
beneficiarii acesteia lansa-
rea a două volume de carte: 
„Gardul de măceși” și 
„Fratele meu, fluturele”. 
Pământeanul nostru (V. Spi-
nei de baștină din satul Bă-
diceni) a fost foarte sincer 
în dialog cu sorocenii. I-a 
implicat în dialoguri, lecturi, 
a inițiat dezbateri, luări de 
atitudine. Un buchețel de 
fetițe drăguțe de la Liceul 
Teoretic „I. Creangă”, ghi-
date de Irina Caretnicov au 
dat suflet unor versuri la 
tema toamnei. Dar ce fru-
moase poezii de dragoste s-
au citit. Domnul scriitor a 
precizat și când a trăit sen-
timentele minunate descrise. 
Un poster cu mesaje de la 
soroceni cu chipul autorului 
făcut în creion negru de 
pictorul V. Zagaevschi l-au 
bucurat nespus.  

„Gala generațiilor de 
bibliotecari” ce au trudit și 
trudesc pentru prosperarea 
instituției „M. Sadoveanu” s-
a desfășurat vineri, 18 oc-
tombrie. Forme de lucru cu 
beneficiarii din anii 70 ai 
secolului trecut până în pre-
zent, amuzament pe sama 
metodelor socialiste de pro-
movare a cărții, scriitori 
preferați, caricaturi la 
adresa unor lucrători, crea-

ții proprii dedicate muncii 
bibliotecarilor, dialoguri 
hazlii la bibliotecă - toate au 
servit drept factor de dia-
log și voie bună. 

Proiectul profesional 
„Biblioteca mă reprezintă” a 
fost un proiect de promova-
re a breslei bibliotecare „M. 
Sadoveanu”. Fiecare a po-
vestit despre proiectele/
programele inițiate și imple-
mentate la locul de muncă și 
care și-au meritat investiții-
le de forțe, au adus plus 
valoare instituției. Cele vor-
bite au fost expuse în formă 
de pliant și incluse în mapa 
de istorie a bibliotecii. 

Vizitele ghidate ale ele-
vilor anului I, Colegiilor de 
Artă „N. Botgros”, „M. Emi-
nescu”, Tehnic Agricol, 
Școala Profesională a fost 
parte a lunarului „Prima vizi-
tă la bibliotecă”. Elevii au 
fost inițiați în materie de 
biblioteconomie de către 
angajații E. Coșeru, Tartus 
M, Rotari T. Lucrătorii filia-
lelor de asemenea au organi-
zat activități cu referire la 
eveniment. 

În cadrul acestei săptă-
mâni au vizitat instituția:   

Doamna Elena Bodnaren-
co ex-primar de Soroca. Vis-

a-vis de cuvintele 

Au învățat să-și iubească 
profesia 

Spre bibliotecă duc două 
căi: cea a cărții și cea a uti-
lizatorului. Și acolo, în lăca-
șul bibliotecii aceste căi se 
întâlnesc  în persoana biblio-
tecarului. Anume biblioteca-
rul îl familiarizează cu car-
tea, contribuie la formarea 
culturii informaționale, la 
păstrarea patrimoniului de 
documente. 

 Au fost mulți colabora-
torii Bibliotecii Municipale  
de la inaugurarea ei 1944 și 
până azi, unii au plecat din-
tre noi, numele altora au 
rămas în memoria specialiș-
tilor și utilizatorilor care au 
beneficiat de servicii, com-
petența și bunătatea lor. 
Acestea au fost: M. Per-
jovschi, V. Trocinschi,S. 

Picker, F. Ivaneț etc. 
Perioada cea mai rodnică 

a fost anii 70-80 când în 
personalul bibliotecii s-au 
inclus absolvenții Școlii de 
Iluminare culturală: E. Evdo-
chimov, L. Cibotaru, R. Chi-
săliță, T. Rotaru, L.Pac,T. 
Lupașco, V. Gaja, E. Grecu, 
G. Prilipco . Unul din colabo-
ratorii Bibliotecii Municipale 
care de-a lungul unui impor-
tant segment de viață - 42 
ani slujește exemplar insti-
tuția dată este Emilia Evdo-
chimov. 

