
„Cine nu-și cunoaște istoria este ca un copil 
care nu-și cunoaște părinții”.

(Nicolae Iorga)

Multe și frumoase sunt datinile și 
credința neamului românesc-fo-
losite la cele mai importante săr-

bători ale vieții. Viața este izvorul, ce ne oferă materialul pentru a 
crea ISTORIA.

Un rol determinant în căutarea, cunoașterea și promovarea  
noilor pagini despre TRECUT îi revine poporului − martor ocular 
al realităților trăite. Cu mult regret și din diverse motive mult ade-
văr istoric a fost lăsat în umbră.

În parteneriat cu Biblioteca Publică „George Munteanu” (Ser-
viciul Modern de Bibliotecă „Clubul Femeilor” și „Istori@ loca-
lă”), Muzeul satului Bravicea scoate la lumină istorii neștiute până 
acum despre baștină și locuitorii ei.

Un proiect cu caracter de studiu și reabilitare istorică este 
„Troițele − lumânări ale identității”. Cu ajutorul persoanelor în 
etate, membrelor Clubului Femeilor (în majoritate bunici) și cu 
implicarea parohului bisericii „Sf. 
Mare Mucenic Gheorghe” se culege 
informația necesară despre istoria și 
ctitorii răstignirilor din localitate − 18 
la număr.

În contextului ședințelor Clu-
bului Femeilor, Biblioteca și Muzeul 
selectează și colectează noi pagini des-
pre băștinași și eroi ai timpului în ca-
drul Proiectului „Fotografii cu par-
fum de amintiri”. Tot în parteneriat 
am reușit să întregim numărul expo-
natelor de muzeu, să formăm un ate-
lier al meșteșugurilor feminine: țesut, 
croșetat, împletit − artă ce o posedă 
mai mult cei mai în vârstă, dar scopul 
nostru este ca să promovăm aceste în-

deletniciri în rândul generațiilor tinere. 
Făcând deplasări la domiciliul celor mai vârstnici băștinași 

am completat informația necesară pentru „Cronica primarilor” 
în verificarea și prelucrarea documentelor necesare, având și impli-
carea cu responsabilitate a bibliotecii publice din comunitate.

În scopul realizării cu succes a proiectelor enumerate numai o 
colaborare fidelă și implicare activă dintre biblioteca publică loca-
lă, populația băștinașă și Muzeu poate da roadele dorite.

În perspectivă, ne propunem să lărgim activitatea instituțiilor 
publice în cadrul Proiectului „Ocrotim izvoarele pentru istorie”, 
având ca scop cunoașterea și îngrijirea fântânilor, izvoarelor, ape-
ductelor, cunoașterea biografiilor fântânarilor timpului.

Reieșind din cele realizate, o spunem cu siguranță că partene-
riatul ca formă de colaborare, la orișice nivel, dă foloase. Și unde-s 
mulți puterea crește...

Ludmila Țărnă, Director,
Muzeul satului Bravicea

TEZAURUL NEPREȚUIT AL BAȘTINEI

»»» continuare de la pag.5

Absolut în fiecare descopeream câte ceva inedit, rarisim și 
foarte atractiv, care-mi sporea atât gustul pentru lectură, 
cât și dorința de a reveni în acel concret local. Și chiar dacă 

real nu în toate am reușit să revin, imaginar chipul lor (al persoa-
nelor concrete și al localurilor) mereu mi-au luminat modestu-mi 
traseu, iar acest detaliu conta foarte mult. Ar părea paradoxal, dar 
e deplinul adevăr: aceste două noțiuni – Biblioteca și Bibliotecarul, 
îmbinate-n una singură, mereu mi-au sărit în ajutor, aducându-mi 
calmul și echilibrul necesar, în cazuri mai dificile, când le aruncă, 
ca și oricui, viața cea de toate zilele. 

