
 
 

  



       Biblioteca „Transilvania” este o instituţie de cultură a cărei
evoluţie a transformat-o într-o componentă principală a vieţii
comunitare chişinăuiene de astăzi, având rolul ei distinct, în care
funcţiile sale informative şi formative se împletesc cu calitatea de
tezaur a miilor de volume preţioase pe care le deţine în colecţiile
sale.                                                                                                      
         Biblioteca „Transilvania” implementează cu încredere
serviciile moderne de bibliotecă. Acestea sunt un imperativ al
timpului, benefice utilizatorilor și bibliotecii. La baza acestei decizii
stau raționamentele: Satisfacerea necesităților informațional-
culturale distincte, în continuă schimbare ale utilizatorilor;
Aprofundarea funcțiilor sociale ale bibliotecii, sporirea rolului ei în
viața culturală a comunității; Modernizarea bibliotecii prin
diversificarea serviciilor și inovare; Promovarea imaginii
bibliotecii, atragerea partenerilor. 
     Experiența Bibliotecii „Transilvania” denotă nu doar reali-
zarea funcțiilor principale ale serviciilor, ci și a unei multitudini de
subfuncții: formarea de competențe (informaționale, tehnologice,
literare, estetice, oratorice, de cercetare etc.), dezvoltarea
spiritului creativ, încurajarea muncii în echipă, educarea calităților
umane, lărgirea orizontului cultural etc. 
         Reperele metodologice ale realizării serviciilor moderne in-
clud: implementarea serviciilor multiple, cu tematică diversă;
renovarea serviciilor; utilizarea tehnologiilor informatice de
muncă; folosirea metodelor interactive; teatralizarea activităților;
organizarea evenimentelor extramuros; atragerea partenerilor
ș.a.                                                                                                                                                  
         Prin servicii manifestarea Bibliotecii „Transilvania”, 
este amplă și exploratoare. Din gama serviciilor ConectPlus fac
parte: Robotica la bibliotecă, Școala de coding; Povești
digitale, Seniorii și TI, Citim pe e-Reader, Jocuri kinetice,
Siguranța pe Internet. Prestăm și servicii educaționale și de
recreere: Salonul de lectură „Dialoguri..”, Galeria artelor
frumoase, Turnirul amabilităților, Portița spre poveste,
BiblioPicii, Făurașii. 
   Funcționalitatea serviciilor moderne ale bibliotecii este
incontestabilă. Ele corespund solicitărilor, sunt prestate unui
număr impunător de utilizatori, au rezonanță în comunitate.
Formarea competențelor este esențială, impactul fiind evident:
partiicipanții la activități experimentează în producerea
tehnologiilor informatice, actorie, critică literară, crearea
obiectelor de artizanat etc. 
   Biblioteca asigură condițiile necesare pentru prestarea
serviciilor. Beneficiile biblioteci sunt: utilizatori noi, creșterea
performanței, atragerea partenerilor, imagine pozitivă. 

DIVERSITATEA SERVICIILOR DE BIBLIOTECĂ
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          Lectura pentru mine nu este doar o vocație, este un mod de viață, de existență. Patima cărților m-a
dominat din copilărie ca și pe cronicarul nostru Miron Costin, care spunea„ nu iaste alta și mai frumoasă, și mai
de folos în toată viața omului zăbovă decât cetitul cărților”. Călăuză mi-au fost în viață spusele cronicarului și am
acumulat multă cultură generală, fiind o permanentă cititoare a bibliotecii. Am citit întotdeauna numai cărți bune
pentru suflet ale marilor scriitori din lumea întreagă. Ele mi-au încărcat sufletul cu energie, speranță, dragoste,
credință… și din care am învățat cum să devii mai bun, mai omenos, mai generos, mai milostiv, mai îngăduitor,
mai prietenos, mai iertător, cum să-ți iubești părinții și să nu-i judeci niciodată.  Din cărți nu numai că culegi
multă înțelepciune, dar și afli că „Adevărul și Iubirea conduc Universul”, după cum a spus marele nostru poet
contemporan, Nicolae Dabija. Și, în sfârșit, eu consider că cel mai bogat om nu este cel care are milioane în
bănci, ci cel care are o bibliotecă mare pe care s-o citească toată viața și care să fie alcătuită dintr-o singură
carte, numită: Biblia. Dragi elevi, stimați cititori, vă îndemn să veniți cât mai des la bibliotecă, să citiți cât mai
multe cărți bune și nu ve-ți fi săraci niciodată!