Calitățile manageriale 
manifestate au fost aprecia-
te de la bun început fiind 
numită în funcția de redac-
tor superior, apoi șef servi-
ciu fonduri, unde o regăsim 
și astăzi. Studiile de specia-
litate, făcute la Școala de 

Iluminare „ E. Sîrbu” apoi 
USM s-au dovedit a fi bene-
fice pentru aprofundarea 
cunoștințelor și formarea 
bibliotecarului. Răbdătoare 
și disciplinată, competentă 
și bine informată Doamna 
Emilia are meritul de a com-
pleta, organiza și clasifica 
colecția de carte care este 
o verigă importantă în patri-
moniul bibliotecii. Fire mo-
destă, sociabilă, deosebit de 
sensibilă, pe parcursul acti-
vității a învățat să-și iubeas-
că profesia, s-o accepte, s-o 
aprecieze cu demnitate, cu 
mândrie. 

Sunt bucuroasă pentru 
faptul că astăzi la această 
aniversare de 75 ani ai Bibli-
otecii Municipale mă număr 
printre colaboratorii ei și 

Zilele Bibliotecii Munici-
pale „M. Sadoveanu” 
14.10.2019 – 20.10.2019 au 
fost încărcate cu  evenimen-
te frumoase, care au adunat 
în incinta bibliotecii prieteni 
mai vechi și mai noi împreu-
nă, a generat un flux mai 
mare de beneficiari, volun-
tari, a strâns grămăjoară 
câteva generații de colabo-
ratori ai bibliotecilor. Star-
tul evenimentelor s-a axat 
pe istoria instituției. Lansa-
rea filmului „75 ani de lectu-
ră publică la Biblioteca Mu-
nicipală „M. Sadoveanu” So-
roca” făcut de Gaja Viorica, 
pe lângă faptul că a scos din 
anonimat segmente necunos-
cute din viața bibliotecii, a 
provocat amintiri, dialoguri, 
situații hazlii cu referire la 
relația bibliotecar-
beneficiar. O expoziție des-
fășurată dedicată patronului 
spiritual al BM „M. Sadovea-
nu” cu titlul „Opera lui M. 
Sadoveanu – o vatră legen-
dară de eroi” s-a vernisat în 
incinta oficiului împrumut la 
domiciliu (T. Rotari, E. Gre-
cu). Tot în cadrul acestor 
activități s-a organizat și o 
oră literară. 

Scriitorul Vasile Spinei și
-a sărbătorit împreună cu 
echipa „M. Sadoveanu” și 

Au învățat să-și iubească profesia 
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Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” Soroca 

doresc 
ca insti-
tuția să 
aibă un 
viitor 
mai bun, 
să conti-
nue acti-
vitatea 
nobilă a 
familia-
rizării 
utiliza-
torilor 
cu car-
tea, iar colegilor le doresc  
sănătate, baftă, succese și 
realizări în domeniu.      

 
E. Coșeru – șef serviciu 

asistență de specialitate 
 

frumoase de felicitare 
doamna a donat un lot de 
carte, în mare parte ediții 
de lux.  

Domnul Grigore Bucata-
ru, șeful Secției Cultură și 
Turism Soroca, care a 
adresat urări de bine, suc-
cese. Cuvintele frumoase 
au fost suplimentate de 
flori și un lot de carte. 

Domnul Vasile Spinei, în 
cadrul întâlnirii, de aseme-
nea a bucurat beneficiarii 
cu donații din biblioteca 
personală. 

Reprezentanți ai Amba-
sadei Rusiei în Moldova au 
făcut o donație de carte 
pentru copii în limba rusă. 

Din numele echipei aduc 
mulțumiri tuturor pentru 
susținere, bune intenții, 
colaborare. 

 

Railean Eugenia, direc-
tor BM „M. Sadoveanu”. 



Situată în chiar inima Sorocii, 
Biblioteca Municipală „Mihail Sado-
veanu” a fost și rămâne încrucișarea 
tuturor drumurilor ce duc spre cul-
tură și cunoaștere, legând prezentul 
de trecut și viitor. Pe parcursul ani-
lor aici a fost adunată cu grijă zes-
trea spirituală a acestui neam, toate 
valorile prin care generațiile prezen-
te și viitoare vor învăța și judeca 
despre trecerea noastră prin istorie. 
Cu ajutorul colecțiilor și serviciilor 
oferite, Biblioteca își aduce aportul 
incontestabil la formarea elitei inte-
lectuale a orașului  și respectiv con-
tribuția la tot ce ține de dezvoltare 
și prosperare sub toate aspectele 
lor.. 

