai ceva decât o cometă. 

 

Cărţile noi care le vin, 

Ei le clasifică rând pe rând. 

Iar mai apoi, şi cititorii vin, 

Şi-şi aleg cărţile zâmbind. 

 

Cartea – iubeşte sa fie citită, 

De bibliotecar să fie îngrijită. 

De cititori des răsfoită, 

Şi de mulţime – mult dorită. 

Bate cineva la uşa mea,  

Cine oare să fie? 

E cărţulia nouă care vrea, 

Să fim o familie! 

 

Cu prima ocazie, ce-aş avea 

Te-aş chema la mine! 

Să vezi ce frumos stă ea, 

Acum pe raft la mine! 

 

Dacă vei dori să o citeşti, 

Nu-ţi fie frică! 

Astfel o să-ţi aminteşti, 

Cartea – e o taină mică.  

Şi dacă o să-mi stingeţi lumina, 

Oricum o să merg la bibliotecă. 

Şi dacă uşile le închideţi şi trageţi cortina, 

Ies de sub pământ, dar tot la biblioteca. 

Să nu trageţi în omul care citeşte, 

Poate prin lectură, el se spovedeşte. 

Să nu aruncaţi cu pietre, în omul care citeşte, 

Poate anume aşa, el se linişteşte. 

Să nu râdeţi de omul, ce ţine în mâini o carte, 

Poate asta e a lui iertare de păcate… 

Să nu îndrăzniţi să batjocoriţi, cartea cea veche, 

Căci doar ea ştie , prin a câta generaţie trece! 

Şi dacă o să ajungeţi la ziua mea, 

Scrisul şi cititul, acum mi-e alinarea… 

Nu doresc cadouri scumpe, doar vreau o carte, 

Fie carte nouă sau veche, dar carte vă rog să fie! 

Şi dacă o să mă vezi pe stradă citind, 

Eu te rog, nu râde, priveşte-mă şi seacă, 

Ca să nu pornim noi cearta, tu taci şi pleacă… 

Căci Dumnezeu ţi-a dat viaţa, ca s-o trăieşti iubind!    

Sufletul nostru e ca un tren. Un tren trecut prin ninsori, ploi, şi zile senine. Un tren plin de ani grei şi mai puţini 
frumoşi.  Acest tren îl umplem cu cărţi. Orice staţie – are a sa istorie. Orice istorie – are un timp, o trăire şi-un apus 
cu răsărit. Iar fiecare apus şi răsărit, e descris în toate cărţile, altfel. Suntem cei, ce trăim, simţim. Suntem cei ce 
purtăm un suflet. Un suflet plin cu lumină. Iar lumina noastră e trenul cu cărţi. Un tren cu cărţi, ce a ascuns printre 
foi, fiecare istorie ştearsă.  

Fiind copil mic, am avut marele noroc să fiu crescut printre rafturile pline cu cărţi a unei bibli-
oteci uitate şi lăsate într-un orăşel mic. Ceilalţi copii de vârsta  mea, zburdau, se jucau, se odih-
neau şi îşi savurau copilăria din plin. Doar eu m-am găsit singurul copil pe vremea ceea, care-şi ori-
entase interesul în citire. Deşi, mă certau unii şi-mi tot spuneau “Mergi copile, că acum e timpul să
-ţi trăieşti copilăria” , alţii îmi spuneau ”Citeşte, căci doar prin lectură, o să ajungi un om mare!’’ . 
Au trecut ani, am crescut eu, şi din tot ce a fost, doar un lucru am înţeles… Timpul fuge, noi nu, 
iubim să fim fugăriţi. Copilăria, o putem trăi oricând, alături de copiii şi nepoţii noştri. Doar că 
acum nu te mai poţi impune să citeşti ceea ce cândva îţi părea prea narativ şi captivant. Sântem 
singurii protagonişti, ce ne modelăm viaţa aşa cum dorim noi. Acum, mă întreb oare, câţi copilaşi îşi 
mai petrec anii, prin biblioteci? Totuşi lectura este cultura din care învăţăm să fim sau să nu fim 
ca eroii noştri. 