Nu voi obosi să îndemn (ca în toți anii de activitate pedago-
gică) pe oricine vrea și trebuie să-și găsească locul potrivit în viață, 
să-și ia de prim prieten cartea și lectura ei, pe care oricând le gă-
sește în Bibliotecă. Personal voi reveni în Bibliotecă oricâte zile-mi 
va dărui bunul Dumnezeu. Și mă bucur că BP „George Munteanu” 
prin doamnele bibliotecare Angela Zatic și Emilia Pîrlici ne ajută 
de atâția ani să sorbim din lumina cea lină a Măriei Sale – Cartea. 
Prilej bun pentru a le mulțumi.

Nadia Pruteanu, Muzeograf,
prof. de limbă și literatură română
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Așa-i și la omenire
Când în obște nu-i unire
Nici o treabă nu se face
Cu izbândă și cu pace.

(Al. Donici)

Sau mereu ar fi bine și util omenirea să procedeze tocmai in-
vers, după cum ne avertizează morala fabulei, iar noi vom 
încerca să venim în ajutor fabulistului și moralistului Al. Do-

nici, demonstrând, câtă dreptate avea tocmai din anii celui de-al 
XIX secol, când îndemna omenirea să fie unită în orice faptă bună. 
Biserica, familia, școala, biblioteca, e bine știut, sunt pilonii fără de 
care nu poate fi înfăptuită o educație corectă. 

Pe baza cunoștințelor obținute în decurs de ani și ani, mem-
brii comunității Bravicea au înțeles, că e absolut necesar să-și fon-
deze și o altă instituție culturală – un muzeu, „Muzeul Satului”, cu 
menirea de a păstra, conserva, valorifica, diversifica crâmpeie din 
istoria localității și a cetățenilor ei; a contribui la studiul istoriei 
mult prea complicate a Românilor Basarabiei Moldave, a întregu-
lui popor român. Desigur, sarcini nu din cele simple. Cu atât mai 
bine, căci problemele dificile sunt date spre rezolvări și, lucru bine 
cunoscut, cu cât mai complicate, cu atât mai captivante. Deci, prin 
susținerea tuturor primarilor, a tuturor consilierilor a fost posibil 
a se înființa în 2005 mult dorita instituție. Chiar de la începutul 
activității sale, muzeul adeseori simțea nevoia a apela și la ajutorul 
bibliotecii, încât zi de zi s-au tot stabilit anumite relații de colabora-
re reciprocă. Deveneau din an în an tot mai avantajoase, de-a mai 
mare dragul să le admiri, dar și mai de folos, să contribui singur la 
rezolvare de probleme diverse. 

Astfel, până la etapa actuală relațiile Muzeu − Bibliotecă și 
invers s-au situat pe mici, dar benefice  progrese. Vom enumera 
doar câteva: deja de trei ani în cadrul Bibliotecii activează Servi-

ciul Modern de Bibliotecă „Clubul Femeilor”, preocupările că-
ruia se ramifică în cele mai obișnuite și neobișnuite direcții. De 
exemplu, se discută unele probleme arzătoare, detalii, schițe din 
viața comunității, a raionului, republicii; când e cazul echipa de 
femei se implică, ia atitudini etc. Tot în acest context de colaborare 
s-a deschis o minunată și foarte convenabilă ocazie de promovare, 
ba și de colectare a pieselor muzeistice. Astfel de clipe devenind 
importante, cărora organizatorii se pricep a le da și un colorit so-
lemn, detaliu și util, și frumos. Căci donatorii se încarcă de satis-
facțiile actului în cauză, de bucuria și siguranța păstrării obiectului 
„părinților din părinți” (M. Eminescu), acestea transformându-se 
în exponate de importanță și pe care alți vizitatori le admiră, le 
dau preț, convingându-se că „Muzeul Satului” din Bravicea menți-
ne trează amintirea străbunilor, promovează grija pentru trecutul 
istoric, contribuind astfel și la infinitul proces educativ, despre care 
nu oboseau înaintașii noștri să ne convingă. 