Felicit marea familie de bibliote-
cari cu ocazia frumosului  jubileu de 
75  de ani la care a ajuns Biblioteca 
Municipală „Mihail Sadoveanu”. Do-
resc să realizăm în viitor noi obiecti-
ve și să ținem piept provocărilor și 

solicitărilor comunității. Doresc ca 
tinerii să îmbrățișeze profesia de 
bibliotecar. Doresc ca vizitatorii 
noștri să fie mereu consumatori de 
tot ce deține o bibliotecă modernă, 
să fie alături de noi în tot ce ne do-
rim să realizăm în comun, să ne pro-
voace și să ne ajute ca bibliotecile să 
fie o a doua casă pentru ei. 

Ori de câte ori am prilejul, declar 
cu mândrie că sunt bibliotecară din 
echipa „Sadoveanu”, că sunt la locul 
potrivit și nu regret nicio clipă acest 
fapt. Sunt mândră că sunt înconjura-
tă de oameni competenți cu inima 
mare, care mereu au pentru mine un 
sfat bun și o încurajare, care mă va 
forma ca om și ca bun bibliotecar pe 
parcursul anilor! 

 Încă o dată LA MULŢI ANI Bi-
bliotecii Municipale „Mihail Sadovea-
nu” – instituție-model! 

 Cine poartă-azi grija cărții, O repară, o tratează?... 
 Și din om în om prin timp, tot mereu îi duce slava? 
 Numai el, Bibliotecarul, pleacă tâmpla peste carte. 
 Doamne, ce vrednice sunt al bibliotecarului fapte.  
 
Prin virtuțiile lui creștine, tot cu rugă-așa să fie, 
 Doamne, dă-i mulți ani de viață și doar tânăr să rămâie... 
 Că numai Bibliotecarul, sufletul omului hrănește, 
 El de veacuri și decenii, nu închide fila cărții. 

Cuvântul hrănește mai mult decât pâinea… 
Cine-a fost întâia oară, binecuvântat să fie? 
Să slujească templul Cărții și Cuvântul să-l învie? 
Numai el, Bibliotecarul, sufletul omului hrănește, 
El de veacuri și decenii, nu închide fila cărții. 
 
 Pâinea cea spirituală, cine-o scoate din cuptor? 
 Și-o împarte-n felii calde pentru utilizatori? 
 E mereu bibliotecarul, sufletul omului hrănește. 
 El de veacuri și decenii nu închide fila cărții. 
 
Cine sfânta pomenire a trecuților scriitori? 
Prin icoana cărții-nalță, înveșnicind numele lor? 
Numai el, Bibliotecarul veghează cuvântul scris 
Și din el candelă face pentru bibliotecă-aprins. 
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75 DE TOAMNE AI BIBLIOTECII MUNICIPALE „MIHAIL SADOVEANU” 

A fi bibliotecar înseamnă, în 
primul rând, să iubești cărțile, să 
găsești acel limbaj de a comunica 
cu litera scrisă și, nu în ultimul 
rând, să știi să comunici cu oame-
nii, cu cei care deschid ușa biblio-
tecii. Biblioteca Municipală „Mihail 
Sadoveanu„ a avut norocul să po-
sede oameni care au muncit și con-
tinuă să muncească pentru a ajuta 
acest labirint al cunoștințelor să 
ajungă pe cele mai înalte căi ale 
succesului. Sunt cei care au dat 
aripi ,pentru a ajunge departe și in 
viitorul apropiat și mai departe! 

„Bibliotecarul, mai mult decât 
cărțile, face biblioteca. Atât cât 
valorează bibliotecarul, întocmai atâ-
ta valorează și biblioteca. Meseria 
lui cere cam aceeași îndelungată și 
penibilă pregătire ca și cariera învă-
țământului” (Gabriel Henriot). As-
tfel, cum se spune în popor, omul 
sfințește locul. Bibliotecarul este 
sufletul bibliotecii, sensul ei în mijlo-
cul miilor de cărți puse pe raft. Ce-
ar fi o bibliotecă fără bibliotecar? O 
colecție de cărți, dar foarte puțin 
valorificată și fără viitor pentru că 
ar fi ca o apă stătătoare și nepopula-
tă. 