Familia noastră găsește diferite motive pentru a merge la biblioteca, în special la cea de cartier. 
Iată doar câteva dintre acestea:

La bibliotecă găsim cărțile pe care nu ni le permitem să le cumpărăm sau nu le găsim în librării.
De regulă, la biblioteca găsim cărțile incluse în programa școlară.
Există o varietate bogată de cărți ce țin de dezvoltarea personală.
Vizităm ludoteca. Pentru copiii mici este o alternativă la terenul de joacă. Ludoteca este un spațiu
prietenos și sigur. În timp ce se joacă, copilul face cunoștință cu cărțile, răsfoindu-l pe cele adaptate
vârstei.
Mergem la biblioteca pentru a realiza proiecte de grup, de la școală. De regulă, bibliotecara este cea
care ne ghidează și ne ajută.
Sunt multe evenimente pe care le organizează biblioteca și la care putem asista (întâlniri cu personalități,
diverse activități pentru diferite vârste).
Când nu avem internet acasă, mergem la biblioteca pentru a-l accesa și a găsi informația necesară.
Un motiv foarte puternic este faptul că ni-s dragi bibliotecarele. Uneori mergem doar pentru a le salută și
a află ce se mai întâmplă la biblioteca.
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Participare la activități și concursuri
Documentare și cercetare
Oricât de accesibilă nu ar fi informația astăzi, Internetul
este o lume plină de capcane. Niciodată nu poți fi sigur
cât de veridică este informația publicată în spațiul virtual,
dacă ea are valoare științifică certificată, nu neg și faptul
că în acest imens depozit de informație, poți găsi și perle,
dar de cele mai multe ori – nu.
Socializare și împărțire de experiență
Biblioteca este locul unde găsești cel mai calificat
personal care te poate ajuta să descoperi titluri și genuri
potrivite pentru tine. Aici poți întâlni persoane pasionate
de lectură cu care să-ți împărtășești impresiile despre
cărți, personaje, evenimente și chiar titluri de exprimare
Împrumutul unei cărți
Gesturile nu se discută – nu întotdeauna așteptările
noastre referitoare la o carte se adeveresc: cum nu poți
judeca o carte după copertă, nu poți judeca o carte nici
după recenzie. Ar fi cel puțin deranjant să procuri o carte
și ea să nu fie la înălțimea așteptărilor tale, ca apoi să se
prăfuiască printre cărțile la care, cel mai probabil, nu vei
dori să mai revii. Iar o carte deja îndrăgită, poți să o
procuri ca să o citești ori de câte ori simți că mai ai ceva
de învățat din ea.
Motiv de a ieși din casă
Oricât de straniu nu ar părea … . Pe timp de pandemie
tindem să ne obișnuim și să ne concentrăm existența
între patru pereți, în rutina activităților zilnice, iar ieșirea
din casă fără un motiv anume nu este salutată în
condițiile când s-au impus restricții. Ce argument poate fi
mai convingător pentru a ieși din casă în condițiile când
nu ai un animal de companie, decât termenul scadent al
unei cărți împrumutate de la bibliotecă?

Fiecare dintre noi trebuie să citească nu pentru este obligat,
ci pentru a evada în propria fantezie, atât de ireală, și totuși,
atât de adevărată. În latină se spune „In libros libertas”, dacă
vreți să cunoașteți libertatea, ușile templului sunt mereu
deschise.

