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Sumar  

 Catalogul “Pagini de bibliotecă” este parte a unui proiect participant la Şcoala de vară a tinerilor bibliotecari 
din România: “Biblioteca cu recenzii”. Un proiect realizat în cadrul programului Biblionet prin Fundaţia IREX în 
parteneriat cu ANBPR şi implementat de Biblioteca Judeţeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui. 

Creşterea şi accentuarea interesului pentru lectură, facilitarea accesului la informaţie prin sistem informatizat 
sunt doar două aspecte de la care a pornit ideea acestui proiect.  

Acest proiect vine în completarea bazei de date a bibliotecii, catalogului BiblioPhil şi a Bibliotecii virtuale 
deţinute deja de Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui. 

 Scopul principal al proiectului este de promovare a serviciilor bibliotecii, de atragere de noi utilizatori,  de 
evidenţiere a documentelor bibliotecii folosind noi metode de afişare. 

 ”Biblioteca cu recenzii” are un concept simplu: recenzia, promovarea lecturii printr-o informare mai detaliată a 
documentelor bibliotecii. Acestea urmăresc convingerea cititorului că lucrarea conţine suficiente motive pentru a fi 
studiată. 

Nu ne dorim o dezbatere critică asupra conţinutului, ci numai intermedierea dintre autori şi cititori. Am dorit 
să răspundem astfel nevoilor comunităţii prin adaptarea noilor tehnologii la cerinţele acestora, prin dezvoltarea unor 
noi servicii, prin inovaţie şi combinarea structurile electronice cu cele clasice şi tradiţionale . 

 Prin acest proiect ne adresăm: 

∗ Cititorilor care doresc să fie la curent cu documentele deţinute de bibliotecă şi care doresc să fie informaţi 
despre conţinutul acestora; 

∗ Cititorilor care nu se pot deplasa la bibliotecă din cauze medicale sau chiar de timp; 

∗ Utilizatorilor, care, datorită  spaţiului din ce în ce mai mic alocat accesului liber la raft, au acces la un număr 
limitat de documente; 

∗ Utilizatorilor, după principiul: utilizatorul caută informaţia, dar şi informaţia îşi găseşte utilizatorul.  

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de şase luni (octombrie 2010 – martie 2011) şi dintre realizările sale amintim: 

∗ Crearea unei pagini web cu recenzii ale documentelor deţinute de Biblioteca Judeţeană Vaslui pe site-ul 
Bibliotecii Judeţene Vaslui; 

∗ Editarea  unui catalog cu recenzii: “Pagini de Bibliotecă”, pentru a veni în ajutorul acelor categorii socio-
profesionale care nu au acces la noile tehnologii şi nu au competenţele necesare pentru folosirea acestora şi 
distribuirea acestuia în școli, instituţii, spaţii comerciale; 

∗ Crearea unei baze de date cu adresele de email ale utilizatorilor pentru transmiterea buletinelor informative 
ale Biblliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul”  Vaslui cu scop de promovare a serviciilor bibliotecii; 

∗ Concurs de colaje la care au participat elevi de la Şcoala Generală nr. 2 „Dimitrie Cantemir”;  Şcoala Generală 
nr. 3 „Constantin Parfene”;  Şcoala Generală nr. 5 „Ştefan Cel Mare”;  Şcoala Generală nr. 7 „Constantin 
Motaş”; Şcoala Generală nr. 8 „Alexandra Nechita” şi Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Vaslui. 

∗ Creareea unei pagini Facebook (Pagini de Bibliotecă) pentru promovarea paginii web  și pentru a fi mai 
aproape de cititorii bibliotecii și de cei care doresc să participe la discuţii despre cărţi, scriitori, idei. 

 Punctul central al proiectului: recenziile - schimbă, calitativ, conţinutul conceptului de lectură. Le  putem 
spune hărţi ale lecturii, deoarece ne uşurează alegerea documentelor care ne interesează, economisim timp, spaţiu, 
iar cititorii îşi canalizează energia spre acumularea cunoştinţelor şi scurtează timpul spre căutarea informaţiei.     

Am dorit, astfel, să conștientizăm rolul bibliotecii ca principală sursă de informare a  comunităţii şi să 
comunicăm mesajul bibliotecii, folosind tehnologiile electronice, în scopul maximizării imaginii ei.  
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B i b l i o t e c a  J u d e ţ e a n ă  ” N i c o l a e  M i l e s c u  S p ă t a r u l ”  V a s l u i  

  “De câte ori te simţi nefericit şi ai nevoie  
de uitarea necazurilor, când, rănit de viaţă,  doreşti  un 
suprem balsam, când vrei să râzi de  nimicurile de aici, de 
pe pământ... n-ai decât să întinzi  mâna  spre bibliotecă şi 
să chemi la tine acest talisman fără de preţ:    CARTEACARTEACARTEACARTEA!” 

  

    
Charles de MontesquieuCharles de MontesquieuCharles de MontesquieuCharles de Montesquieu    

∗ Sala de împrumut la domiciliu pentru adulţi deţine peste 90000 

de documente de bibliotecă; 

∗ Colecţiile sălii au un caracter enciclopedic (acoperă toate 

domeniile cunoaşterii), oferind utilizatorilor posibilitatea 

lecturii de timp liber şi a studiului la domiciliu; 

∗ Fondul de publicaţii este organizat sistematic-alfabetic, cu 

acces liber la raft; 

∗  Tipuri de documente: cărţi, tratate, ghiduri, albume, 

dicţionare şi enciclopedii. 

∗ Acces liber la raft; 

∗ Împrumutul la domiciliu a maxim 5 volume, pe o perioadă de 14 zile; 

∗ Prelungirea termenului de împrumut, la cererea utilizatorilor de cel mult două ori a aceluiaşi document; 

∗ Acces la baza de date în programul TINLIB; 

∗ Condiţii pentru lectură, studiu şi informare pe loc; 

∗ Oferă informaţii, referinţe şi bibliografii; 

∗ Organizează rafturi tematice şi de promovare a colecţiilor; 

∗ Organizează activităţi culturale, educative şi de informare în parteneriat cu alte instituţii publice; 

∗ Organizează activităţi de orientare şi instruire a utilizatorilor (pentru grupuri organizate), în vederea 

cunoaşterii colecţiilor şi de asistenţă de specialitate în formarea unor deprinderi de muncă intelectuală. 

∗ domiciliul stabil sau viză de reşedinţă în municipiul Vaslui; 
∗ prezenţa C.I./B.I. la utilizatorii peste 18 ani; 
∗ utilizatorii cu vârsta sub 18 ani pot fi înscrişi de către unul dintre părinţi cu B.I./C.I. 

Structura colecţiilor 

Înscriere 

08,00—19,00: Luni—Vineri 

Servicii 

Program  

Motto:Motto:Motto:Motto:    
ÎMPRUMUT LA DOMICILIU PENTRU ADULŢI 
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Ghidul tău pentru lectură 

Colecţia  EgoEgoEgoEgo 

Cititul şi scrisul 

Autor: Nicolae Manolescu 

An apariţie: 2002 

Nicolae Manolescu, considerat unul dintre cei mai importanţi critici literari români în viaţă din ultimii 

50 de ani, s-a născut la 27 noiembrie 1939, Râmnicu Vâlcea, într-o familie de profesori de liceu, tatăl, Petru 

Apolozan şi mama Sabina. În anul 1953, după arestarea părinţilor săi din motive politice, a fost înfiat de 

bunicul matern şi a luat numele acestuia, Manolescu. 

Activitatea sa literară este încununată de apariţia în 2008 a uneia dintre cărţile sale fundamentale 

Istoria critică a literaturii romăne, ediţie definitivă.  

 Cititul şi scrisul este o carte autobiografică care descrie copilăria şi anii de formare a scriitorului, 

familia acestuia şi evoluţia sa până în anii de studenţie şi de debut în presa literară. Alternarea descrierii 

lecturilor copilului şi adolescentului cu elemente din biografia familiei şi ea impregnată de cărţi şi lecturi are 

farmec şi captează interesul. Fără îndoială dincolo de gândurile legate de citit şi scris, întâlnim o viaţă 

petrecută în mijlocul cărţilor, pe care autorul o situează sub semnul replicii lui Sartre: „Mi-am început viaţa 

aşa cum fără îndoială mi-o voi sfârşi: în mijlocul cărţilor”. 

  Ideaa generală a cărţii ar fi că viaţa unui critic literar este trăită şi se manifestă prin cărţi, şi se 

exprimă cel mai bine prin trăirile pe care le generează cărţile . 

 Potenţialul cărţilor trebuie intuit si exploatat – aceasta este o deviză a noastră, ca mediatori în spaţiul 

info-documentar de astăzi, în contextul concurenţei acerbe a Internetului şi a celorlalte documente 

multimedia. 

 Promovarea literaturii române continuă să fie un act de voinţă din partea instituţiilor abilitate, printre 

ele numărându-se şi biblioteca. 

 Se vorbeşte mult despre succesul tinerilor cântăreţi, al tinerilor regizori sau despre tinerii politicieni, 

mai puţin despre prozatorii tineri şi cărţile lor. Ei trebuie să-şi câştige locul bine meritat în viaţa noastră 

culturală. În acest context, Editura Polirom a iniţiat o colecţie – Ego Proză, menită să propună cititorilor cât 

mai mulţi scriitori tineri, prozatori, care să  ne poată convinge că nu sunt cu nimic mai prejos decât autorii 

consacraţi, tineri care se încăpăţânează să creadă că pot să schimbe lucrurile.  

 Colecţia „Ego. Proză”, coordonată de Lucian Dan Teodorovici, a fost iniţiată în anul 2004 şi cuprinde 

aproape 100 de titluri publicate, câteva zeci dintre ele fiind premiate, iar aproape jumătate sunt traduse în 

alte limbi. Colecţia Ego Proză oferă publicului un alt fel de scriitură, nume noi, idei noi, teme adesea trăznite, 

personaje scandaloase şi ingenue, şi... “a prins”.  

 Romane, eseuri, jurnale, confesiuni, biografii, autobiografii necenzurate, amintiri retrăite prin scris - 

cărţile din colecţia Ego îşi seduc necondiţionat cititorii, dezvăluind universuri intime sau poate doar bănuite.  
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B i b l i o t e c a  J u d e ţ e a n ă  ” N i c o l a e  M i l e s c u  S p ă t a r u l ”  V a s l u i  

Scrieri politice : Evenimente 

internaţionale 

Autor: F.M. Dostoievski 

An de apariţie: 1998 

 Ceea ce frapează în urma lecturii primelor pagini din Scrierile politice, 

semnate F. M. Dostoievski, este, înainte de toate, analiza în detaliu a scenei 

vieţii politice din Franţa anilor 1873 şi 1874, de neaşteptat din partea unui 

scriitor care, în conştiinţa cititorului, reprezintă tipul marii personalităţi 

culturale preocupată de marile probleme ale existenţei, situată în afara 

maşinaţiilor şi luptelor dintre partidele politice. 

 O altă relevanţă a Scrierilor este dată de paralela perfect valabilă dintre 

lumea de atunci şi cea de azi. Menţionând agitaţia partidului biruitor (p. 33), 

unde principala preocupare o constituie alegerea culorilor  drapelului naţional, 

iar în subsidiar mişcările opoziţiei uzurpatoare, Dostoievski constată franc: “La 

armată şi la popor nu se gândeşte nimeni”. Iar dacă se gândeşte, se face sub 

forma ideologiilor, prin care se promite o schimbare din temelii a Franţei, 

schimbare visată de cei mulţi şi oprimaţi, dar care, în fond, vor îmbogăţi popii, 

vor  face să apară câteva noi vorbe de spirit, se va inova baletul şi se vor 

confecţiona noi sortimente de bomboane.   

 Concluzia este simplă: Franţa trebuie să aleagă fie monarhia, fie 

republica. În practică, niciuna nu mulţumeşte pe toată lumea. 

 Dacă politica franceză din perioada menţionată la început nu a rezolvat 

problemele, ci mai degrabă le-a adâncit şi perpetuat, Dostoievski încheie în 

notă pesimistă: “E imposibil să nu ne imaginăm că, în anul care vine, nu va mai 

fi nicio răsturnare de guvern în Franţa.” Încheiem şi noi aici cu speranţa că totul 

e posibil, aici, acum şi în vecii vecilor. 

 Ileana Mălăncioiu este o voce distinctă în peisajul publicistic de azi. 

Părerea ei are greutate. Oricine o citeşte, în paginile României literare, într-un 

ziar, în cărţi îi recunoaşte ţinuta morală, responsabilitatea civică. 

 Din acest punct de vedere A vorbi într-un  pustiu este o carte de 

referinţă. Un titlu grăitor pentru dezamăgirea scriitoarei, căci tarele despre 

care scrie par să nu aibă leac.  

 Cartea este alcătuită din articole publicate între 1998 şi 2002 în 

România literară, dar şi în Cotidianul din dorinţa de a se adresa unui public 

larg. Ai zice că după atâţia ani temele şi-au pierdut din actualitate, dar există, 

din păcate, căci lumea în care trăim (nu oamenii îşi aleg epoca în care  să se 

nască) e tot tulbure şi prea ades ticăloasă. Poliţişti care fac legea după bunul 

plac? Justiţie care închide ochii şi-i lasă nepedepsiţi pe marii ticăloşi? 