Bibliotecarul  sfințește locul prin truda muncii sale… 

Pagină îngrijită 
de Mihaela 
Tartus, 
serviciu 

informativ-
bibliografic 



Învață din ziua de ieri, trăiește 
pentru ziua de azi și speră pentru ziua 
de mâine…..  

Albert Einstein 
Toamna anului 2019 – o toamnă cu o 

frumoasă aniversare a Bibliotecii Muni-
cipale „Mihail Sadoveanu”. Tot într-o 
astfel de toamnă, deși în apus se mai 
auzea canonada războiului, în orașul 
Soroca s-a luat decizia să se pună te-
melia culturii, să fie deschisă o biblio-
tecă… 

Și iată că azi biblioteca face 75 de 
ani de la evenimentul dat – o aniversare 
frumoasă atât  pentru colaboratori cât 
și pentru comunitate. 75 de ani… o vâr-
stă nici prea mică, nici prea mare: pen-
tru o bibliotecă ar fi o tinerețe destul 
de fragedă, pentru colaboratori – un 
veac de om și dacă un om dovedește în 
perioada dată să se nască, să treacă 
prin toate etapele vieții sau chiar s-o 
părăsească, pentru instituția noastră 
este doar un prilej de a face niște bi-
lanțuri al activității acesteia, de a co-
memora membrii colectivului care nu 
mai sunt printre noi, de a ne aminti cu 
drag de colegii care se află la odihna 
meritată, de a-i lansa direcții de per-
spectivă.  

La un sfârșit de vară al anului 1976, 
ca tânăr specialist m-am încadrat și eu 

în colectivul Bibliotecii Publice, care 
număra pe atunci 22 oameni. S-au pe-
rindat de atunci 43 de ani, ani cu suc-
cese, cu niște realizări, cred eu, cu 
probleme uneori…Vreau să spun că îmi 
amintesc cu nostalgie de anii tineri ai 
activității mele… În primul rând biblio-
teca avea pentru completare un buget , 
căruia abia de-i puteam face față. De 
două ori pe lună plecam la Colectorul 
pentru biblioteci din capitală ( care 
astăzi nici nu mai știu dacă există) 
pentru a comanda literatură pentru 
toate bibliotecile raionului, care mai 
apoi erau aduse de către  Colector … 
Astăzi avem o situație diametral opusă
- în primul rând pentru achiziții se alo-
că o sumă mizeră, în al doilea – chiar și 
acea sumă minusculă deseori se folo-
sește cu totul în alte scopuri. 

Dar nu despre asta am vrut să 
scriu…Aș vrea să-mi imaginez că lucrez 
în același colectiv… S-o mai aud odată 
pe D-na Sofia Pekker spunând „Это я, 
девочки...”, pe fostul director Vladi-
mir. Trocinschi adunându-ne pentru a 
hotărî - activăm până la orele 20-00…?  
sau cum facem – activăm fără zile de 
odihnă …, pe Claudia Rotari povestind 
meniul nunții la care fusese duminica 
trecută, pe Aurelia Iavorschi spunând „ 
Hai fetelor… mă tem că vom întoarce 

leafa înapoi…Au 
fost colegii mei, 
care din păcate au 
trecut demult în 
lumea celor 
drepți, dar fieca-
re dintre ei și-a 
lăsat aici o părti-
cică din sufletul 
său și de multe 
ori , adunându-ne 
ne amintim de ei 
și în acele clipe parcă revin printre  noi 
împărtășindu-și ca în trecut bucuriile, 
realizările dar și problemele… 

Desigur au existat și probleme, însă 
au fost cei mai frumoși ani din viața 
mea și nu știu când au trecut…Astăzi 
avem în colectiv colegi de toate vâr-
stele și ne completăm unii pe alții – cei 
din generația mea se împart cu experi-
ența acumulată pe parcurs, colegii mai 
tineri – cu optimismul si tinerețea.  