Numărul 1, 2019 

Viaţa unui copil mic printre cărţi 

Omagiu 

Între cărţi 
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Pagină îngrijită 
de Cornea 
Elena, şef 
serviciu 

informativ-
bibliografic 

Oaspetele aşteptat Cartea – cadoul perfect 

Viaţa unui bibliotecar nu a ajuns să fie atât de stimată. Dacă 
e să ne aducem aminte, anume bibliotecarul a fost acel fenomen 
ce mergea din casă în casă să ne bage cultura în minte. Dar cul-
tura în minte, nu se bagă atât de uşor. Om să fii principalul, să 
vreai să primeşti ceva, fără de a da altceva în schimb. Că la tot 
ce primim pe gratis, uităm să mai şi spunem – ”Mulţumesc” . Din 
”mulţumesc” , se formează omenia. Anume acea omenie pe care 
nimeni nu o preţuieşte. Dar mulţi au auzit de ea cu siguranţă. 
Omenia, educaţia, cultura – o i-ai mai întâi din familie, ca mai 
apoi să hotărăşti tot tu, că se merită toate astea să fie dezvol-
tate prin citit. Cartea, poartă cele mai scumpe vitamine, doar 
trebuie să învăţăm să gustăm şi să culegem din roada fiecărei 
cărţi.  

Cartea – vitamina sufletului 



Adresa: 
or. Soroca, 
str. Alexandru cel Bun, 25 
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Cărţi ŞF  
un tip intră într-o 
bibliotecă, caută el o 
jumătate de oră, o 

oră la care bibliotecarul îl întreabă:  
- nu vă supăraţi pot să vă ajut cu 
ceva? la care tipul răspunde nedume-
rit: 
- caut cartea „Dinamo în Champions 
League" la care bibliotecarul îi spu-
ne: 
- nu vă supăraţi cărţile ŞF sunt la 
etaj 
 
Un fotbalist se duce la biblio-
tecă.  
- Vă pot ajuta cu ceva? întrea-
bă bibliotecarul.  
- Vreau să citesc o carte scrisă 
de Shakespeare!  
- Care?  
- William! 
 
Bulă sună în mijlocul nopţii la biblio-
tecară: 
– Alo, vă rog frumos să îmi spuneţi la 
ce oră deschideţi la biblioteca. 
Bibliotecara, obosită: 
– Bulă, dar e trecut demult de miezul 
nopţii! 
– Nu contează, vreau să ştiu la ce oră 
deschideţi biblioteca! 
– Păi, deschidem dimineaţa la ora 
nouă! Dar de ce vreţi să intraţi în 
bibliotecă aşa devreme? 
La care Bulă: 

„Un tip se duce la o bibliotecă: 
– Daţi-mi şi mie, vă rog, o carte des-
pre sinucidere… 
Bibliotecarul: 
– Pleacă, mă, de aici, că tu n-o mai 
aduci înapoi!!!” 
 
 
O blondă la bibliotecă se îndreaptă 
val-vârtej către bibliotecară şi zice: 
- Am o nemulţumire! 
Bibliotecara: 
- Spuneţi. 
- Am împrumutat o carte săptămâna 
trecută şi a fost ORIBILĂ! 
- De ce? 
- A avut mult prea multe personaje şi 
nicio acţiune! 
- Ah, dumneavoastră trebuie să fiţi 
persoana care ne-a luat cartea de 
telefoane... 
 
 
Alinuţa caută o carte în bibliotecă. 
Soţul o întreabă: 
-Ce cauţi dragă? 
-Ştii unde-i cartea aia "Cum să trăim 
până la 140 de ani"? 
-Da, tocmai am aruncat-o... 
-De ce? 
-Începuse maică-ta s-o citească! 
 

– Eu nu vreau să intru în bibliotecă. 
Am rămas înăuntru şi vreau să ies 
naibii de aici! 
 