Colaborarea Bibliotecă – Muzeu și invers încălzește spiritele, 
îndulcește viața femeilor în etate, asigurându-le bunăvoință, dis-
poziție bună, seriozitatea unei susțineri și prietenii sincere, ba și a 
unui exemplu demn de urmat. Atitudinea plină de avânt tineresc 
în diverse manifestări culturale, cum ar fi Anul Nou cu „Plugușo-
rul” și Semănatul”, „Boboteaza”, „Mărțișorul”, „Sfintele Paști”, „Paș-
tele blajinilor”, „Ziua copiilor”, „Hramul satului de Sf. Gheorghe”, 
„Hramul căruțașilor” (2017–2018), sărbătoarea „Limba Noastră 
cea Română”, marcarea „Zilei omului în etate”, „Toamna de aur” 
ș.a. tocmai demonstrează dictonul fabulistului, care ne lăsară drept 
moștenire povață părintească să fim uniți în toate. Căci numai în 
Unire se conține enigma și condiția oricărui succes. 

Nadia Pruteanu, Muzeograf,
prof. de limbă și literatură română

COLABORARE FRUCTUOASĂ: „MUZEUL SATULUI” ─ 
BIBLIOTECA PUBLICĂ „GEORGE MUNTEANU”

„SERVICIILE PUBLICE ELECTRONICE PENTRU CETĂȚENI”

Guvernarea electronică sau e-Gu-
vernarea presupune interacțiunea 
digitală dintre instituțiile statului 

cu cetățenii. Altfel spus, cetățenii pot în-
treba, solicita informații de la guvern prin 
Internet. Guvernul (ca organ executiv) 

prin Internet, are legătura cu cetățenii, agenții economici, diferite 
utorități administrative ale statului.

Acest proces asigură transferul de informații de la autorități 
spre cetățeni și invers. Accesând paginile specializate pe Internet, 
cetățenii se pot informa rapid cu privire la noutățile legislative, își 
pot exprima opiniile privind activitatea administrativă, pot opera 
plata taxelor datorate, sau pot depune reclamații și petiții online.

Serviciile electronice (peste 100, conform Agenției de Guver-
nare Electronică http://www.egov.md) sunt serviciile publice oferi-
te de către instituțiile statului cetățenilor prin intermediul tehnolo-
giilor electronice. Acestea pot fi gratuite sau contra plată, în funcție 
de tipul de serviciu (servicii fiscale, servicii de documentare a po-
pulației, acte de stare civilă, servicii ale Ministerului Afacerilor 
Interne, Serviciului Vamal) etc. Conform Programului strategic 
de modernizare tehnologică a guvernării, până în anul 2020 toate 
serviciile publice vor fi disponibile și în format electronic.

Principalele avantaje pe care le prezintă folosirea acestei mo-
dalități de obținere a serviciilor sunt rapiditatea și accesibilitatea. 
Dacă pentru a obține anumite servicii publice, cetățenii trebuiau 
să aștepte ore și chiar zile, e-serviciile permit accesarea informați-

ilor aproape imediat. Un alt avantaj este faptul că sunt disponibile 
oricărei persoane care poate accesa un calculator la orice oră, nu în 
limitele unui program fix de lucru. Exemple de servicii publice care 
pot fi accesate online sunt: eliberarea cazierului, eliberarea unor 
autorizații, permise, completarea unor declarații.

Cum puteți utiliza serviciile electronice? Vă ajutăm noi. Vă 
așteptăm la bibliotecă, pentru că Biblioteca Publică „George Mun-
teanu” este acreditată să instruiască populația în a accesa și utiliza 
servicii electronice (e-servicii) în cadrul Serviciului Modern de 
Bibliotecă „Serviciile electronice publice pentru cetățeni”.

Bibliotecarii care fac acest lucru sunt numiți e-Ambasadori. 
„e-Ambasadorii” este o inițiativă comună lansată de Programul 
Novateca și Agenția de Guvernare Electronică. Începând cu anul 
2015, bibliotecarii e-Ambasadori au reușit să promoveze și să adu-
că serviciile publice electronice mai aproape de cetățeanul de rând, 
dar și să transforme bibliotecile în puncte de acces la resurse de 
guvernare electronică pentru comunitățile lor.