Biblioteca este un refugiu pentru minte, pentru gânduri,
pentru toți cei care își doresc să se afle într-o completă
izolare de realitatea apăsătoare cu care ne confruntăm în
fiecare zi. 
La auzul cuvântului cărți, nu îmi imaginez doar niște simple
rafturi sau pagini legate între două coperte. Nu, în fața mea
apar povești incredibile, eroi uimitori și aventuri de neuitat.
Se spune că cărțile sunt adevărații îndrumători ai unui om,
deci depinde de acesta dacă va da ascultare sfaturilor
ascunse printre rânduri sau nu. De ce venim la bibliotecă?
Ce motive stau în spatele acestei alegeri? Cei mai mulți ar
spune, deoarece am nevoie, deoarece caut informații,
trebuie să mă documentez sau e mai puțin costisitor. 
Și, pe de o parte, aceștia au dreptate. Dar acesta nu e cazul
meu. Eu vin la bibliotecă pentru a-mi revedea cei mai buni
prieteni, pentru a retrăi clipele de beatitudine din cărțile mele
preferate, vin pentru a-mi lărgi nu doar orizontul profesional,
ci și ca să mă descopăr pe mine însumi, să găsesc calea
spre iluminare. 

C ă t ă l i n a  B U R L A C U
 

I l i n c a  Ț U C A N O V
Liceul Teoretic „Gaudeamus”, clasa XILiceul Teoretic „Gaudeamus”, clasa VII
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     Fiind o cititoare devotată mereu caut cărți care sa mă impresioneze, care să-mi
fure somnul, gândul și asemenea carte am găsit, autor Nicolae Dabija „Te blestem
să te îndrăgostești de mine”. O carte cu povești care ne însoțesc la tot pasul, o
carte care ne pune să ne întrebăm: oare există dragoste ca în cărți? Oare în viața
reală găsim aceeași dragoste?                                                              
     Autorul vine cu acest răspuns, fiindcă el dedică această carte îndrăgostiților de
toate vârstele, celor care au iubit, iubesc și care vor iubi.                                                           
     Personajul principal al acestei cărți este Oana Nouri. Ea este o fire înțeleaptă,
dar în același timp, medicii i-au spus că este târziu să îndrăgostească. Ba mai mult
de atât, ea nu vrea ca cineva să se îndrăgostească de ea, și de aia se comportă
rece, dur, și vorbește urât cu cei din jur. Este un fel de zid care se apără de toți,
dar viața nu este de acord cu aceasta, ea își are scenariul ei. Astfel, într-o zi, fiind
împreună cu prietena sa, Nuți, ea salvează un trecător, iar acest trecător a dorit
să-i mulțumească și i-a propus o întâlnire. La această întâlnire, Vlaicu, care este
arhitect și este salvat de Oana, se îndrăgostește de ea. Oana, din toate puterile
încearcă să-l îndepărteze, iar mai mult de atât, în glumă îi spune: „Te blestem să
te îndrăgostești de mine”. Asta a fost greșeala ei, fiindcă blestemul a fost, Vlaicu s-
a îndrăgostit de ea și acum nimic nu-i stă în cale să o cucerească. Oana îl va
îndepărta cu orice preț, își va arăta mofturile, se va comporta urât cu prietenii lui,
însă aceasta nu e o piedică pentru el, pentru că Vlaicu s-a îndrăgostit de acum și
pentru totdeauna, fiindcă chiar el spune: „Sufăr, deci simt, deci trăiesc, deci
iubesc”. Și Vlaicu va lupta pentru această dragoste. Oana va dispărea din viața lui,
însă Vlaicu nu se va da bătut, o va căuta, și dacă o va găsi sau nu, ve-ți afla citind
cartea, fiindcă merită. O recomand să o citească tuturor celor care sunt
îndrăgostiți și celor care doresc să afle ce este dragostea.