Politicieni arvişti care duc ţara de râpă? Sunt încă şi parcă mai mulţi?  

 Avem admiraţie pentru scriitoarea care ia parte unor valori terfelite 

astăzi, mai ales când cei loviţi nu se mai pot apăra. 

 Motto-ul scriitoarei:”Nu am scris niciodată cum ar fi vrut alţii, ci cum 

am crezut eu.” 

 O mângâiere pentru cei ce bâjbâie în tunel şi mai speră în lumină. 

A vorbi într-un pustiu 

Autor: Ileana Mălăncioiu 

An de apariţie: 2002 

Vă recomandVă recomandVă recomandVă recomandămămămăm    
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Ghidul tău pentru lectură 

Jurnal intim 

Autor: Miguel de     

Unamuno 

An de apariţie: 1999 

 Acest volum este o culegere de scurte gânduri, meditaţii considerate poate demne 

de aşternut pe hârtie pentru ca autorul să poată reveni la ele ulterior, în plin zbucium al 

regăsirii spirituale – dat fiind că Unamuno a trăit o adevărată criză religioasă – care l-a 

transformat într-un precursor al existenţialismului religios şi l-a făcut să se autodefinească 

drept un “creştin agonic”. 

 Dar – dincolo de acceptarea textului ca document-mărturie a evoluţiei interioare a 

unui scriitor de referinţă – îl putem vedea şi ca pe un punct de plecare pentru dezbateri ale 

cititorilor, fie ei credincioşi sau, dimpotrivă atei. 

 Doctor în filozofie şi litere, Unamuno ne oferă un discurs aproximativ filozofic, 

oscilând între monolog şi dialog cu lumea sau cu Divinitatea. Are o imagine personală despre 

Divinitate, e într-o continuă căutare a Dumnezeului propriu fiindcă, în calitate de creator, 

are nevoie să se plaseze într-un raport anume cu Creatorul Suprem. Astfel îi urmărim 

traiectul de autocunoaştere şi, încercând să-l înţelegem , ne înţelegem mai bine pe noi 

înşine. 

 Poate că acest Jurnal nu se adresează cititorului obişnuit cu un stil comercial, însă 

are multe elemente care îl recomandă unui public titrat. Atinge cam toate temele 

fundamentale ale literaturii – natura, lumea raportată la cosmos, viaţa şi moartea, 

dragostea, ideea de divinitate, precum şi rolul bisericii, starea de creaţie, punând accentul şi 

pe imaginea femeii-creatoare, vorbind şi despre artă în general, dar realizând şi un 

interesant studiu al relaţiilor dintre oameni. 

 Totuşi – după un lung periplu printr-un labirint de gânduri înlănţuite – doar 

parcurgând Jurnalul scriitorului putem afla la ce concluzie a ajuns şi şă ne întrebăm care sunt 

propriile noastre convingeri.     

 Cartea scriitoarei Ileana Mălăncioiu intitulată Vina tragică (Tragicii greci, 

Shakespeare, Dostoievski, Kafka) reprezintă teza de doctorat a autoarei, suţinută în anul 

1975. 

 În ediţia princeps, cartea avea şi o secvenţă intitulată Capela prinţului care, în ediţia 

a doua, revăzută (Polirom, 2001) nu mai apare. Volumul, cu un “Cuvânt înainte” ce aparţine 

scriitoarei, cuprinde două părţi: partea întâi – Despre vinovaţii tragici; partea a doua – 

Despre vina tragică, urmate de Referinţe critice – un grupaj de fragmente ample din 

comentariile apărute în presă, după   prima ediţie şi reluate în ediţia prezentă. 

 Scriitoarea îşi propune să interpreteze universul literaturii tragice într-un eseu 

excelent. Temele tratate – tragicii şi eroii tragici – au fost examinate de scriitoare din 

perspectiva contemporaneităţii literaturii, a raportării literaturii mai vechi la creaţia actuală. 

 Pentru Ileana Mălăncioiu, tragicul nu este o simplă estetică, ci “o categorie mai largă 

a spiritului, sfera lui de manifestare cuprinzând şi viaţa reală, şi cunoaşterea , şi arta tragică”. 

Scriitoarea vizează sentimentul tragicului de-a lungul timpului, analizând succesiv ideea de 

culpabilitate, de păcat, de vină tragică. 

 Descifrând marile mituri ale Antichităţii, sursa universului ulterior al literaturii 

tragice, eseul Vina tragică este o lucrare superioară care te invită la o lectură atentă şi 

profundă. 

 Vina tragică 

Autor: Ileana Mălăncioiu 

An de apariţie: 2001 

VVVVă recomandămă recomandămă recomandămă recomandăm    
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B i b l i o t e c a  J u d e ţ e a n ă  ” N i c o l a e  M i l e s c u  S p ă t a r u l ”  V a s l u i  

 De la Sancho Panza la Cavalerul 

Tristei Figuri (Jurnal) 

Autor: Livius Ciocârlie 

An de apariţie:  2001          

 În cartea ,,Un cadavru umplut cu ziare”, cunoscutul ziarist Cristian Tudor 

Popescu publică 37 de editoriale, apărute mai întâi în cotidianul Adevărul pe parcursul 

anilor 2000 şi 2001. Scopul editării unui astfel de volum, nu a fost nicidecum de a 

aduce aminte publicului larg subiectele fierbinţi ale anului electoral 2000, ci scoaterea 

în evidenţă a talentului de scriitor ce l-a făcut celebru pe Cristian Tudor Popescu. 

 Deşi, nici valoarea documentară a acestor scrieri nu poate fi ignorată, ceea ce 

ele au într-adevăr valoroasă este calitatea literară. Ceea ce surprinde şi încântă nu 

sunt informaţiile transmise, ci felul în care ele sunt scrise. În esenţă, cartea nu este 

altceva decât o monstră de virtuozitate scriitoricească. 

Cristian Tudor Popescu abordează cu aceeşi uşurinţă subiecte, al căror singur punct 

comun este acela că sunt de actualitate. De la Eminescu şi Veronica Micle trece la 

Hagi şi Andreea Răducan, fără a uita bineînţeles de politică, sex, religie şi câini 

comunitari (nu neapărat în această ordine). 

 Titlul volumului este de fapt titlul unui articol din carte, ce vizează degradarea 

şi proasta folosire a limbii române. Acest titlu a fost folosit pentru întreg volumul 

întrucât nu doar limba se află în descompunere, ci societatea românească în 

ansamblu. Tocmai în descrierea acestei societăţi  intervine geniul de scriitor al 

publicistului, măiestria cu care scrie bine şi frumos despre rău şi urât, cu care dă viaţă 

unor texte ce vorbesc despre moarte, subtilitatea cu care se adresează intelighenţilor 

prin intermediul oralităţii străzii. 

 Prin astfel de scrieri, Cristian Tudor Popescu arată că se află în posesia ,,unei 

forţe de a fi scriitor în orice clipă” (Mircea Dinescu), că poate fi critic atât de ,,artă” cât 

şi de ,,banal”. 

Un cadavru umplut cu ziare 

  Autor: Cristian Tudor Popescu 

  An de apariţie: 2001 

 Acest volum este un mozaic de gânduri care revelează o agitaţie interioară 

cauzată de conştientizarea unei existenţe aparent normale, în mijlocul unei familii în 

care autorul ar trebui să se simtă confortabil, dar care în realitate este cea a unui 

inadaptat – un inadaptat pentru că simte că viaţa trece pe lângă el, iar el nu-şi găseşte 

locul – şi singurul lucru pe care îl poate face este să privească vârtejul întâmplărilor 

zilnice cu un umor amar. Reprezentativ este episodul cu cheia care nu se potriveşte în 

broască:”Ajung în dreptul blocului, de unde Alexandra tocmai iese. Se duce la ore. Să 

mă întorc? Nu, lasă, am eu cheia. Şi efectiv, o am. Numai că nu deschide. Încerc pe o 

parte şi pe alta, îmi scot palton, căciulă, mă scarpin în creştet, iar încerc. Probează şi 

vecinii, acelaşi rezultat. E ora opt trecută, la nouă am întâlnire pertractată de Bazil cu 

M.Z. Şi eu stau în faţa uşii ca un nu spun cine, cu doua sacoşe pline ochi. Noroc cu 

vecinii. Le predau avutul şi mă duc la rendez-vous, aşa nespălat, nebărbierit”.  

 Cine nu se regăseşte în astfel de situaţii? Totuşi se simte acumularea 

frustrărilor pe măsură ce parcurgem textul lui Livius Ciocârlie. Toate sunt detalii ce 

creionează o viaţă “salvată” doar făcând haz de necaz. 

 Precum Sancho Panza, personajul(-narator) porneşte într-o călătorie 

obositoare, pe care se stăduieşte să o înfrumuseţeze cu vorbe de duh, ca în final să 

devină filozof, dar şi apăsat de povara realităţii. 
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Ghidul tău pentru lectură 

8 PATIMI.  

Nuvele “de sertar” 

Autor: Tatiana Slama-Cazacu 

An de apariţie: 2002 

 Iniţial, autoarea Tatiana Slama-Cazacu işi propusese să-şi  intituleze prezentul 

volum – Săptămâna Patimilor. În timp, a renunţat la el, pentru că, printre altele, 

apăruse cartea lui Louis Aragon, cu acelaşi titlu şi a rămas soluţia “simplă”, cum spune 

scriitoarea: Opt ( 8) Patimi. 

 Volumul cuprinde, cum arată şi titlul, opt povestiri (nuvele) intitulate sugestiv. 

Printre titluri menţionăm: Doamnele. Într-o noapte, când negurile cântau, Ochii. În 

Vinerea-Mare,  Parfum de colţunaşi, Fusta doamnei notar. 

 Considerată de către criticii de prestigiu ai epocii (Perpessicius, mai 1947; 

Victor Papilian, mai, 1947) “o povestire excepţională”, Ochii. În Vinerea – Mare este 

cea mai originală ca realizare tehnică, între cele 8(opt) nuvele. Victor Papilian o 

considera “o dramă simfonică în care recitativele sunt subliniate....prin melodii, 

armonii şi ritmuri coloristice.” 

 Cartea 8 Patimi se deschide cu o Pagină de citit la sfârşit (sau la început: cum 

doreşte cititorul) în care autoarea ne atrage atenţia să privim omul în profunzime şi 

vom observa o diversitate de tipologii, fiecare fiind un unicat. 

 Concluzia scriitoarei este pertinentă: “Dar Omul este făcut să fie proporţie. 

Tot ce depăşeşte talia firească e monstruos, (des) este damnaţie...” 

 Mihaela Miroiu, născută la 10 martie 1955, Hunedoara, este prof. univ. dr. 

Facultatea de Ştiinţe Politice, SNSPA, Bucureşti, specialistă în Teorie Politică, Etică 

Politică, Teorii Politice Feministe, Ideologii actuale.  

A publicat şi publică în presa culturală la Revista 22, Dilema, aLtitudini, 

Observator cultural. Este cunoscută internaţional prin articole şi conferinţe de etică 

politică, analiza tranziţiei şi teorie feministă. Coordonează colecţia Studii de gen a 

Editurii Polirom. A publicat: Gândul umbrei. Abordări feministe în filosofia 

contemporană(1995), România.Starea de fapt (1997), Societatea retro (1999), Etica 

profesională(coautoare, 2000), Politici ale echităţii de gen (2003), Lexicon feminist (în 

colaborare, 2002), Nefericitele femei. Publicistică feministă (2006). 

Dincolo de îngeri şi draci este un volum de publicistică pe teme de etică şi 

cuprinde articole şi interviuri publicate în principalele reviste culturale şi politice: 22, 

Dilema, Secolul XX, Sfera politicii, Observator cultural, aLtitudini şi în România liberă. 

Articolele evidenţiază tendinţele din spaţiul public şi din politică: morala este o 

problemă privată, politica este doar despre putere şi interese, politicienii sunt absolut 

ticăloşi, politica şi politicienii sunt ori foarte buni, ori foarte răi, ai noştri sunt buni şi 

oneşti, ai lor sunt răi şi ticăloşi, transfer excesiv din morală pentru viaţa privată 

(politicienii trebuie să trateze părinteşte cetăţenii, să aibă grijă de ei).  

„Actele politice (şi cele ale administraţiei) însă ne afectează pe toţi. Trăim 

după legile făcute de politicieni, ei ne configurează instituţiile care ne administreză 

viaţa, ei votează cum şi câţi bani să ne ia prin impozite şi la ce să folosească banii 

munciţi de noi. Prin urmare, de politică nu avem unde ne refugia. În consecinţă, nu ne 

putem refugia nici de imoralitatea acesteia” ( Mihaela Miroiu)  

Dincolo de îngeri şi draci.  

Etica în politica românească 

Autor: Mihaela Miroiu 

An de apariţie: 2007                       

Vă recomandăm 
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B i b l i o t e c a  J u d e ţ e a n ă  ” N i c o l a e  M i l e s c u  S p ă t a r u l ”  V a s l u i  

 În ciuda accentului pus pe conceptul de Science Fiction, nu s-ar putea spune că 

această proză scurtă se încadrează în categoria SF. Este adevărat că suntem invitaţi într-o 

călătorie pe “planete” imaginare, dar acestea sunt de fapt imagini reflectate sau/şi 

refractate  ale propriei noastre civilizaţii. 