Conform site-ului http://www.fb.com/novateca acestea sunt 
rezultatele pe care cei 43 de bibliotecari e-Ambasadori de nivel na-
țional și peste 250 e-Ambasadori locali le-au obținut pe parcursul 
implementării inițiativei:1890 instruiri livrate, 1400 bibliotecari in-
struiți, 850 antreprenori și reprezentanți APL care au participat la 
instruiri, 7 mii cetățeni care au beneficiat de consultanță și asisten-
ță tehnică, 15 mii persoane au accesat serviciile publice electronice 
la bibliotecile din țară.

Angela Zatic, Bibliotecar

Programul Național Novateca este un program finanțat 
de către Fundația „Bill și Melinda Gates” în cooperare cu 
USAID și Microsoft și administrat de către IREX Moldova. 

Parte a Programului de Dezvoltare Globală (Global Libraries), No-
vateca ajută bibliotecile să asigure accesul gratuit la calculatoare, 
Internet și instruire, susținând bibliotecile publice să ofere servicii 
noi cu caracter educațional, social, cultural și economic, orientate 
spre necesitățile comunității, astfel transformându-se în centre co-
munitare vibrante și asigurând îmbunătățirea calității vieții în în-
treaga țară. Implementarea Programului valorează 12 milioane de 
dolari SUA, oferiți de către Fundația Bill și Melinda Gates pentru 
modernizarea bibliotecilor publice.

Pe parcursul a cinci ani, Programul Novateca s-a axat pe pa-
tru domenii principale de activitate pentru realizarea obiectivelor 
propuse: dotarea bibliotecilor cu tehnologii moderne; instruirea 
bibliotecarilor; colaborarea cu autoritățile publice locale și centra-
le în vederea susținerii bibliotecilor publice în calitate de centre de 
dezvoltare comunitară și conlucrarea cu societatea civilă și sectorul 
privat pentru sensibilizarea publicului și a instituțiilor față de mo-
dernizarea bibliotecilor. Toate activitățile programului Novateca au 
susținut dezvoltarea liderilor bibliotecari în inovarea serviciilor de 
bibliotecă și modernizarea bibliotecilor la nivel local, regional și 
național.

În 1082 biblioteci publice din țară, Novateca a instalat 3734 
calculatoare, a donat 396 tablete, a instruit 1599 bibliotecari în 38 
centre de instruire. 202171 vizitatori ai bibliotecilor publice au fost 
instruiți. Utilizatorii bibliotecilor beneficiază de 1372 Servicii Mo-

derne de Bibliotecă; APL din Republica Moldova au investit 670$ 
per bibliotecă (sursa: www.novateca.md).

Novateca a oferit finanțări pentru dezvoltarea serviciilor mo-
derne și inovative de bibliotecă; organizând campanii de sensibili-
zare a publicului prin organizarea evenimentelor în parteneriat cu 
autoritățile publice locale, ONG-uri, companii private; finanțări-
lor/ granturilor mici oferite de program.

De la sfârșitul anului 2015, Biblioteca Publică „George Mun-
teanu” din satul Bravicea, raionul Călărași devine parte a marii fa-
milii Novateca. Pe parcursul celor 3 ani peste 650 utilizatori activi 
au beneficiat de peste 10 Servicii Moderne de Bibliotecă, vizitând 
biblioteca de 16 mii de ori, împrumutând circa 28 mii cărți și ediții 
periodice, efectuând peste 13 mii de vizite pentru a accesa Inter-
netul.

Misiunea programului Novateca de a transforma biblioteci-
le publice din țara noastră în spații moderne care își ajută utili-
zatorii și partenerii săi să se bucure de o calitate mai bună a vieții 
s-a materializat.