TE BLESTEM SĂ TE ÎNDRĂGOSTEȘTI DE MINE, AUTOR NICOLAE DABIJA

Alexandrina SAMATIUC, 
 cititoare fidelă a Filialei „Transilvania”
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             Succesul oricărei instituții se bazează în mare parte pe relațiile profesionale și de încredere pe
care le are cu partenerii săi. Unul dintre cele mai importante și de lungă durată este cel cu
Administrația Publică Locală sec. Ciocana, reprezentant al acesteia este dna Adelaida Boico, șefa
Secției Cultură, Tineret și Sport a Preturii Ciocana.
- Bibliotecarul: Stimată doamnă, care sunt valorile și beneficiile parteneriatului dintre aceste două
instituții: Administrație Publică Locală versus Biblioteca „Transilvania”?
- Dna A. Boico: Imaginea bibliotecilor pe parcursul anilor s-a schimbat considerabil: modernizare, noi
practici și opurtunități. În acest context parteneriatul Administrație Publică Locală – Biblioteca, a
devenit necesar și indispensabil. Parteneriatul de colaborare ne oferă ocazia de a ne dezvolta, de a
pune în aplicare rezultate inovatoare, de a promova istorii de succes a locuitorilor, de a participa la
activități – proiecte în diferite domenii legate de cultură, tineret, sport, de voluntariat, cluburi pe
interese, instruiri pentru comunitate. Acestea implică diferite organizații și actori din domeniul ONG-
urilor, în special autoritatea publică locală, organizații din domeniul educațional. Mai exact,
parteneriatul de colaborare reprezintă proiecte inovatoare, valori comune, care sunt în serviciul
comunității. Biblioteca este instituția care oferă, fără a primi ceva în schimb.
- Bibliotecarul: Pentru dvs. personal ce reprezintă biblioteca, și poate vă amintiți chiar prima carte
împrumutată?
- Dna A. Boico: Biblioteca este o relație cu trecutul și viitorul. Prima mea carte luată de la bibliotecă a
fost „Ala-Bala-Portocala”, (cărțulie de poezii), la vârsta de 5 ani, de când am învățat literele. Mereu voi
veni la bibliotecă!
- Bibliotecarul: Ce vă face, să veniți la bibliotecă?
- Dna A. Boico: Biblioteca trebuie văzută ca instituție ce sprijină dezvoltarea durabilă a comunității.
Este spațiul unde cetățenii vin, pentru a accesa informații și a se informa corect. Biblioteca susține nu
doar accesul la lectură, dar și dezvoltarea multilaterală a membrilor comunității prin activități de
instruire, prin serviciile moderne și inovative.
- Bibliotecarul: De ce anume biblioteca „Transilvania”?
- Dna A. Boico: Oameni competenți și profesioniști care muncesc cu dăruire pentru a schimba
imaginea bibliotecii și comunitații în întregime. Proiectele inițiate de Programul Național Novateca,
printre care „Ne vedem la bibliotecă, este doar unul dintre cele care, te atrag cu desăvârșire!
Atitudinea corectă și binevoitoare a bibliotecarilor, organizarea la cel mai înalt nivel a activităților,
implicarea activă în proiectele realizate de către Pretura sectorului Ciocana. Cu siguranță -
„TRANSILVANIA”!                                                                                                
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Dragi colegi bibliotecari, 
Temerari și punctuali,
Promotori ai înțelepciunii – 
Loiali și consacrați culturii!

De Ziua Dumneavostră, 
Ne închinăm cu maiestuasă grație!
Cartea – regina întruchipată,
A cunoștințelor muză dedicată,
Își deschide paginile valoroase
Spre măiastra cale de informație!

Vă aduce în dar vouă 
Cuvinte dulci și flori de rouă,

A primăverii lăcrimioare, 
Pe rafturile doldora de cărți și ziare!

 
Hărnicuți ca albinuțele,

 Adună veseli învățăturile, 
De prin enciclopedii adunate,

Și la lume de cu zor date! 
Ca petalele de flori

 

Pe un câmp multicolor!
Pandemia să ne părăsească,

Forfota în bibliotecă să dăinuiască!
Munca să ne fie călăuză

Pe parcursul anilor – minune!
Și tărâmul fermecat de carte,
De cititori fideli să aibă parte!
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