 Jonglând cu preocupări eterne sau actuale, textele conţin o problematică ce 

necesită o analiză profundă. Cu toate acestea ele “se salvează” din capcana unei abordări 

filozofice din partea autorului, invitându-l pe cititor la comentarii în urma lecturii – 

lectură care reuşeşte să nu plictisească nicio clipă – deoarece beneficiază de un ritm şi de 

o “punere” în scenă cu “montaj” aproape cinematografic. Într-adevăr, povestirile ne 

amintesc de pasiunea lui Cristian Tudor Popescu pentru film şi par aproape nişte scenarii 

de scurt-metraj. 

  Ritmul alert îl angajează pe cititor în acţiune, îl determină pe nesimţite să îşi 

chestioneze sistemul de valori, tematica este provocatoare. O invitaţie la “film” care nu 

ar trebui refuzată. Cu atât mai mult cu cât s-ar putea să găsiţi acţiunea chiar palpitantă, 

iar ideile implicite sunt punctul de plecare pentru dezbateri de actualitate. 

Omohom: 

 Ficţiuni speculative 

Autor: Cristian Tudor Popescu 

An de apariţie: 2000 

 Deși romanul lui Dan Stanca se anunţă pe coperta a 4-a drept un roman de 

factură poliţistă, această declaraţie este departe de adevăr. Dacă ar fi să cădem în mania 

etichetărilor, am îndrăzni să-l plasăm în categoria romanului existenţialist, iar personajul 

principal în cea a tipologiei dostoievskiene, sub semnul unui destin mai mult sau mai 

puţin kafkian. 

 Ceea ce legitimează menţiunile anterioare este drumul aproape iniţiatic al 

personajului principal, profesor ajuns la pensie, care combină obsesiile vieţii personale 

(sinuciderea unicului fiu și nebunia soţiei internată într-un sanatoriu) cu interogaţiile 

filosofice și religioase privind sensul lumii noastre postdecembriste și, mai mult, sensul 

existenţei acestei naţii, în bună tradiţie ortodoxă. Această dublă preocupare îl determină 

psihologic (ca să nu exagerăm propunând, pe linia sugestiilor autorului, un determinism 

natural), căutând și desfășurând discuţii cu reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ; 

întîi, cu părintele Andreica, tipul preotului de ţară, care prin seninătate și bun simţ spune 

mai puţine decât știe, ulterior, cu părintele Toader, care visează întemeierea unei noi 

religii. 

  Astfel, personajul principal ajunge în subteranele Bucureștiului, unde cunoaște o 

specie nouă de om, ciclopul, cu un singur ochi în frunte, rezultat al împreunării celor doi 

ochi daţi de la natură. Aici conștientizează faptul că a-ţi mânca semenii a devenit în 

Bucureștiul postdecembrist un act propriu și nu o figură de stil. Iar aceasta nu e decât 

consecinţa firească a ieftinirii cărnii, carne provenită din metamorfozarea instantanee a 

oamenilor in animale bovine. Absurditatea reiese însă din faptul că aceeași persoană va fi 

etichetată, de exemplu, la trecerea de pietoni, fie în calitate de om, fie în cea de tăuraș 

numai bun de sacrificat; ceea ce se și întâmplă, când percepţia majorităţii decide că 

respectiva persoană e animal și nu om. 

 Astfel, chiar dacă finalul romanului nu aduce nimic nou (o notă de ziar anunţă 

moartea unui profesor pensionar pe un câmp), cartea lui Dan Stanca poate constitui un 

prilej de reluare și reevaluare a întrebărilor și principiilor care ne conduc viaţa.   

Ultimul om 

Autor: Dan Stanca 

An de apariţie: 1999 
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08,00—19,00: Luni—Vineri 

Ghidul tău pentru lectură 

∗ are o capacitate de 20 de locuri care la nevoie mai pot fi 
completate; 

∗ deţine un bogat fond de documente de aproximativ 90.000 
unităţi de bibliotecă din toate domeniile cunoaşterii; 

∗ accesul la sala de lectură este posibil în baza permisului de 
intrare; 

∗ de serviciile acestei săli pot beneficia utilizatori de toate vârstele 
şi toate categoriile socio-profesionale, indiferent de domiciliu; 

∗ numărul publicaţiilor solicitate este nelimitat; 
∗ are rolul de a conserva, organiza şi tezauriza fondul principal de 

publicaţii al bibliotecii de aceea fondul de carte existent aici nu 
se împrumută acasă. 

∗ consultarea pe loc a documentelor şi a publicaţiilor de referinţă 
în orice domeniu al cunoaşterii; 

∗ acces gratuit la internet; 
∗ acces la catalogul electronic OPAC; 
∗ facilităţi de lucru pe calculator; 
∗ asistenţă de specialitate privind utilizarea instrumentelor de 

informare; 
∗ informaţii despre structura bibliotecii, serviciile şi colecţiile 

acesteia; 
∗ rezervări de carte; 
∗ împrumut interbibliotecar; 
∗  bibliografii la cerere; 
∗  posibilitatea de a studia carte curentă, carte veche, colecţii 

speciale de documente. 

 SALA DE LECTURĂ oferă cel mai bogat fond de referinţă format din : dicţionare, atlase, lexicoane 
şi enciclopedii cum ar fi:  Brittanica, Universalis, Memoires du XX siecle, Grand Larousse Junior, 

Dictionnaire des litteratures de langue francaise -Enciclopedie Bordas. 

∗ albume de artă; 
∗ un număr de aproximativ 6000 de cărţi scrise în limbă străină (engleză, franceză, italiană, spaniolă, 

rusă); 
∗ 2500 de cărţi cu autograf; 
∗ partituri muzicale; 
∗ manuscrise; 
∗ hărţi şi pliante; 
∗ carte cu valoare bibliofilă; 
∗ carte cu valoare de patrimoniu (tipărită până la 1850); 
∗ carte veche religioasă. 

 Sunt organizate activităţi de comunicare a colecţiilor sub formă de expoziţii, lansări de carte, 
întâlniri cu scriitori, personalităţi din diverse domenii şi alte manifestări culturale aniversare. 

Din fondul de documente al acestei săli amintim : 

Program  

Servicii 

SALA DE LECTURĂ 
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B i b l i o t e c a  J u d e ţ e a n ă  ” N i c o l a e  M i l e s c u  S p ă t a r u l ”  V a s l u i  

Cartea cu autograf Cartea cu autograf Cartea cu autograf Cartea cu autograf     

 Ultimii ani se caracterizează printr-o dezvoltare rapidă a tehnologiilor 
computerizate în toate sferele de activitate, are loc o invazie de noi forme şi 
tipuri de produse informaţionale, de publicaţii electronice, însă, există şi vor 
exista publicaţii manuscrise sau tipărite tradiţional, cărţile, care exprimă 
culturi specifice tuturor popoarelor şi în acelaşi timp cultura universală. 

 În fiecare carte se acumulează simţirea şi gândirea marilor creatori, 
care dăinuie peste veacuri. Valoarea cărţilor, atât din colecţiile particulare, cât 
şi din biblioteci, sporeşte prin însemnările manuscrise ale celor care au 
contribuit la apariţia acestora, adică prin autografe şi dedicaţii, întâlnite din 
vechime. 

 La unii autori greci se găsesc cuvintele idiograf - scriitură proprie, dar 
şi chirograf - scriitură de mână. Pentru prima dată, se pare, vocabula autograf 
a fost folosită de Suetoniu. În literatura biblică întâlnim adeseori raportări la 
scriituri proprii, scriituri de mână: autografe. Vechile popoare: egiptene, 
chineze, japoneze au venerat cuvântul scris. Dicţionarul enciclopedic defineşte 
autograful (fr. autographe) ca fiind “semnătură, document, text scris chiar de 
mâna autorului”.  

 Dedicaţiile cumulează o “colecţie” de gânduri, idei, raţionamente şi 
judecăţi de valoare, de sentimente şi emoţii, de îndemnuri şi pilde aşternute 
pe hârtie de personalităţi care au anumite responsabilităţi în crearea şi 
apariţia unor publicaţii, fie autor, traducător, editor, prefaţator, etc. sau 
exprimă consideraţia şi admiraţia acestora faţă de bibliotecă, slujitorii 
bibliotecii, cât şi faţă de cititorii ei consecvenţi. Acestea dovedesc o explozie 
de inteligenţă, forţă creatoare, dar şi de afinitate şi devotament faţă de 
cuvântul scris şi cei cărora se adresează. 

 Înfiinţată de peste cinci decenii, Biblioteca Judeţeană “Nicolae Milescu 
Spătarul” a adunat un număr considerabil de volume cu însemnări manuscrise 
şi/sau autografe, peste 2500 de cărţi, iar colecţia creşte în fiecare an, prin grija 
bibliotecarelor care au ştiut şi ştiu să adune şi să păstreze bunuri de valoare 
culturală şi spirituală. Întâmplarea fericită face ca, prin biblioteca vasluiană să 
treacă personalităţi de seamă ale culturii, artei, ştiinţei româneşti, fie şi pentru 
foarte puţin timp sau numai cu gândul ori cu inima şi au consemnat momentul 
pentru a-l păstra pentru veşnicie. 

 Amintim cu deosebit respect şi admiraţie pe câteva din marile nume: 
Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Eugen Simion, Ovidiu Drimba, Alexandru Piru, 
Mihai Cimpoi, Grigore Vieru, Ion Hadârcă, Constantin Ţoiu, Costache 
Olăreanu, Fănuş Neagu, Mircea Dinescu, Ana Blandiana, Valentin Silvestru, 
Constanţa Buzea, Constantin Ciopraga, Teodor Codreanu, Teodor Pracsiu, ş.a. 

 Vasilica Grigoraş. Cărţi cu dedicaţie şi autograf din Biblioteca 
Judeţeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui. Vaslui: Biblioteca Judeţeană 
“Nicolae Milescu Spătarul”, 2007. 160p. 
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Ghidul tău pentru lectură 

Vă recomandămVă recomandămVă recomandămVă recomandăm    

Educaţia prin iubire 

Autor: Ross Campbell 

Traducere: Irina Margareta 

Nistor. 

Ed. A II-a, rev.  

                Un rol important în dezvoltarea emoţională şi cea intelectuală a copilului îl 
constituie experienţele cu care se confruntă, fie că sunt pozitive sau negative. Fiecare 
copil are nevoie de un părinte care să-l protejeze de orice neajuns fizic şi emoţional. În 
general, nu vă puteţi baza pe cei care se află în jurul vostru pentru a vă ajuta în mod 
semnificativ.  
 Ca părinţi trebuie să ne asumăm responsabilitatea majoră de a le furniza copiilor 
un mediu sănătos. Aceştia sunt primii lor profesori în privinţa lecţiilor esenţiale de viaţă. 
Fără o călăuzire reală şi fără nişte buni sfătuitori, copiii se pot rătăci. Mediul ideal pentru 
un copil este căminul în care părinţii sunt relaxaţi, atmosfera este destinsă, liniştită, plină 
de iubire. 
 Exprimarea consecventă a iubirii faţă de copil stă la baza educaţiei eficiente. 
Ceea ce contează cu adevărat este ca părinţii să răspundă pozitiv nevoilor emoţionale ale 
copilului ca acesta să se simtă iubit cu adevărat. Educaţia prin iubire este oarecum 
asemănătoare cu  temelia unei case. Majoritatea părinţilor îşi iubesc copiii, dar nu toţi îşi 
exprimă afecţiunea astfel încât să se facă înţeleşi sau să satisfacă întru totul nevoile 
copilului. Este extrem de eficient să iţi petreci cât mai mult timp cu micuţul tău, să fii 
prezent ori de câte ori are nevoie în viaţa lui. În anii de adolescenţă, copiii s-ar putea să 
aibă nevoie de o perioadă de obișnuinţă pentru a va destăinui gândurile cele mai 
profunde. Mulţi cred că problemele copilului pornesc de la lipsa de disciplină, care, de 
altfel, devine principala cale de comunicare şi pe care încearcă să o îndrepte cu pedepse 
aspre. Astfel, iubirea este dată la o parte şi se pune accent pe pedepse. Părinţii nu 
trebuie să stabilească o relaţie cu copiii bazată pe teamă. Multi părinţi se situează la cele 
două extreme, ambele greşite: unii deţin un prea mare control fiind prea aspri, în vreme 
ce alţii sunt prea permisivi şi se tem să deţină controlul asupra copiilor lor. 
 Pentru a deveni adulţi cu simtul răspunderii, copiii au nevoie de o relaţie 
sănătoasă şi permanentă cu adulţii - iubirea şi afecţiunea faţă de copii trebuie 
demonstrate şi nu doar afirmate sau presupuse, iar printr-o motivaţie corectă copii vor 
reuşi să evite multe momente dificile şi işi vor dezvolta acea latură a personalităţii care să 
le fie de folos pentru totdeauna. 