În încheiere aș dori să le asigur pe 
Doamnele Xenia Romașcan, Felicia Nis-
tor, Eugenia Cioban, Galina Prilipco, 
Larisa Pac, Tamara Lupașco, Anastasia 
Cozma, că în colectivul Bibliotecii Mu-
nicipale sunt întotdeauna așteptate iar 
vizitele lor- binevenite 

FELICITĂRI  TUTUROR  CU  OCA-
ZIA  ACESTUI  FRUMOS  JUBILEU. 
LA MAI MULT ȘI LA MAI MARE , 
DRAGI ACTUALI  ȘI  FOȘTI  CO-
LEGI!!! 

Emilia Evdochimov,  
șef serviciu fonduri. Orășelul meu iubit – Soroca 

Dacă fiecare din noi, s-ar apleca spre cărți, 
Ar înțelege, că rușinea e cu diverse feți. 
Și-s mai roșii la obraz, 
Vizitatorii ce vin, de la caz la caz. 
 
Scumpa noastră bibliotecă,  
încă 75 de ani să mai trăiești, 
Strănepoților, despre noi să le vorbești. 
La așa o vârstă, unui om sănătate-i dorești – 
Unei biblioteci, poți doar  
până la pământ să-i mulțumești. 

Elena Cornea,  
șef serviciu informativ-bibliografic 

În orășelul meu iubit – Soroca 
Printre verde, s-a pitit biblioteca 
Aproape de Nistru situată, 
De copii și vârstnici adorată. 
 
Orășelul meu faimos – Soroca 
Plin de pici care afirmă  
“Să fiu prieten cu cartea doresc –  
Pe Făt-Frumos din povești să-l găsesc” 
 
De luni până sâmbătă aici întâlnești, 
Vizitatori aprinși , vizitatori deștepți, 
Adepți, de a susține lectura, 
Adepți, de a proslăvi cultura. 

Sincer acum să vă spun, 
că eu am un lucru bun 
Nu-i nici greu, așa se cere,  
dar fac totul cu plăcere: 
Deservește cititorii, 
lucrează cu alegătorii 
Proiecte și servicii noi,  
asta vor toți de la noi. 
Treninguri și instruiri,  
ture ghidate și  
Flash-moob lângă cetate. 
Eu să spun, m-am implicat, 
tehnologii am câștigat, 
Calculator și Tablete  
pentru băieței și fete. 
,,Replicare de servicii” -  
scăunele pentru pici, 
,,Informam alegătorii –  

„Așa sunt eu” 
Vin dimineața pe o potecă, 
și mă îndrept spre bibliotecă 
Îmi zâmbesc gâze mii, 
până ajung la biblioteca pentru copii 
Cum descui ușa–îndat   
mă apuc de măturat 
Căci pragul este ca un coș, 
un loc îndrăgit pentru Bomș. 
Căci aceștia binișor, 
las murdar în urma lor. 
În bibliotecă e curat, 
fuga la calculator am alergat, 
Să vedem cine a postat, 
a cui zi, cine a plecat 
Punem lik-uri, figurine,  
video și floricele. 
Căci ce faci și cum nu dai,  
aer n-ai fără Wi-fi. 
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pentru căști multicolore 
Cluburi și Ateliere, 
serviciu extramuros, 
expoziții de cazi jos. 
Organizez activități, 
mergem la școli și grădinițe, 
Implicăm băieți și fetițe. 
 
Și luna trece cam așa, 
nu e cum a fost cândva. 
De pe scaun nu te ridicai, 
câte o carte împrumutai, 
Nu prea tare alergai, 
și salariu așteptai. 
Eu lucrez cu îndrăzneală, 
nu mai știu de oboseală, 
Mă implic în ce se cere, 
lucrez cu Partenerii, 

Servicii noi implementez, 
cu voluntarii activez. 
Într-un cuvânt,  
tare mii drag, 
lucrul care îl fac. 
Și iarăși vin pe o potecă, 
cu drag la bibliotecă…. 
        

Maria Purice –  
Biblioteca pentru copii  

,,S. Grama” 



Republica Moldova, 
mun. Soroca, 
str. Alexandru cel Buna, 25 

Biblioteca Municipală 
„Mihail Sadoveanu” Soroca 

Biblioteca – locul unde ne regăsim 
tepți, pentru că nicăieri nu vom găsi un 
limbaj mai frumos și mai corect decât 
în cărți. 