 
Cinci chirurgi discută despre care 
pacienţi sunt cei mai buni de operat.  
Primul chirurg zice: "Îmi place să am 
contabili pe masa mea de operaţii, 
pentru că atunci când îi tai, totul 
înăuntru este numărat."  
Al doilea spune: "Mda, dar să-i vezi 

pe electricieni! Totul în 
interiorul lor este codi-
ficat pe culori."  
Al treilea chirurg spune: 
"Nu, eu sunt convins că 
bibliotecarii sunt cei 
mai buni; totul în ei este 
în ordine alfabetică."  
Intervine şi al patrulea 
chirurg: "Ştiti, mie îmi 

plac muncitorii din construcţii... aştia 
întotdeauna înteleg când îţi mai ră-
mane câte ceva în plus la sfârşit şi 
când lucrarea durează mai mult de-
cât ai spus că va dura la început."  
Însă al cincilea chirurg le-a închis 
gura la toţi: "Greşiti total. Politicie-
nii sunt cei mai uşor de operat. Nu au 
sânge în vene, nu au inimă, nu au co-
loană vertebrală, iar capul şi fundul 
sunt interschimbabile." 
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Cu umor despre bibliotecă 

Slogan sau moto firmă 

Curiozităţi  despre cele mai renumite biblioteci din lume 

sau Știaţi că? 

 

1. Ce-a mai mare bibliotecă din lume este biblioteca Congresului din Washin-
gton. Ea conţine aproximativ 75 de milioane de titluri diferite, inclusiv fo-
tografii, înregistrări video şi audio. 

2. Dacă vom împărţi toate cărţile păstrate la Biblioteca Publică din Moscova la 
toţi angajaţii, obţinem câte 29830 exemplare de persoană. 

3. Cea mai misterioasa bibliotecă din lume rămâne şi până în prezent colecţia 
de documente , şi cârti a lui Ivan cel Groaznic. Se presupune ca biblioteca a 
fost ascunsă sau mutată  de către  împărat în alt loc, iar oamenii de ştiinţă 
şi arheologii din întreaga lume timp de mai multe secole înecară sa găsească 
acesta colecţie preţioasa. 

4. În Lumea Antica este păstrata ce-a mai mare biblioteca a regelui asirian 
Assurbanipal ( sec. VII Î.Hr.). Regele nu era doar un cititor înflăcărat, dar 
avea slăbiciunea faţă de colecţionarea textelor. În timpul campaniilor mili-
tare şi a războaielor el captura întregi biblioteci. Arheologii au descoperit 
o colecţie de 25000 de tăbliţe de lut cu texte cuneiforme. 

5. Biblio- cleptomania nu este doar un cuvânt greu de pronunţat ci o boală rea-
lă care se caracterizează prin o nemărginită dragoste de carte, şi dorinţa 
de a avea multe exemplare. Cel care este reprezentantul acestei boli – a 
furat mai mult de 23000 de cărţi rare din 268 biblioteci din diferite părţi 
ale lumii- acesta este Stephen Blumberg. 

6. Marele Vizir al Persiei – Abdul Kassem Ismail se găsea permanent lingă bi-
blioteca sa personală. Unde se ducea de urma mergeau 400 de cămile care 
transportau cărţile. Cărţile erau aranjate împreuna cu cămilele în ordine 
alfabetică. 

7. În bibliotecile publice din Europa cărţile erau prinse cu lanţuri de raft. Lan-
ţurile erau suficient de lungi ca cartea sa fie luata si citita. 

8. În una din bibliotecile oraşului finlandez Vantaa a fost returnată pe neob-
servate o carte, împrumutata cu peste 100 de ani în urma. Dar cine a reîn-
tors acesta carte nu se ştie nici până în zilele noastre. Doar după notiţele 
de pe partea inferioară a copertei, care a fost eliberata oficial la începutul 
secolului XX.                                                               

 Chiseliţa Raisa. şef. Sala de lectură. 