 Trăim într-o perioadă în care cei mai mulţi oameni sunt într-o permanentă derută, neştiind cum să facă faţă 
mai bine avalanşei de probleme cu care se confruntă. Frământările ne înstrăinează din ce în ce mai mult, dorim să 
rezolvăm câte ceva dar nu găsim calea, vrem să acţionăm şi nu ştim cum. Toate ezitările noastre arată ce puţin ne 
cunoaştem şi cât de puţin îi cunoaştem pe cei din jur. 
 Încercând să te analizezi cu obiectivitate, îţi poţi da seama cum trăieşti, cum doreşti să fii şi cum eşti cu 
adevărat. Pe drumul în care fiecare îşi caută împlinirea, suntem tentaţi să o descoperim într-un spaţiu nedefinit şi 
nesigur, în exterior. Fericirea nu depinde de condiţiile de afară, ea este dictată de atitudinea noastra mentală.  
 Omul caută mereu ceea ce îl poate ajuta să înlăture din viaţa lui nefericirea, dar greu înţelege că el este 
singurul care îşi pune piedici în manifestarea binelui şi în desăvârşirea fiinţei sale. Toţi avem vise, speranţe şi dorinţe 
dar din păcate pentru foarte mulţi dintre noi acestea rămân doar atât. 
 Pentru a avea succes în viaţă trebuie să ne fructificăm oportunităţile, să avem puterea de a o lua de la capăt, să 
ne cunoaştem cât mai bine potenţialul şi să ne detaşăm de experienţele triste ale trecutului. Asta înseamnă să ne 
putem vedea prin ochii altora, să ne descoperim calităţile şi limitele, să găsim diferenţele individuale faţă de ceilalţi, ca 
să putem afla ceea ce ne stimulează îndeajuns pentru a persevera. Fiecare poate să-şi folosească atuurile de care 
dispune pentru a se adapta la noua situaţie economică şi socială, învăţând să-şi optimizeze dinamica personală cu 
maximum de eficienţă. 
 Cunoştinţele şi recomandările practice din cărţile ce urmează, bazate pe teorii psihologice şi sugestii pline de 
încărcătură emoţională, îl conduc pe cititor într-o călătorie fascinantă prin sentimentele oamenilor pentru cunoaşterea 
naturii umane şi a respectului de sine, a vieţii şi a legilor care o guvernează, a relaţiilor interumane, pentru a stabili 
adevăratele priorităţi, nevoia de control şi gândirea pozitivă. 

“Nimic nu este rău, nimic nu este bun. Gândirea noastră creează fericirea sau nenorocirea”  
W. Shakespeare 
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Vă recomandămVă recomandămVă recomandămVă recomandăm    

Cum să ne  dezvoltăm   

creativitatea 

Autori: Brigitte Bouillerce, 

Emmanuel Carre 

Traducere: Iulian Moga 

 An apariţie: 2002 

       Cartea se adresează atât părinţilor, cât şi tinerilor aflaţi la vârsta pubertăţii  
într-un limbaj accesibil tuturor. Sunt tratate subiecte precum încrederea, 
respectul de sine, conformismul, presiunea grupurilor sociale, emoţiile şi 
schimbările care au loc în organismul tinerilor. 
 Această perioadă presupune modificări atât la nivel fizic, cât şi de 
comportament sau personalitate, fiind o perioadă de tranziţie biologică, 
psihologică şi socială. Cauza multor probeme ale adolescenţilor este complexul de 
inferioritate, dar şi teama de respingere, acestea ducând la anumite schimbări de 
comportament. 
 Presiunea de a se conforma este atât de mare pentru unii tineri, încât se 
simt extrem de stânjeniţi dacă sunt altfel decât ceilalţi. Lucrurile neînsemnate şi 
multe experienţe specifice acestei vârste pot fi exagerate acum. Presiunea 
conformismului nu este periculoasă numai pentru tinerii care se droghează, 
fumează, sau beau alcool, ea este dăunătoare în special pentru acei adolescenţi 
care nu pot fi ca şi ceilalţi. 
 La această vârstă schimbările sunt rapide şi spectaculoase, adolescenţii 
devenind mai preocupaţi de propria imagine, dar şi de ţinuta vestimentară, acum 
apar primele probleme de natură emoţională. 
 Schimbările din timpul pubertăţii pot avea loc destul de timpuriu, sau 
foarte târziu, de aceea mulţi tineri sunt speriaţi de aceste transformări, ei 
trebuind să fie avertizaţi de etapele procesului creşterii, înţelegând că schimbările 
prin care trec sunt nişte evenimente normale. 
 Tot acum tinerii tind să se îndepărteze de cercul familial în încercarea de a 
deveni independenţi şi de a-şi crea propria identitate, de aici apărând şi conflictul 
între generaţii. Dorinţa de libertate a tinerilor aduce tensiune între părinţi şi copii. 
 Autorul tratează toate aceste subiecte. El încearcă să le sugereze 
adolescenţilor soluţii pentru a-şi depăşi frământările şi dezamăgirile pentru a avea 
curajul să depăşească toate problemele inerente acestei vârste. 

Pregătirea pentru adolescenţă 

Autor: James Dobson  

Traducerea:  Octavian Verlan 

Brigitte Bouillerce este specialistă în comunicare şi management. 
Emmanuel Carre, specialist în management şi comunicare, conduce mai multe 
seminarii pe teme de creativitate şi inovare. 
 Creativitatea reliefează un mod de a fi, o modalitate de gândire. Este mai 
întâi de toate o aptitudine individuală obişnuită, de care dispunem în general în 
egală măsură prezentă în fiecare dintre noi şi diferită prin coeficientul intelectual. 
Este suficient să o cultivăm cu ajutorul unor tehnici adecvate pentru ca ea să 
devină o stare de spirit. 
 Ne confruntăm constant în mediul nostru social cu probleme, îndatoriri 
neobişnuite sau cu proiecte pe care trebuie să le realizăm, care ne solicită 
ingeniozitatea şi spiritul inventiv. Şi fiecare găseşte până la urmă idei si trucuri 
pentru a-şi dezvolta o metodă de lucru. Creativitatea necesită întâi de toate o 
stare de spirit pozitivă. Formularea unei probleme într-o manieră pozitivă 
înseamnă să plecăm de la principiul că problema respectivă are o soluţie. 
 Aşadar dispunem cu toţii de un potenţial creativ pe care îl putem 
dezvolta. Multitudinea de cunoştinţe înmagazinate în creier ne dă posibilitatea să 
identificăm noi piste de reflecţie şi acţiune când ne confruntăm cu o situaţie dată. 
Astfel, inventăm plecând de la un fond personal de cunoştinţe, experienţe, emoţii 
sau proiecte. Desigur creativitatea se înscrie în cadrul unui demers voluntar care 
necesită timp şi efort. 
 Scopul acestei lucrări este de a-l ajuta pe cititor să privească lumea cu alţi 
ochi, incitându-l să recurgă la idei concrete şi inedite, îndrumându-l spre o 
multitudine de situaţii întrucât instrumentele propuse sunt aplicabile atât în 
cadrul reflecţiei personale cât şi în cel al activităţii de grup. 

B i b l i o t e c a  J u d e ţ e a n ă  ” N i c o l a e  M i l e s c u  S p ă t a r u l ”  V a s l u i  
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 Charly CUNGI este medic psihiatru, specialist în terapiile comportamentale 
cognitive şi lector la Universitatea Lyon. Studiază afirmarea de sine şi combaterea 
stresului la personalul medical precum şi la personalul din sectoare comerciale. 
 În ciuda faptului că mijoacele de comunicare au devenit din ce în ce mai 
performante, constatăm că această evouluţie extraordinar de rapidă nu a ameliorat 
calitatea raporturilor umane, că există tot mai multe probleme de comunicare. 
Pornind de la premisa că o bună comunicare este fundamentală în relaţiile umane, 
este important să ne exersăm capacităţile de comunicare care conduc spre calea 
afirmării de sine. 
 Dificultăţile afirmării de sine pot afecta tot spectrul vieţii relaţionale: contacte 
umane, distracţii, serviciu şi intimitate. A te afirma înseamnă a şti fără prea multe 
emoţii, să ceri sau să refuzi, să intri în conversaţie şi să-ţi verbalizezi ideile şi 
sentimentele atunci când este necesar, păstrând relaţia cu interlocutorul. Mulţi dintre 
noi cred că este bine să ne mascăm sentimentele, mai ales când suntem jenaţi sau 
vinovaţi. Dimpotrivă, uneori este util să ne exteriorizăm emoţiile neplăcute sau pe 
cele agreabile. 
 Absenţa afirmării de sine se exteriorizează uneori printr-un comportament 
înhibat, alteori printr-un comportament agresiv sau prin alternanţa lor. Prin afirmarea 
de sine nu trebuie să se înţeleagă transformarea unui timid într-o persoană 
permanent agresivă, ci posibilitatea de a stabili contacte sociale satisfăcătoare. 
 Afirmarea de sine nu este o trăsătură de caracter, ci o trăsătură care se învaţă 
şi este oricui de folos. A te afirma nu înseamnă a brava, ci a stabili relaţii pozitive cu 
ceilalţi. Avem adesea tendinţa să ne exprimăm aluziv, indirect sau complicat, dar este 
important să exprimăm ceea ce gândim cât mai direct, precis şi simplu pentru a 
diminua riscul apariţiei distorsiunilor. De multe ori avem tendinţa să observăm mai 
degrabă ceea ce nu merge, decât ce e bine. 
             Lucrarea de faţă este un ghid practic unde găsim exemple şi sfaturi care ne 
permit să ne înţelegem propriile probleme de afirmare şi o carte de terapie care ne 
învaţă cum să ne afirmăm şi să ne îmbogăţim performanţele. 

 În această lume aflată permanent în schimbare, singurul lucru pe care îl putem 
controla sunt deciziile noastre. Noi suntem cei care ne alegem felul în care ne 
petrecem timpul, de la perioadele majore, la momentele individuale din viaţă şi 
trebuie să trăim apoi cu urmările  acestor alegeri. Uneori nu ne plac aceste 
consecinţe, mai ales atunci când exista o discrepanţă între felul în care ne petrecem 
timpul şi ceea ce simţim. Important este să ştim să ne trăim viaţa curat, frumos, 
sănătos. 

Timpul este ireversibil, de aceea trebuie să învăţăm să-l trăim cu înţelepciune. A 
stabili lucrurile cu adevărat prioritare este o chestiune ce ţine de însăşi esenţa vieţii. 
 Din mulţimea de lucruri urgente şi importante care ne ies în cale, trebuie să 
ştim ce să alegem. Fiecare din aceste necesităţi, atunci când nu e îndeplinită, 
contribuie la scăderea calităţii vieţii. Se spune uneori că depinde de ceas şi de 
calendar ce anume e important în viaţă şi cât de bine ne descurcăm. Dar atunci când 
nu ne ascultăm conştiinţa şi nu trăim aşa cum ne dictează ea, avem tendinţa să dăm 
vina pe alţii în încercarea de a ne justifica propriul dezechilibru interior. Dacă nu avem 
un crez şi nişte principii după care să ne ghidăm, folosim măsura altora  în loc să ne 
folosim propriul potenţial. Oamenii care-şi ascultă conştiinţa şi trăiesc aşa cum le 
dictează ea nu se gândesc niciodată să acţioneze conform oglinzii sociale şi nu-şi 
extrag siguranţa din faptul că sunt  ocupaţi clipă de clipă. Aceştia  au un profund 
sentiment de împlinire. 

Cartea de faţă ne ajută să înţelegem de ce deseori lucrurile cu adevărat 
importante nu se află printre priorităţile noastre şi să înţelegem faptul că pacea 
lăuntrică vine doar în clipa când ne hotărâm să ne aliniem viaţa conform unor principii 
călăuzitoare. 

Cum să ne afirmăm 

Autor: Charly Cungi  

Traducere: Dana Orzu  

 An apariţie: 2003 

Managementul timpului sau 

Cum ne stabilim priorităţile 

Autor: Stephen R. Covey  

Traducere: Florin Spalac, 

Gabriela Inea 

An apariţie: 2007 

Ghidul tău pentru lectură 
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Cunoaşte-te pe tine însuţi 

Coordonator: Adrian Neculau 

An apariţie: 2003 

Pentru a ne cunoaşte mai bine trebuie să ne îndepărtăm de Eul 
nostru, să-l privim ca pe un obiect străin, să ne detaşăm de acesta, deoarece 
cunoaşterea de sine este implicit şi o invitaţie pentru cunoaşterea altora. Eul 
propriu se construieşte confruntând imaginea celorlalţi despre noi. 
  Ne întrebăm mereu cum apărem în ochii celor din jur, dacă ştim cu 
adevărat ce impresie facem, sau ne amăgim cu gândul că ceilalţi au aceeaşi 
imagine pe care o avem noi înşine despre noi.  
 De asemenea noi, oamenii, ne transformăm mereu, reacţionăm la 
apropierea altora, ne modificăm comportamentul şi de aceea este important 
să  privim în interiorul nostru, să ne cunoaştem, să ne întrebăm cum am 
evoluat pentru a ajunge unde suntem acum. 
 Influenţa cadrului social şi cultural în care ne-am format, familia, 
şcoala, prietenii, profesia orice întâmplare aduc o contribuţie semnificativă în 
ceea ce devenim. Într-un fel, fiecare dintre noi suntem dirijaţi de informaţiile 
pe care le primim, suntem formaţi pentru a înţelege mediul nostru şi pentru 
a ne integra. Oamenii nu se dezvăluie cu uşurinţă şi cei mai mulţi, dacă nu au 
prilejul, nu-şi pot dovedi posibilităţile. Numai plasaţi într-un context, într-o 
situaţie concretă ne putem valoriza şi putem dovedi ce preţuim. 
 Cartea conţine 29 de teste pentru a te cunoaşte, iar cine se cunoaşte 
îşi poate evalua şansele, îşi poate aprecia gradul implicării într-o acţiune. Este 
bine să ne cunoaştem îndeajuns calităţile şi defectele, capacităţile şi limitele. 
              Testele şi chestionarele din aceasta carte vă vor ajuta să vă faceţi o 
imagine adevărată despre dumneavoastră, despre tipul de personalitate, 
comportamentul şi echilibrul interior. 