Mulțumim Programului Novateca pentru susținerea biblio-
tecarilor în modernizarea bibliotecilor publice și formarea com-
petențelor de lideri comunitari; pentru încurajarea spiritului de 
inovare și creativitate în activitatea noastră, pentru susținerea 
serviciilor durabile cu impact pe termen lung în comunitățile pe 
care le servim; pentru colaborarea eficientă bazată pe respect și 
responsabilitate, pentru atitudini și abordări care contribuie la 
formarea bibliotecarului modern.

NOVATECA ─ PARTENERUL BIBLIOTECII
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Biblioteca Publică „George Munteanu” −
un spațiu al oportunităților și al colaborării

Fiind la începutul lunii noiembrie, nu pot să nu mă gândesc la 
aniversarea de un an de când sunt în Bravicea. Am venit anul 
trecut, pe 9 noiembrie, ceea ce marchează începutul unui an 

remarcabil de prietenie, ospitalitate, învățare și creștere împreună 
cu membrii comunității noastre.

Este adevărat că cea mai mare parte a muncii mele se concen-
trează în școala noastră, unde predau în echipă cu Doamna Rîșco-
van Svetlana elevilor din clasele V−IX. Cu toate acestea, am ocazia 
să lucrez cu membrii comunității în unul dintre locurile mele cele 
mai preferate din lume − biblioteca.

Întotdeauna am frecventat bibliotecile atunci când eram mică 
ca să pot juca jocuri pe internet, să citesc cărți, să ascult povestitori 
pe măsură ce citeam subiecte distractive, să tipăresc documentele 
necesare și să învăț despre abilități tehnice și tehnologii importante. 
La Biblioteca Publică „George Munteanu” există multe resurse care 
sunt ușor accesibile și care oferă un spațiu sigur pentru învățare. 
Astfel, am fost sigură că biblioteca este un loc pe care aș putea să-l 
folosesc cu ușurință ca bază în afara școlii pentru multe activități.

În ultimul an, am lucrat împreună pentru a oferi instruiri în 
cadrul Cluburilor de limbă engleză pentru adulți și elevi. În fiecare 
zi de miercuri, biblioteca se transforma într-un loc unde membrii 
adulți ai comunității se puteau întâl-
ni, relaxa și învăța. În timpul verii, 
biblioteca a devenit un loc în care 
elevii din medii diferite și cu niveluri 
diferite de cunoaștere a limbii engleze 
au lucrat împreună pentru a învăța 
limba engleză și a se distra.

Am avut, de asemenea, un ate-
lier de Ziua Pământului, în cadrul 
căruia elevii au învățat prin activități 
interactive despre compost și efectele 
defrișărilor asupra Pământului. Co-
piii au realizat cu succes în cutii com-
post, sol fertil, folosind un recipient, 
materiale naturale uscate, sol și apă.

Succesul și disponibilitatea aces-
tor cluburi și ateliere nu ar fi fost posibile dacă nu ar fi fost impli-
carea bibliotecarilor noștri Doamnele Angela și Melania. Ele m-au 
ajutat să contactez membrii comunității pentru clubul de limbă en-
gleză pentru adulți și, în timpul verii, au ținut o listă foarte detaliată 
a participanților, anunțând elevii despre schimbările din orar. Apre-
ciez abilitățile lor organizatorice și energia pe care o posedă pentru 
a ajuta oamenii să-și atingă obiectivele profesionale și personale, 
pasiunea pentru a conduce o bibliotecă care să răspundă nevoilor 
și dorințelor comunității lor... sunt fenomenale. A fost o plăcere să 
lucrez cu ambele bibliotecare și apreciez ceea ce fac acești doi mun-
citori comunitari și cum ajută comunitatea noastră să se unească 
pentru a atinge obiective și interese comune.

Aștept cu nerăbdare următoarele câteva luni, deoarece voi con-
tinua să folosesc biblioteca ca un spațiu pentru colectarea de infor-
mații, comunicarea cu ceilalți și aplicarea abilităților pe care le-am 
învățat în afara bibliotecii, pentru a ajuta comunitatea, țara și lu-
mea să devină mai grijulie și să înțeleagă avantajele locului de trai.