Biblioteca e o oază de liniște și de 
frumos al sufletului, iar cartea – oglin-
dă și popas al spiritului spre realizare. 
Și într-adevăr așa cum spunea și mare-
le înțelept Miron Costin: „Nu este alta, 
mai frumoasă și mai de folos în toată 
viața omului zăbavă, decât cititul cărți-
lor”. 

Dacă vreți să obțineți cheia succe-
sul pierdeți-vă în labirintul cărților și 
sorbiți lacom din nectarul cunoștințe-

Adevărata universitate a viselor 
noastre este o bibliotecă. Locul unde 
mergem să citim, să ascultăm, să discu-
tăm, să ne întâlnim cu cartea, cu scrii-
torul, cu editorul, cu pictorul, cu umo-
ristul, cu alți semeni de ai noștri inge-
nioși, interesanți și setoși de a țese noi 
performanțe și de a valorifica potenți-
alul cunoașterii. Biblioteca este locul 
care ne păstrează amintirile, ne delec-
tează sufletul, ne farmecă cu mulțimea 
de tezaure ce așteaptă fără răgaz 
răsfoite. 

Biblioteca este templul învățăturii, 
deoarece doar în bibliotecă ne putem 
hrăni sufletul și gândul cu cele mai 
diverse cunoștințe. Din păcate, astăzi 
Internetul și alte tehnologii informați-
onale concurează cu biblioteca, dar 
totuși, cred că nimeni niciodată nu va 
reuși să înlocuiască cartea cu alte in-
venții. Biblioteca va rămâne mereu cu 
porțile deschise pentru omenire, pen-
tru că doar ea este ușa larg deschisă 
spre viitor și doar într-o bibliotecă ai 
șansa să fii superior! 

Biblioteca este o împărăție a cărți-
lor, o bogăție spirituală fără de preț, 
este ca o a doua casă, o școală unde 
poți mereu învăța. Să citești și să 
frecventez biblioteca în timpul liber a 
devenit pentru mulți o obișnuință. Bi-
blioteca ne ghidează ca printr-un labi-
rint de enigme, care ne ajută să deve-
nim mai inteligenți, mai buni și mai deș-

lor!!! 
Biblioteca Municipală ,,Mihail Sado-

veanu” din orașul Soroca împlinește o 
data remarcabilă – 75 ani de la fonda-
re.  Îmi doresc mie și colegelor mele cu 
care ne trudim împreună de peste 30 
de ani , multă sănătate, succese mari în 
lucru, în viața personală. Am fost și 
vom rămâne devotate acestei biblio-
teci, care ne este și ne a fost ca o a 
doua casa. 

Bibliotecii îi urezi spații moderne, 
si servicii actuale, personal performant 
și utilizatori activi. Mulți ani înainte. 

Raisa Chiseliță,  
șef sala de lectură 
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"Cartea reflectă, ca o oglindă lungul șir de secole al vieții 
omenirii, reflectă istoria omenirii pentru existență, pentru un 
viitor mai luminos, reflectă înfrângerile și biruințele sale. 
Cartea ne este un prieten credincios de nădejde." (G. F. 
Morozov) 

,,Eu mă văd așa” 

Nici nu am visat ca să devin bibliotecar. S-a 
primit spontan,în anul 2008 doream să-mi aleg o 
profesie și probabil dragostea pentru carte a și 
fost un imbold ca să devin bibliotecar. 

Anii repede au trecut și iată  că acum sunt 
tânăr specialist în domeniul biblioteconomic. De 
atunci multe s-au schimbat,Dar dacă tot vorbim 
de meserie ,aș vrea să vă spun cum mă văd eu 
din alt unghi. Printre miile de cărți ce stau pe 
rafturi aranjate ,mă simt ca o Zână,într-o împărăție a 
Cărților,numită bibliotecă. Aici mii de personaje îți șoptesc po-
vești,și parcă totu-i altfel. Pare incredibil,dar noi știm să desci-
frăm mesajul fiecărei cărți. Și dacă uneori apar nori și furtuni în 
împărăție,rezolvarea tot din cărți noi o găsim. Căci doar cărțile 
te ajută să devii om mare,să percepi lumea mai bine și să devii 
chiar tu acel erou din această împărăție minunată - Împărăția 
cărților. Cât timp trăiești nu pierzi nimic,cât timp citești cu car-
tea ești amic. 

          Bibliotecar biblioteca ,,S. Grama” 

                        Borozan Nadejda. 