 Toata lumea este timidă într-o oarecare măsură. Nu am fi oameni 
dacă nu am avea slăbiciunile noastre. Cei care suferă de timiditate, nu 
reuşesc să înţeleagă faptul că şi persoanele care par încrezătoare în forţele 
proprii, tremură adesea de emoţie. Mulţi dintre noi am învăţat să ne 
ascundem frământările interioare şi să acţionăm ca şi cum am avea 
siguranţa de sine. Timiditatea, aşa cum ştim, înseamnă mai ales teamă, iar 
punctele noastre vulnerabile ne pot face să avem o permanentă frică de a 
nu fi jigniţi. 
 Timiditatea se referă la relaţia cu alte persoane, ne simţim timizi, 
deoarece suntem neliniştiţi cu privire la părerea celorlalţi despre noi. 
Aceasta presupune se pare, un sentiment de inferioritate în anumite 
privinţe, iar tratamentul se bazează pe învingerea acestui sentiment şi 
crearea respectului de sine. 
 Oamenilor timizi le este frică să nu fie criticaţi, ei au foarte multe 
puncte sensibile, se simt vulnerabili şi sunt permanent îngrijoraţi să nu facă 
greşeli sau să nu fie respinşi. De aceea, atunci când cunoaştem motivele 
timidităţii noastre, avem mult mai multe şanse să o învingem. 
 Aşadar, înţelegerea oricărei probleme ne apropie mult de 
rezolvarea ei. Lipsa de dragoste şi îngrijire, prea multe critici, neglijenţă, 
violenţă, prea multa protecţie, neîmplinirea pe anumite planuri, 
dependenţa economică, pot contribui la subminarea încrederii în sine şi la 
instalarea timidităţii. Dacă recunoaştem faptul că nesiguranţa este în mod 
obligatoriu o parte esenţială a condiţiei umane, atunci ne dăm seama că 
este mai înţelept să o acceptăm decât să luptăm împotriva ei. 
 Putem alege între a ne rezolva problemele printr-o atitudine 
optimistă şi constructivă, sau să ne lăsăm copleşiţi de ele. 
 Dacă suferi de timiditate, vei găsi în paginile acestei cărţi atât 
tehnici de relaxare cât şi o mai bună înţelegere a cauzelor problemelor tale 
şi o nouă perspectivă a modului în care ai putea să le rezolvi. 

Timiditatea 

Autor: Dianne Doubtfire 

Traducere:  Lucia Georgescu  

B i b l i o t e c a  J u d e ţ e a n ă  ” N i c o l a e  M i l e s c u  S p ă t a r u l ”  V a s l u i  
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                  În anul 1968 Biblioteca Raională Vaslui se transformă în 
Biblioteca Judeţeană Vaslui. Acest fapt coincide cu înfiinţarea Secţiei 
pentru împrumut la domiciliu copii.  

 Această secţie îşi desfăşura activitatea la început în Casa 
Mavrocordat (actual Palat al Copiilor), în timp ce  secţii ale Bibliotecii îşi 
aveau sediul în locaţia  actuală a Tribunalului municipiului Vaslui.  

 După 4 ani, în 1972, Sala împrumut la domiciliu pentru copii, 
împreună cu toate compartimentele Bibliotecii Judeţene Vaslui, se mută 
în sediul actual.  

 Are un fond de carte bogat, de aproximativ 40.000 de documente, 
structurat pe diferite genuri şi adresat copiilor cu vârsta până la 14 ani: 
cărţi de colorat, cărţi cu poveşti ilustrate, bibliografie şcolară, beletristică, 
cărti de ştiinţe exacte şi tehnică, cărţi de ştiinte umaniste, cărţi de 
aventuri, de călătorii, cărţi pentru studiul limbilor străine şi gramatică, 
descoperiri geografice, istorice, alături de o impresionantă colecţie de 
teorie, critică şi istorie literară. 

 Micii utilizatori ai bibliotecii au la dispoziţie cărţi de jocuri distractive (matematică, fizică, chimie); 
cărţi despre viaţa plantelor şi animalelor, atlase geografice, istorice, zoologice, dicţionare (Dicţionar explicativ 
ilustrat, Dicţionar de cultură generală, Dicţionar enciclopedic ş.a.). 

 La dispoziţia copiilor, în regim de sală de lectură, stă un bogat fond de referinţă: culegeri de 
matematică, fizică, chimie, exerciţii de gramatică, antologii, texte comentate privind operele literare studiate 
în şcoală, lucrări de istorie, geografie, enciclopedii. 

  Din colecţiile sălii nu lipsesc monografii ale marilor personalităţi locale şi nu numai, care au marcat 
evoluţia umanităţii din toate domeniile de activitate şi monografii a numeroase zone din judeţul Vaslui.  
 Sunt organizate expoziţii tematice, activităţi culturale aniversare, vizite la bibliotecă. 

  Sala de împrumut la domiciliu pentru copii se bucură de parteneriate cu  şcolile şi grădiniţele din 

judeţul Vaslui cu care desfăşoară activităţi diverse în folosul copiilor.  

♦ CE ŞI CUM  

♦ ENCICLOPEDII VIZUALE 

♦ MINIENCICLOPEDII LAROUSSE 

♦ ENCICLOPEDIA PENTRU PRICHINDEI 

♦ PRIMA MEA BIBLIOTECĂ A CUNOAŞTERII 

♦ ENCICLOPEDIA BRITANNICA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

∗  Înscrierea la această sală se face pentru copii cu vârsta până la 14 ani pe baza buletinului de 
identitate al unuia dintre părinţi/tutore şi a certificatului de naştere al copilului; 

∗  Părinţii vor însoţi copiii la bibliotecă pentru a semna fişa contract şi pentru a se informa în legătură cu 
condiţiile înscrierii. 

Colecţii : Enciclopedii 

Înscriere 

08,00—19,00: Luni—Vineri Program  

ÎMPRUMUT LA DOMICILIU PENTRU COPII 

Ghidul tău pentru lectură 
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Mary Poppins este prima carte dintr-o serie de șase și spune povestea celei mai 
iubite guvernante din lume care aduce încântare  și bucurie cu ea. 

Autoarea cărţii este Pamela. L. Travers iar seria se înscrie în categoria fantasy, fiind 
unul dintre marile succese ale secolului XX.  
 Personajul central al seriei este o guvernantă cu puteri magice, misterioasă, 
fascinantă și uneori tiranică. Ea  apare și dispare în situaţii curioase pentru oamenii de 
rând: uneori purtată de vântul de  est și de vest, uneori de o stea, alteori de un zmeu şi 
chiar de căluţii unui carusel. Întotdeauna, însă, are cu ea o umbrelă cu mânerul cu cap de 
papagal și o geantă de voiaj care aparent e goală dar care este plină de surprize. 

În acestă primă carte facem cunoștinţă cu membrii Familiei Banks: doamna și 
domnul Banks, Jane, Michael, gemenii  Barbara și John, precum și cu servitorii din casa 
familiei, de la numărul 17 de pe Aleea Cireșilor. 

Apariţia lui Mary  Poppins coincide cu plecarea fulgerătoare a guvernantei Katie 
Nana. Se pare că vântul de est a purtat-o în casa familiei Banks.  

Știm că Mary  Poppins   nu este o guvernantă oarecare, de aceea copiii au parte de 
aventuri pline  de magie, frumuseţe şi minuni.  

Printre multe alte întâmplări, copiii vor lua ceaiul cu vărul lui Mary Poppins, domnul 
Perucă, agăţaţi în aer; vor face cunoștinţă cu domnișoara Ciocârlie și câinele acesteia, 
Andrew; o vor cunoaşte pe domnişoara Prună; vor avea parte de o călătorie extraordinară 
în Ţinutul Zânelor.  

Se pare că o zi de marţi pentru ei a fost una cu noroc, pentru că au călătorit cu 
ajutorul unei busole în cele patru zări ale lumii şi nu mică le-a fost surpriza când, într-o 
noapte, au serbat ziua lui Mary  Poppins  la Grădina Zoologică, unde au avut parte de o 
petrecere pe cinste. S-au întâlnit chiar şi cu steaua  Maia din constelaţia Taurus, în 
preajma Crăciunului.  

Dar, toate aceste lucruri se pare că se vor sfârși, căci, într-o zi, uluitoarea 
guvernantă Mary  Poppins, mulţumită de progresul copiilor, îşi ia zborul, odată cu vântul 
de vest, lăsând în urmă nostalgie şi promisiunea unei posibile reîntoarceri. 

 Să fie oare adevărat?  

Cartea pentru copiiCartea pentru copiiCartea pentru copiiCartea pentru copii    

Mary Poppins 

Autor: Pamela L. Travers 

Prima aparitie: 1934 

 În prima carte Mary Poppins părăsise casa familiei Banks odată cu vântul de 
vest, cu promisiunea că dacă va fi nevoie de ea se va întoarce. Se pare că  era nevoie să 
se reîntoarcă. De când plecase, Michael devenise gălăgios, răutăcios și foarte 
nestâmpărat, Jane devenise neglijentă și dezordonată, John morocănos și supărăcios iar 
Barbara foarte răsfăţată.  ”Era și timpul să vin înapoi” – concluzionă Mary Poppins. 

 Apariţia sa a fost ca de obicei spectaculoasă: de data asta a coborât  pe sfoara 
unui zmeu pe care Michael îl înălţase în parc. 

Alte năzdrăvanii, alte plimbări și întîlniri și alte întâmplări de neuitat au loc în 
această a doua carte. 

Trebuie amintit că în această parte, familia Banks se mărește cu un nou membru:  
micuţa Annabel, sora cea mică a copiilor. 

Vizita domnișoarei Euphemia Andrew, fosta dădacă a domnului Banks stârnește 
în casă o adevărată forfotă, dar atâta timp cât copiii o au pe Mary Poppins nu au de ce 
să-și facă griji. Dacă o zi de marţi a fost o zi plină de aventuri plăcute, o zi de miercuri a 
fost o zi în care Jane a avut o călătorie plină de peripeţii neplăcute în Vasul Royal 
Doulton pe care îl crăpase, aventură din care este salvată de Mary Poppins. Repararea 
vasului a dus la întâlnirea cu un alt văr de-a lui Mary Poppins: domnul Turvy.  

Şi în acest volum au  parte de o călătorie nocturnă printre astrele cerești unde 
constelaţiile, planetele și stelele dansează și se distrează cu Mary Poppins.  

Copiii vor face cunoștinţă cu unchiul Dodger și cu Nellie-Rubină pentru a cumpăra 
răvașe. Dacă pe răvașul Barbarei scria :”Sclipitoare – lucitoare și zburdalnică”, pe 
răvașul lui Mary Poppins scria doar: ”Astă seară la ora zece”.  

Ce însemna asta oare? 

Mary Poppins se întoarce 

Autor: Pamela L. Travers 

Prima apariţie: 1935 
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”Din vâlvătaia de lumină ieși o figură ciudată – o figură cu pălărie neagră de pai și cu haină albastră, 
împodobită cu nasturi de argint, o figură ce ţinea într-o mână ceva ce semăna a valijoară, iar în cealaltă – o! 
Să fie oare adevărat? – o umbrelă cu cap de papagal.” Așa își face apariţia Mary Poppins în cea de-a treia 
carte din seria Mary Poppins: ”Mary Poppins deschide ușa”. 

În a doua carte aceasta plecase din casa familiei Banks cu un călușel dintr-un carusel, luându-și un 
bilet dus-întors, căci nu poţi ști niciodată dacă nu cumva mai este nevoie. Se pare că s-a ţinut de cuvânt. 
Nici nu credeam altfel, știind cât de corectă era Mary Poppins. De data asta a apărut dintr-o scânteie 
ţâșnită din artificii. 

Mary Poppins arată din nou cât de fascinantă este și îi poartă pe copii în alte aventuri pline de 
necunoscut și plăcere și reușește să satisfacă fanteziile vârstei. 

Ce a aflat Mary Poppins după ce a măsurat cu un metru de croitorie pe cei cinci copii? În nici un caz 
înălţimea. Să vedem: la Michael arăta tot mai rău, la Jane – copil sălbatic, leneș și egoist, la gemeni – 
certăreţi iar la Annabel – neliniștită și certăreaţă.  