Anni Poetzl, Voluntar
Corpul Păcii în Moldova

George Munteanu Library:
A place of Opportunity and Collaboration

With the beginning of November, I cannot help but re-
flect on my one-year anniversary since I have been in 
Bravicea. I came last year on November 9th, which 

marks the beginning of a remarkable year of friendship, hospita-
lity, learning, and growth with our community members.

It is true that most of my work is focused in our school, where 
I team teach with Doamna Svetlana Riscovan the 5th – 9th form 
students. However, I have also had the opportunity to work with 
community members at one of my most favorite places in the 
world – the library.

At the library, there are many resources that are readily avai-
lable and it provides a safe space for learning. I always frequented 
libraries when I was younger as I could play games on the internet, 
read books, listen to story-tellers as we read about fun topics, prin-
ted much needed documents, and learned about important tech-
nical and technological skills. Thus, I knew that working with our 
community librarians would be a place that I could easily use as a 
base outside of school for many activities.

In the past year, we worked together to provide English clubs 
for adults and students. Every Wednesday, the library transformed 
into a place where adult community members could come toge-

ther, relax, and learn. During the 
summertime it became a place where 
students from multi-leveled English 
backgrounds could come at specific 
times centered on their respective 
levels and work together with their 
peers to learn and have fun in En-
glish. We also had an Earth Day 
workshop where students learned 
about composting and the effects of 
deforestation on the Earth through 
interactive activities. Students suc-
cessfully made compost bins, fertile 
soil and its container, through a pro-
cess using a container, dry natural 
materials, soil, and water.

The success and availability of these clubs and workshops wo-
uld not have been possible if it were not for the help of our libra-
rians Doamna Angela and Melania. They helped me contact com-
munity members for the adult English club and, in the summer, 
they kept a very detailed list of participants and their attendance. 
They even would call students to let them know when our hours 
changed or to find out if the students would be attending. Their 
organizational skills, energy to help people accomplish their pro-
fessional and personal goals, and passion for running a library that 
caters to the needs and wants of its community are phenomenal.  It 
has been a pleasure working with them both as I get to experience 
firsthand what these two community workers are doing and how 
they help our community come together to reach common goals 
and interests.

I look forward to the next few months, as I will continue to 
utilize the library as a space for gathering information, communi-
cating with other, and applying the skills we learned outside of the 
library to help make our community, country, and world a more 
caring and understanding place to live.

Tehnologia informației sau Teh-
nologia informației și a comuni-
cațiilor, abreviat IT sau TIC, este 

tehnologia necesară pentru prelucrarea 
(procurarea, procesarea, stocarea, conver-

tirea și transmiterea) informației, în parti-
cular prin folosirea computerelor.

O componentă a Bibliotecii Moderne este echipamentul 
performant, donat bibliotecii de către Fundația „Bill și Melinda 
Gates” prin intermediul Programului Novateca dar și contribuția 
APL Bravicea, în cadrul „Inițiativei 1+1”. Cele 6 computere, 2 lap-
top-uri, 2 imprimante multifuncționale, un proiector, un aparat de 
fotografiat digital este echipamentul cu ajutorul căruia tehnologiile 
moderne ajută membrii comunității pentru a-și îmbunătăți viața.

Astăzi, practic este greu să-ți imaginezi activitatea unei bibli-
oteci publice fără de tehnologii moderne. Toate serviciile pe care le 
livrează biblioteca noastră poartă amprenta tehnologiilor.

Fără „e-Servicii pentru cetățeni” nu ar fi fost posibilă trans-
parența serviciilor publice oferite cetățenilor și legătura dintre ei și 
guvern, fără aceste tehnologii nu ar fi fost posibilă achitarea online 
a serviciilor comunale, plăților și salariilor. 

Ziarul „Curierul de Bravicea” editat la bibliotecă, constituie 
un produs cu conținut digital.