Dar, acum că a venit, zilele iar vor avea o poveste a lor. Mary Poppins împreună cu cei cinci copii îi fac 
o vizită domnului Twigley, vărul lui Mary Poppins, care acorda piane, dar nu numai. Acesta îi invită pe copii 
să danseze în propriile lor cutii muzicale și aceștia  au aflat că orice lucru și întâmplare în lumea asta are 
muzica lui.  

Printre alte aventuri din carte întâlnim și povestea unui rege, care intră într-un concurs de cultură 
generală cu o pisică, povestea statuii din parc, întâlnirea cu domnișoara Stambă și năzdrăvanele ei 
beţișoare cu mentă. 

Și ce distracţie este în joia liberă a lui Mary Poppins atunci când aceasta coincide cu fluxul! Însă 
distracţia cea mai mare este în perioada dintre Anul Vechi și Anul Nou. În noaptea dintre ani, Anul vechi 
moare la prima bătaie a miezului nopţii, iar la ultima bătaie se naște anul nou, iar timpul dintre cele două 
bătăi personajele rivale din basme se înţeleg, dușmanii de-o viaţă se împacă, stelele se apleacă și ating 
pământul. 

Dar oare de ce s-au adunat într-o seară toate rudele şi prietenii lui Mary Poppins?  

Mary Poppins deschide ușa 

Autor: P. L. Travers 

Prima aparitie: 1944 

  

 Următoarele trei cărţi din serie: “Mary Poppins în 
parc”; “Mary Poppins pe Aleea Cireşilor”; “Mary Poppins şi 
casa de alături” descriu întâmplări fascinante şi pline de 
aventuri din timpul celor trei vizite făcute de Mary Poppins în 
casa familiei Banks. 

 Mary Poppins  este personajul de poveste care a intrat în realitatea cotidiană fiind, 
poate, o dovadă că basmele sunt acolo și trebuie doar descoperite.  
 Seria “Mary Poppins” este o bucurie pentru cei mici, dar şi o lecţie importantă 
pentru cei mari: să-şi amintească de visele si trăirile lor din copilărie şi de farmecul acestei 
perioade şi să împărtăşească aceste amintiri copiilor.  

„....pline de viaţă şi scânteind de vrajă...”   

Walter De La Mare 
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Fantasy pentru copiiFantasy pentru copiiFantasy pentru copiiFantasy pentru copii    

Charlie Bone şi  

călătorul în timp 

Autor: Jenny Nimmo 

Charlie Bone şi 

Şcoala de magie 

Autor: Jenny Nimmo 

”Charlie era de-a dreptul  uluit. Dimineaţă, nu fusese decât un puşti ca oricare altul. (...) 
acum, stătea aici, ascultând voci izvorâte dintr-o bucată de hârtie fotografică.”  

Charlie Bone este un copil, aparent normal, care locuieşte, de la moartea tatălui său 
împreună cu mama sa, cu bunicile sale şi cu unchiul Paton. 

La vârsta de 10 ani, Charlie descoperă, privind  o fotografie a unui cuplu cu un copil şi o 
pisică, că este capabil să privească o fotografie şi să audă conversaţii şi chiar gânduri ale celor 
din fotografie din momentul în care aceasta a fost făcută. Talentul aceasta este o ”moştenire” 
de la strămoşul lui, Împăratul Roşu. Charlie mai află că familia lui dinspre tată face parte din 
clanul Yewbeams, un clan înzestrat cu puteri şi talente deosebite. 

Deşi el încearcă să ascundă noul său dar, surorile înfricoşătoare ale bunicii  Bone află în 
curând şi îl trimit la Academia Bloor. Academia Bloor era o şcoală diferită de altele. Aici erau 
acceptaţi numai copiii talentaţi la muzică, teatru sau arte plastice, dar şi copii înzestraţi cu 
talente deosebite şi neobişnuite. 

 Deşi credea că plecarea lui la Academie îl vor întârzia în descoperirea secretului, se pare 
că între zidurile Academiei se găsesc toate răspunsurile lui Charlie. Împreună cu o serie de aliaţi: 
Unchiul Paton, Benjamin şi câinele sau, Mr Onimous şi cele trei pisici colorate, Fildelio, Olivia şi 
alţi copii de la Academia Bloor, Charlie porneşte într-o serie de aventuri misterioase pentru a 
afla adevărul despre trecutul lui, dar şi pentru a descoperi secretul ascuns de fotografia 
”vorbitoare”:  găsirea unei fetiţe dispărută cu ani în urmă. 

Dar planul lor este încurcat de fiecare dată de sinistra familie Bloor, rude cu Charlie Bone, 
care încearcă cu orice preţ să-i împiedice în descoperirea adevărului. 

Misterioasa cutie, fata dispărută, ciudatul bărbat Mr Onimous  însoţit în permanenţă de 
trei pisici colorate şi personajele negative, duc la o poveste antrenantă, unde intrigile şi 
suspansul fac din această serie o călătorie plină de  aventuri şi magie, unde personajele negative 
şi pozitive câştigă fiecare câte o luptă, dar războiul, se pare, că nici nu a început cu adevărat. 

Cu siguranţă pot fi comparate întâmplările din această serie cu cele din Harry Potter dar 
poveştile, în sine, sunt diferite.   

Oricum, fanii Harry Potter, în aşteptarea unei noi posibile cărţi din serie, se pot bucura de 
aceasta serie Charlie Bone, serie ce se înscrie în acelaşi tipar de aventuri fantasy. 

            Bătrânul Ezechiel Bloor, unul dintre fondatorii Academiei Bloor, ascunde un secret de 
când era copil, iar secretul lui stă într-un glob  de marmură, frumos colorat care conţine 
amintirile regelui Roşu şi  permite călătoria în timp.  

Astfel, Charlie şi prietenii săi îl întâlnesc pe unchiul Henry Yewbeam la vîrsta de 8 ani, 
vârsta pe care o avea când a fost trimis în secolul 21 la zeci de ani depărtare de timpul său, de 
intrigantul văr Ezechiel. Misiunea lui  acum este să găsească o cale de a-l trimite în trecut pe 
unchiul său.  

Charlie descoperă şi  o nouă dimensiune a talentului său: poate intra în fotografie, iar în 
încercarea lui de a-l salva pe unchiul său Henry, este nevoit să intre într-un tablou  cu vrăjitorul 
Skarpo pentru a-i prelua bagheta de vrăjitor, dar călătoria sa nu va fi una lipsită de peripeţii. 

 Dar cum nimic nu este uşor de obţinut, Charlie trebuie să se lupte cu familia Bloor, cu 
spionii angajaţi de aceştia din rândurile elevilor Academiei Bloor. Că mătuşile lui Charly sunt 
ciudate şi răutăcioase, asta ştim, dar nu ştim ce poziţie au ele în această luptă. 

Alături de el se află, însă, unchiul său Patton, prietenul lui cel mai bun Benjamin, domnul 
Onimous şi cele trei pisici ale sale, dar şi unii dintre colegii lui de la Academie care-l ajută în 
aventurile lui folosindu-se fiecare de puterile sale speciale (Tancred poate crea o furtună, Emma 
se poate transforma în pasăre, Gabriel poate simţi emoţiile celor care au purtat hainele înaintea 
sa , Zelda poate mişca obiectele cu puterea minţii). 

 Însă linia dintre personajele negative şi pozitive este foarte subţire şi de aceea Charlie 
va trebui să aibă grijă în cine se încrede. 

Paralel cu problema unchiului său, misterul ce îl înconjoară pe profesorul de pian Pilgrim  
îl fac să creadă că are legătură cu dispariţia misterioasă a tatălui său.  
 Oare va schimba el trecutul, prezentul şi viitorul, sau va reuşi să-l trimită pe unchiul său 
în trecut pentru a-l combate pe vărul său Ezechiel Bloor?  
  Asta rămâne să descoperiţi!  
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Charles Dickens— Copilăria 

  S-a născut la 8 februarie 1812 în cartierul Landport al oraşului Portsea de lângă Portsmouth, 
într-o famile de condiţie modestă. Era al doilea copil al lui John Dickens şi Elisabeth Barrow.  

 La doi ani de la naşterea lui Charles, tatăl său, John Dickens, funcţionar la Trezoreria 
Marinei, este transferat la Londra pentru trei ani, urmând ca în 1817 să fie transferat la docurile din 
Chatham, oraş de construcţii navale. 

 Aici, Charles a trăit partea cea mai frumoasă a copilăriei sale. A început să meargă alături de 
sora sa  Fanny, la şcoala lui William Giles, un strălucit absolvent al Universităţii Oxford, care şi-a dat 
seama de talentul deosebit pe care îl avea Dickens, se bucura de plimbările prin împrejurimile 
oraşului, era un copil fericit. 

 Teatrul era o altă mare pasiune a sa: mergea alături de tatăl său la diverse reprezentaţii ale unor trupe locale 
sau venite de la Londra. Mai târziu, a şi încercat să devină regizor şi scenograf de teatru. 

 Copil fiind, Charles avea o bogată imaginaţie şi era impresionat de poveştile fantastice pe care doica sa Mary 
Weller i le spunea seara înainte de culcare, iar după ce a deprins plăcerea cititului de la mama sa, a fost impresionat de 
întâmplările din  O mie şi una de nopţi, Don Quijote şi alte cărţi găsite în podul case. 

 Acestei perioade de prosperitate de la Chatman avea să-i urmeze şi una plină de lipsuri. Tatăl lui Charles era un 
om muncitor, tată şi soţ bun, nu era pasionat de jocuri de noroc şi nu bea, dar suferea de grandomanie şi asta a adus 
familiei lipsuri materiale însemnate. Astfel, dator vândut, a închiriat în anul 1823 o locuinţă la periferia Londrei, iar 
Charles a fost nevoit să-şi întrerupă studiile, fapt care l-a întristat profund. Făcea comisioane, lustruia ghete, îngrijea de 
fraţii mai mici, iar singura lui mângâiere era să se retragă în mica bibliotecă de la mansardă, deoarece era un însetat de 
învăţătură. Dar, familia începea să sufere din ce în ce mai mult din cauza lipsurilor materiale, fiind nevoiţi să amaneteze 
obiectele din casă, inclusiv a iubitelor cărţi ale lui Charles. Acest lucru l-a întristat atât de mult încât a ajuns să se 
îmbolnăvească.  

 Cum situaţia materială a familiei nu se îmbunătăţea, la vârsta de 12  ani mama sa i-a făcut rost de un loc de 
muncă la o fabrică de ghete, unde trebuia să lipească etichete pe cutiile cu cremă de ghete. Aici a trăit cea mai 
traumatizantă perioadă din copilăria sa. 

 După angajarea sa, tatăl său a fost trimis pentru trei luni la o închisoare pentru neplata datoriilor alături de 
membrii familiei, mai puţin Charles. Acesta a rămas singur să se întreţină, locuind într-o cameră cu chirie, trăind cu 6 
şilingi pe săptămână.  

 Durerea singurătăţii a fost cumplită pentru el: “Niciun sfat, nicio încurajare, nicio consolare, niciun sprijin” îşi 
aminteşte scriitorul. 

 După trei luni, mama lui Charles primeşte o moştenire şi familia este salvată, iar Charles reuşeşte să-şi 
continuie studiile. Dar acea perioadă a rămas cu o amprentă puternică în sufletul lui Charles şi de multe ori în cărţile 
sale găsim relatate întâmplări prin intermediul personajelor sale. Astfel, Dickens descrie copilăria cu toate bucuriile şi 
durerile, cu visele şi realităţile ei amare.  

 De multe ori ficţiunea din cărţile lui Dickens reprezintă trăirile sale interioare petrecute de-a lungul timpului şi 
îmbrăcate într-o formă umană. Chiar Dickens afirma deseori în faţa criticilor că fiecare romancier cu adevărat mare are 
propriul său mod de a vedea lumea, iar acuzaţiile aduse de exagerare provin din diferenţa dintre modul în care oamenii 
obişnuiţi şi oamenii de geniu văd evenimentele. 

 Datorită propriilor sale experienţe printre săracii Londrei, când a ajuns scriitor n-a trebuit să se documenteze, 
singurul lucru care a trebuit să-l facă a fost să-și scruteze memoria pentru a trăi acea emoţie.  

 Opera sa, în general, reprezintă o imagine vie şi foarte personală a societăţii engleze din prima jumătate a 
secolului al XIX-lea, scriitorul purtându-şi cititorii prin cele mai diverse medii: cocioabe sau palate ale Londrei, ateliere 
sau prăvălii, case de ţară sau închisoarea datornicilor. 

 Unii îl numesc “un scriitor mare şi revoluţionar” alţii, “suflet generos al justiţiarului care străbate fiecare 

pagină”, dar pentru marea majoritate el este  “un prieten generos al celor umiliţi şi asupriţi” . 

“Prieten generos a celor umiliţi şi asupriţi” 
Garabet Ibrăileanu 

“Romanele sale sunt bucăţi întregi de viaţă, înviorate şi înseninate de sufletul ales al autorului”  
Garabet Ibrăileanu 



21  

 

B i b l i o t e c a  J u d e ţ e a n ă  ” N i c o l a e  M i l e s c u  S p ă t a r u l ”  V a s l u i  

 Acest roman ne spune povestea unui destin:  destinul unui orfan pe nume 
Oliver Twist în Anglia  secolului  al XVIII-lea.  
 Este un strigăt de mânie împotriva sistemului azilurilor pentru săraci (numite în 
carte “case de muncă”), contra nedreptăţii cu care erau trataţi copiii neajutoraţi. 
 Rămas orfan la naştere,  este crescut până la vârsta de 9 ani într-o casă de 
muncă de la margine Londrei, unde traiul copiilor era unul greu şi plin de foamete şi 
suferinţă sub comanda nemiloasă a domnului Bumble. Lumea sa este plină de durere . 
De la vârsta de 9  ani acesta  angajat ca ucenic la pompele funebre ale  domnului 
Sowerberry, fiind bocitor la înmormântări. Când credea că destinul îi începe să surâdă, 
lucrurile iau o întorsătură urâtă şi acesta fuge la Londra spre un destin mai bun, spera 
el.  
 După un drum lung, plin de peripeţii şi întâmplări neaşteptate acesta ajunge la 
Londra unde are ghinionul să-l întâlnească pe hoţul de buzunare poreclit Artful 
Dodger,care, în viziunea naivă a lui Oliver, este cel ce-i oferă masă şi casă fără să-i ceară 
nimic la schimb. Dar va cădea în mâinile unei bande de hoţi, al cărei şef era un bătrân 
viclean, Fagin. 
 După această întâlnire, Oliver Twist trăieşte momente fericite şi triste, 
întâlneşte oameni diferiţi: de la criminalul Bill, evreul Fagin  şi misteriosul domn Monk,  
la bunul domn Brownlow,  Rose şi familia Maylie şi Nancy, cea care datorită lui Oliver 
devine un om bun şi îl ajută plătind, însă cu cel mai de preţ lucru. Primii încearcă să 
profite de naivitatea şi bunătatea acestuia, iar ceilalţi apar de fiecare dată când acestă 
se află într-un moment greu, simţindu-se ataşat de el, fără a cunoaşte adevărul despre 
originea lui.  
 Prin comportamentul demn al lui Oliver Twist în diferite situaţii, Dickens a dorit 
să demonstreze că ereditatea lasă o amprentă accentuată asupra caracterului uman. 
 Finalul este fericit şi parcă ireal după tot ceea ce a trăit Oliver:  binele învinge 
răul, iar dreptatea şi cinstea îşi demonstrează încă o dată puterea. 
 Prin acest roman , Dickens le-a arătat cititorilor că este şi un scriitor preocupat 
de latura întunecată a vieţii. 

Aventurile lui Oliver Twist 

Autor: Charles Dickens 

Titlu original: Oliver Twist,  

or, Parish Boy’s Progress  

                Acest roman este în mare parte autobiografic.  
 “Am lucrat din zori şi până în noapte, cu răbdare şi cu greu.  Am scris o poveste, 
cu subiect luat din propria experienţă. Cartea de faţă nu face decât să aştearnă în scris 
amintirile mele.”,  mărturisea Charles Dickens 
 Orfan de tată și apoi și de mamă, David Copperfield va cunoaște asprimea 
tatălui său vitreg, domnul Murdstone și a surorii acestuia, Jane, oameni răi și fără 
inimă. Astfel, după seninătatea primilor ani, David cunoaște suferinţa unui copil tratat 
cu duritate și cruzime. Nesuportând prezenţa lui, David va fi trimis la o școală din 
apropierea Londrei, condusă de aprigul domn Creakel, iar după moartea mamei sale, va 
fi obligat să lucreze la firma tatălui său vitreg ca spălător de sticle, cu 6 șilingi pe 
săptămână. Simţindu-se părăsit de toţi, ca un copil al nimănui, acesta va pleca în 
căutarea mătușii sale din partea tatălui să natural, Betsy, care locuia în Dover. După un 
lung drum, plin de peripeţii acesta va ajunge la destinaţie iar viaţa își va schimba cursul. 
 Răul şi binele din romanul lui Dickens sunt  bine conturate, astfel personajele 
negative își vor primi pedeapsa cuvenită iar cele pozitive vor fi răsplătite pentru 
bunătatea și generozitatea lor, subliniindu-se astfel ideea încrederii în triumful binelui. 
 După lecturarea romanului observăm că autorul ne prezintă la persoana întâi, 
mai mult sau mai puţin modificate, persoane, oameni, fapte şi impresii care au marcat 
anii copilăriei şi tinereţii lui Dickens. 
  Sunt multe corespondenţe între viaţa lui Dickens şi cea a lui David Copperfield: 
prezenţa doicii Mary Weller, închisoarea dotornicilor, angajarea lui David din copilărie,  
evoluţia lui David ca literat sunt doar o mică parte din ceea ce face din acest roman un 
roman autobiografic. 
 Prin romanul său, Dickens a urmărit formarea unei identităţi după multe 

suferinţe și întâmplări; povestea unei vieţi de la naștere până la maturitate. 

David Copperfield 

Autor: Charles Dickens 
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♦ 5545 de documente audio – video cuprinzând: Discuri, Cărţi 
pe suport electronic, dicţionare,; 

♦ CD-uri : audio (cărţi Daisy şi echipament special pentru citit - 
nevăzători), multimedia – Mihai Eminescu, Ion Creangă; Vine, 
vine Moş Crăciun...etc.; muzică – toate genurile, audio-cu 
poveşti din colecţia Poveştile copilăriei, audiobook-uri, DVD-
uri: filme artistice (lung-metraje), filme de animaţie, an-
tologii, enciclopedii şi documentare, muzică; 

♦ echipament performant destinat consultării documentelor 
multimedia, 10 calculatoare, pianină electrică, aparatură per-
formantă: staţie sonorizare. 

♦ consultarea, audierea şi vizionarea colecţiilor de 
 documente; 
♦ echipamente de învăţare în sistem clasic şi interactiv pe 
calculator a limbilor străine; 
♦ activităţi culturale - întâlniri ale publicului cu actori, 
muzicieni, artişti din instituţii specializate; 
♦ asistenţă de specialitate: cursuri de teorie muzicală, 
pian, canto, instrumente de suflat (Blook-flote şi clarinet); 
♦ audiţii muzicale individuale şi colective; 
♦ Internet; 
♦ expoziţii cu documente. 

Din colecţiile mediatecii puteţi viziona: 
∗ ecranizări şi adaptări după opere literare româneşti şi universale; 
∗ antologii, enciclopedii şi documentare; 
∗ filme artistice (lung metraje); 
∗ desene animate. 

  
   Pentru vizionări, intenţia de participare se anunţă cu cel puţin o zi înainte. 

∗     Centenar Ştefan Ciubotăraşu: Vizionare – Ştefan Ciubotăraşu (viaţa şi activitatea, interviu realizat 

de crainica Dumitrescu de la TVR, secvenţe din filme), DVD realizat de Tudor Caranfil după dispariţia acto-
rului; 

∗      Ziua Internaţională a Rromilor:  Vizionare : Me sem baxtalo?  Sunt norocos, unde au participat    

persoanele lipsite de libertate din cadrul Penitenciarului Vaslui; 

∗     Ziua Mondială a Pământului: expoziţie cu materiale, planşe şi vizionarea filmului „Povestea    

pământului” - Planeta vie unde au participat elevi ai Şcolii nr. 6 „Mihai Eminescu” şi Grupul Şcolar Indus-
trial „Ştefan Procopiu” Vaslui. 

Servicii 

Cinemateca de Joi 

În 2010 

08,00—16,00: Luni—Vineri Program  

SALA MEDIATECĂ 
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∗ Concurs Naţional de Muzică Uşoară pentru Copii şi Tineret „Ghiocelul de argint” Ediţia a IV-a; 

∗ Festivalul Concurs “Florile Copilăriei” Bârlad 2010; 

∗ Concursul de Interpretare Muzică Uşoară „Floare de April” Ediţia a XVI-a – Tecuci; 

∗  Festivalul – Concurs de muzică uşoară „Ritmuri pe portativ”, Festivalul Naţional de Creaţie şi Interpre-

tare „Mamaia Copiilor” Activităţi Conexe în locaţiile: Delfinariu, Radio Vacanţa, Palm Beachy Con-

stanţa 

∗ Festivalul-Concurs de muzică uşoară „Constelaţia Necunoscută” Festivalul Interjudeţean al Obiceiurilor 

de Iarnă „Datina”; 

 Toate poveştile frumoase reflectate în sunete muzicale îşi exprimă 

valoarea artistică pliate pe universul copiilor şi al imaginaţiei.  

 Înfiinţat în toamna anului 2006, grupul vocal-instrumental Bibliosong al 

Bibliotecii Judeţene "Nicolae Milescu Spătarul" Vaslui este rezultatul pasiunii 

doamnei profesor Carmen Trufia şi a condiţiilor deosebite de lucru asigurate de 

cei ce coordonează destinele acestui lăcaş de cultură şi civilizaţie.  

 Cadrul adecvat şi dotarea compartimentului Mediatecă cu echipamente 

şi instrumente muzicale reprezintă motive în plus pentru ca participarea la diverse activităţi să fie în bene-

ficiul dezvoltării aptitudinilor muzicale ale membrilor grupului.  

 Format din copii talentaţi cu vârste cuprinse între 5 - 12 ani, grupul Bibliosong are în prezent în 

componenţă un număr de 35 de copii.  

 Ei intră în tainele muzicii prin cunoaşterea abecedarului muzical şi îşi îmbogăţesc cunştinţele prin 

însuşirea noţiunilor de teorie muzicală, pian, blook-flöte, canto si clarinet.  

 Rezultatele deosebite obţinute de aceşti mesageri ai frumosului (prin participări individuale şi de 

grup) confirmă şi motivează activităţile desfăşurate (participarea la spectacole, festivaluri, emisiuni de ra-

dio şi televiziune, concursuri pe plan local şi naţional). 

Concursuri 



24  

 

Ghidul tău pentru lectură 

∗ Concurs Naţional de Muzică Uşoară pentru Copii şi 
Tineret „Ghiocelul de argint” Ediţia a IV-a: Popovici Ana 
Maria – Premiul III; Cobzaru Denisa – Premiul Special al 
Juriului; Rotaru Laura Elena – Menţiune; Teletin Aura 
Florentina – Menţiune; Ciobanu Alexandra – Premiul 
Special al Juriului; Avasiloaia Anda- Elena - Premiul Spe-
cial; Trufia Andrada Mariana – Premiul Special; 

∗  Festivalul Concurs “Florile Copilăriei” Bârlad 2010: Pre-
miul I; Matei Miruna – Premiul I şi Diplomă de Excelenţă 
Cbmedia pentru calităţile vocale etalate în concurs;    
Avasiloaia Anda-Elena – Premiul I; Popovici Ana-Maria – 
Premiul I, Teletin Aura Florentina – Premiul I; Negară  
Alexandru – Premiul I; Pântea Elena – Premiul II; Florea 
Denisa – Premiul II; Trufia Andrada-Mariana - Premiul II; Luca Ştefan – Premiul II; Iancu Rareş- Ştefan –     
Premiul III; Alexandru Andeeea – Premiul III; 

∗  Festivalul – Concurs de muzică uşoară „Ritmuri pe portativ”: Grup Bibliosong - Premiul I, Ana-Maria     
Popovici - Premiul I; Matei Miruna - Premiul I; Florea Denisa—Premiul I; Nechiata Raluca Andreea -  Premiul 
I; Pântea Elena—Premiul I; Moise Lorelai– Premiul II; Grigoraş Andra—Premiul II; Ciobanu Alexandra – Pre-
miul Special; Negară Alexandru— Premiul I; Ichim Ştefan – pian, Premiul I; Atofanei Elena—pian, Premiul II; 

∗ Festivalul - Concurs de muzică uşoară „Contelaţia Necunoscută”: Cobzaru Denisa - Premiul I; Popovici Ana 
– Maria— Premiul III; Iancu Rareş Ştefan – Menţiune; Elena Monica Roşu—Diplomă de Excelenţă din partea 
CB Media; Luca Ioan Ştefan – Premiul Special „Orpheu”; Matei Iulia-Miruna – Premiul Special „Orpheu”; 

∗ Festivalul Interjudeţean al Obiceiurilor de Iarnă „Datina”: Moşneagu Diana – Premiul I; Georgiana Agarici – 
Premiul I, Roşu Monica – Premiul I; Trufia Andrada Mariana – Premiul I; Erika Acatincăi – Premiul I; 

∗ Concurs Naţional de Muzică Uşoară şi Populară „Comoara Moldovei”Ed a IV-a Bârlad - Grup Bibliosong - 
Premiul II. 

⇒ Spectacol „Mărţişoare muzicale” în colaborare cu Şcoala nr. 6 şi Palatul Copiilor locaţia fiind - Silver Mall 
unde grupul Bibliosong şi-a adus contribuţia artistică în cadrul spectacolului muzical-coregrafic; 

⇒ Recital Bibliosong „Mărţişoare muzicale, pentru tine dragă mamă”; 

⇒ Spectacol dedicat femeii poliţist „Pentru tine mamă” organizat de Poliţia Judeţeană Vaslui; 

⇒ Recital „Armonii de primăvară” Complexul de Servicii Comunitare Centrul de Zi; 

⇒ Proiect Interinstituţional „Copilăria, un basm fără sfârşit” - Ziua Internaţională de luptă împotriva consu-
mului şi traficului ilicit de droguri; 

⇒ Recital: Ziua Internaţională a Persoanelor în Vârstă, Ziua Internaţională a muzicii - "Simfonii de toamnă 
pentru vârsta a III-a"; 

⇒ Program muzical susţinut la Casa de Cultură „Constantin Tănase” - Ziua Internaţională a persoanelor 
vârstnice şi a Zilei Internaţionale a Muzicii organizată de Primăria Vaslui; 

⇒ Zilele Recoltei – Vaslui 2010; 

⇒ Întâlnire interactivă: 3 Decembrie – Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi - "Din suflet pentru 
suflet la ceas aniversar". 

Premii în 2010 

Recitaluri 
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 În anul 1988, ia fiinţă Sala periodice a Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, având la 
acel moment un fond de aproximativ 5000 de unităţi de bibliotecă, rezultat prin separarea din fondul de 
documente al Sălii de lectură a periodicelor şi serialelor. 

 Colecţiile sălii s-au îmbogăţit anual, încercându-se a se asigura caracterul enciclopedic, continuitatea 
colecţiilor dar şi a se răspunde permanent cerinţelor şi solicitărilor de studiu ale utilizatorilor.  

 Fiecare titlu este important în felul său, constituind o sursă de informare riguroasă şi autorizată,     
reflectare a evenimentelor locale, zonale, naţionale şi internaţionale ale timpului surprins. Astfel, sfârşitul 
anului 2010, înseamnă pentru colecţiile Sălii periodice o bază de date informatizată conţinând 1447 titluri ce 
acoperă toate domeniile cunoaşterii umane, însumând peste 30000 volume. 

  Astfel, Bilete de papagal (1928), Viaţa românească (1907), Convorbiri literare (1896), Flacăra
(1911), Neamul românesc (1908), Noua revistă română (1900), Contemporanul (1881), Semănătorul

(1907), Gândirea (1921), Furnica (1910), Sburătorul (1920) şi multe, multe alte 
titluri – surprind viaţa literar-artistică a sfârşitului de veac XIX şi început de veac XX. 

 Nu putem trece cu vederea colecţia revistei Lumea: săptămânal de politică 
externă, în paginile căreia avem informaţii despre zborul spre lună, diverse şi variate 
informaţii ce au permis românilor să rămână ancoraţi în realitatea internaţională. Re-

vistele Magazin istoric, Revista istorică română, Dosarele   istoriei, Acta  Merid-
ionalis Moldaviae, Revista arhivelor, derulează pentru   cunoscători şi nu numai, 
pagini de istorie trecută şi contemporană. 

 Almanahurile fac parte din acea categorie de documente ce parcă fac legătura 
cu vremuri trecute, căci majoritatea lor sunt din anii perioadei comuniste. Câteva 

titluri ce atrag atenţia: Almanahul Gluma (1942), Al-
manahul Vremea (1944), Almanahul Ştiinţă şi tehnică 
(1958), Almanahul Magazin (1964), Almanahul 
Scânteia (1968), Almanahul Literar (1969), Almanahul 
Flacăra (1969). 

 Revistele copiilor de altădată odihnesc cuminţi 

aşteptându-şi cititorii (Cutezătorii, Racheta cutezătorilor, 
Pif, Micha, etc.) iar titluri ca National Geografic Junior,       
Arborele lumii, Universul copiilor alături de veterana     
Gazetă matematică şi Limba română freamătă zilnic sub 
mâinile copiilor cu minţi însetate de cunoaştere. 

SALA PERIODICE 
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Ghidul tău pentru lectură 

Din colecDin colecDin colecDin colecţiile săliiţiile săliiţiile săliiţiile sălii    

 Bine reprezentate în colecţiile sălii sunt atât revistele şcolare (Mirajul labirintului, Paşi spre infinit, 
Axa, Ecouri, Elanul, LYPS, etc.) editate de instituţiile de învăţământ vasluiene, cât şi revistele apărute sub 

îndrumarea altor instituţii, asociaţii sau organizaţii reprezentative ale municipiului Vaslui (Est, Academia 
Bârlădeană, Baadul literar, Ecouri literare, Hora din străbuni, Lohanul, Procust etc.), fapt ce ne demon-
strează că sunt cunoscute şi respectate prevederile legii nr. 111/1995, cu privire la constituirea Depozitului 

Legal Local. Tot cu titlu de donaţie se completează anual colecţiile ziarelor locale (Obiectiv, Vremea nouă, 
Monitorul de Vaslui, Meridianul, Informatorul Moldovei). 

 Sala dispune de colecţii ale ziarelor centrale, constituite în timp, arhivate şi gestionate cu respectarea 

normelor biblioteconomice, astfel, amintim doar câteva titluri: Scânteia, Scânteia tineretului, Flacăra 
Iaşului, România liberă, Gazeta sporturilor, Gardianul, Adevărul de Bucureşti, Evenimentul zilei, 
România literară, iar din titluri precum Curentul (1928), Duminica ilustrată (1939), Ilustraţiunea 
română (1929), Scânteia ilustrată (1946) instituţia noastră deţine doar câteva numere ale anilor         
menţionaţi în paranteză, dar chiar şi aşa, acestea dau valoare colecţiei de periodice.  

 Un alt ziar cu valoare de patrimoniu cultural este „Tribuna Basarabiei: publicaţie românească cul-
tural - naţională” din 26 ianuarie 1939, deoarece caseta destinatarului dezvăluie următoarea informaţie:    

D-lui C. Tănase, artist, Puţu cu Plopi, 10, Bucureşti II, ceea ce înseamnă că acest ziar ce  a fost distribuit, a 
aparţinut marelui actor de origine vasluiană care într-adevăr a locuit la adresa menţionată. 

 La loc de cinste în colecţiile sălii se află acele publicaţii periodice produse chiar de instiţuţia noastră: 

Caiet metodic, Milesciana: revistă de promovare a culturii vasluiene, Milesciana junior, Pânze de jur-
nal, Ghidul bibliotecii, Încercări dramatice, completând discret publicaţiile altor biblioteci din ţară:      

Bibliotheca Septentrionalis (Baia Mare), I.D.E.I. (Sălaj), Lector (Focşani), Lectura (Cluj), Libraria (Tg. 
Mureş), La Creangă (Chişinău). 

        Bineînţeles că în componenţa colecţiilor de publicaţii periodice se află şi ziare, reviste, almanahuri edi-

tate în limbi străine: engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă. Enumerăm doar câteva titluri : Nine 
o'clock, History of religions, Reader's digest, The Studio (1904), L'humanite, L'ilustration (1929), La 
petite illustration (1926), La recherche, Berliner Zeitung, Das Medizinische Prisma, Der Spiegel, Junge 
Generation, Mirzilka, Modelist Konstructor, Pravda, Spoutnik, Il patologo clinico, Di nuovo insieme, 
Biener culturales, etc. 

 Prin intermediul Sălii periodice, utilizatorii beneficiază de documentele informative ale Oficiului de 
Stat pentru Invenţii şi Mărci. Prin colaborarea dintre cele două instituţii, utilizatorii vasluieni au acces la infor-
maţii privind protecţia proprietăţii intelectuale dar şi la legislaţia specifică. Colecţia este semnalată şi prin in-
termediul unui raft tematic: „OSIM, autoritate unică în România ce asigură protecţia Proprietăţii Intelectu-
ale”. 

 Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de cunoaştere ale cititorilor noştri despre Uniunea Europeană, 
etape, condiţii ale integrării României în Uniunea Europeană, Sala de periodice a realizat un raft tematic, cu 
caracter permanent, cu titlul „Este Europa ta. Trăieşte, învaţă, munceşte oriunde în Europa”. 

 Sala periodice oferă informaţii legislative prin colecţiile Monitorul oficial, Legi decrete, Hotărâri ale 
Guvernului, programul informatic Infomonitor. 

 Afişele, pliantele, programele - invitaţii deţinute în colecţiile sălii, dovedesc că Vasluiul nu este „oraşul 
în care nu se întâmplă nimic”.  

 Festivalul Umorului ”Constantin Tănase” (1978), Festivalul „Hora din străbuni”, Târgul meşter-
ilor  populari, Tâgul de carte (1977), Salonul de carte, Şezătoarea literară „Fii ai acestor me-
leaguri” (1981), Festivalul concurs „Dialogul muncii şi al hărniciei” (1984), Festivalul Naţional al  Edu-
caţiei şi Culturii Socialiste Cântarea României” (1977), Toamna Culturală Huşeană (1976),  Colocviul  
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Naţional de Geometrie şi Topologie: 80 de ani de la naşterea profesorului Vrănceanu (1980), Coloc-
viul Internaţional Unesco: Posteritatea lui Eugen Ionescu , Concurs Interjudeţean de muzică sunt doar 
câteva manifestări ce au dat culoare şi valoare vieţii cotidiene a urbei noastre. 

 Despre fiecare titlu se poate vorbi mai mult decât simpla menţionare a elementelor bibliografice, 
deoarece fiecare titlu a fost studiat, cercetat, s-a apelat adeseori la surse externe de identificare în vederea 
realizării descrierii bibliografice, iar apoi, fiecare volum din cele peste 30000 a trecut prin mâna bibliotecaru-

lui sălii atât pentru realizarea evidenţei informatizate cât şi 
pentru realizarea descrierilor părţilor componente (ISBD-CP) 
pe fişe tradiţionale, pentru acele articole ce au atras atenţia 
bibliotecarului, fişe ce se pot constitui într-un fişier al criticii 
literare româneşti, fişe ce stau la baza realizării a numeroase 
expoziţii. 

 La această activitate (catalogare/evidenţă) specifică 
unui alt tip de serviciu, se adăugă activităţile curente ale 
unei săli de relaţii cu publicul (înscriere/reînscriere utiliza-
tori, difuzare documente, nelipsitele expoziţii/rafturi te-
matice, activităţi cultural-educative), activităţi caracteristice 
unei săli de periodice (evidenţa primară, constituirea în    
unităţi de volum a periodicelor format mare, întocmirea 
anuală a listelor de abonamente, recepţia donaţiilor), rezol-
varea cererilor de împrumut interbibliotecar şi iată, avem    
o imagine aproape completă a ceea ce înseamnă Sala de 
periodice a Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” 
Vaslui. 

 Activităţile culturale sunt atent pregătite, astfel încât 
să fie atractive, instructive, educative, utile publicului şcolar. 
Prezentările power-point pregătite de bibliotecar sunt parte 
componentă, nelipsită a manifestărilor culturale, sunt 
aşteptate, dorite de elevi.  

 Acestea au menirea să completeze sau să conso-
lideze parte din cunoştinţele şcolare ale elevilor participanţi 
la manifestările culturale, iar testele, chestionarele aplicate 
nu fac altceva decât să verifice în ce măsură s-a reuşit cap-
tarea atenţiei şi să măsoare puterea de acumulare a infor-
maţiei prezentate. Aceste activităţi beneficiază şi de o la-
tură festivă, prin acordarea de diplome de participare sau 
premii ca urmare a aprecierii implicării cadrelor didactice şi 
a elevilor în desfăşurarea atelierelor de lucru, montajelor 
literar-artistice, şezătorilor literare, punerii în scenă a unor 
scenete, rezultatelor aplicării testelor, etc.  

 Reuşita activităţilor are la bază colaborarea dintre 
bibliotecar şi cadre didactice, pasiunea, profesionalismul acestora, dorinţa de „a face ceva” sau „altceva” 
care să se dovedească a fi folositor elevilor utilizatori ai serviciilor de bibliotecă, dar şi potenţialilor utilizatori.  

   Şi, iată deci, ce înseamnă să fii bibliotecar cu experienţă acumulată, măsurată, evaluată, 
apreciată dacă nu în realizări profesionale, măcar în ani de activitate zilnică, de pe urma cărora rămân....cele 
menţionate mai sus... 

08,00—16,00: Luni—Vineri Program  
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Tehnoredactare: Trifan Mihaela 

Foto şi scanare imagini: Rău Dana 
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Colectiv de redacţie 

Material editat de Biblioteca Judeţeană “”Nicolae Milescu Spătarul”  Vaslui 

 Este un spaţiu on-line de carte, în care veţi descoperi plăcerea lecturii  

Este  un loc de întâlnire  cu mari scriitori şi mari idei. 

Este o hartă care te ajută să descoperi şi să explorezi noi domenii şi noi 
cunoştinţe. 

Este ghidul tău pentru lecturăghidul tău pentru lecturăghidul tău pentru lecturăghidul tău pentru lectură.... 

 Asteptăm sugestii şi întrebări la adresa paginidebiblioteca@gmail.com 

Persoana de contact:  

Trifan Mihaela, bibliotecar, Biblioteca Judeţeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui. 

www.bjvaslui.ro/paginidebiblioteca 

Biblioteca Jude ţeană 
“Nicolae Milescu Sp ătarul” Vaslui 

Str. Hagi Chiriac,Nr. 2, cod. 730129  

Tel/fax: +40 235 313767 

Web: www.bjvaslui.ro 

E-mail: office@bjvaslui.ro; 

            bjvaslui@yahoo.com 