Activitățile din cadrul „Clubului Femeilor” sunt completate 
cu secvențe video, muzică, teatru, site-uri specializate, fără de care 
conținutul întâlnirilor ar fi sec, lipsit de interactivitate, monoton, 

nedistractiv.
„Clubul de limbă engleză” nu ar fi avut atâtea oportunități, 

fără prezentările în Power Point; filmulețele instructiv-educative 
de pe Internet, fără dicționarele online și programele de traducere.  

Micuții de la grădiniță și elevii ciclului primar nu ar fi avut 
parte de poveștile digitale prezentate în cadrul Serviciului Modern 
de Bibliotecă „Povești cu c@re crești”, povești care completează 
imaginația copiilor despre eroii și autorii basmelor din lumea în-
treagă, povești care educă binele, frumosul, valoarea, cartea rămâ-
nând a fi temelia culturii generale.

Pregătirea temelor pentru acasă fără instruiri în scrierea refe-
ratelor, citirea cărților online, crearea prezentărilor, posterelor, pli-
antelor, anunțurilor; vizionarea filmelor istorice, accesarea site-uri-
lor educative ar fi fost o activitate mai puțin creativă fără serviciul 

„Școala Altfel”, iar „Istori@ locală” nu ar fi completă fără fotogra-
fiile scanate în care ușor recunoști personalități, colegi, prieteni și 
pe care le poți avea oriunde și oricând.

Serviciul Modern de Bibliotecă „Oriunde ești, ai satul cu 
tine” informează despre evenimentele comunitare, ajungând prin 
intermediul rețelelor de socializare în fiecare colțișor al lumii, aco-
lo unde se află consătenii noștri plecați peste hotare, pentru care 
fiecare fotografie din albumul de familie postată pe pagina de Fa-
cebook a bibliotecii este o amintire despre satul în care s-au născut.

Melania Pîrlici, Bibliotecar

„IT PENTRU FIECARE – DE LA MIC LA MARE”
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Cu toată responsabilitatea mențio-
nez că frecventarea Bibliotecii sa-
tului meu natal Bravicea, situată în 

incinta Casei de cultură, a început din cla-
sa a doua, sau din 1971. Era timpul când 
tentații pentru copii și elevi în timpul liber 

erau mai puține, astfel cititul cărților era o necesitate. De atunci și 
până acum, tot citesc și-mi completez propria bibliotecă, cu care 
mă mândresc mult.

După schimbarea timpurilor în bine, inclusiv la Biblioteca 
publică „George Munteanu” din Bravicea sunt interesată și, pe cât 
posibil, activă. Cea mai intensivă colaborare cu Biblioteca, pe care 
o consider și a mea, a fost când a apărut ziarul „Curierul de Bra-
vicea”. Având deja o experiență în publicistică și apreciind mult 
această onorabilă activitate, m-am bucurat mult când a apărut și în 
satul nostru sub egida Bibliotecii, pe care o consider mare, fiind a 
satului Bravicea − ziarul „Curierul de Bravicea”.

Absolut serios menționez că acest ziar, întitulat „Curierul de 
Bravicea”, care amintește atât de mult de „Curierul de Iași” pe care 
l-a citit și Mihai Eminescu, este așteptat ca „ploaia pe secetă”. Spun 
așa fiindcă, citind o informație utilă, sau una de cultură genera-
lă, instantaneu te gândești că acum poate citește odată cu mine, o 
mamă, un frate, o bunică, o prietenă și tot așa. Astfel te simți lângă 
ei, chiar dacă fizic ești la sute de kilometri.

Altă parte bună a unui ziar de sat, cum este „Curierul de Bra-
vicea”. Când singură publici o informație utilă sau distractivă, la fel 
te gândești că, acum poate ai intrat în gândul unui livădar, podgo-
rean, silvicultor, simplu cititor matur sau copil, pe care îi cunoști 
și te bucuri să comunici cu ei prin articole de ziar. Atâtea lucruri 
bune se întâmplă când citești: înseamnă că ești sănătos și ai vedere 
bună; te interesează ceva; afli ceva nou, sau chiar dacă-i ceva vechi, 

apare în altă „ținută” gazetărească; până la urmă apare un nou su-
biect de discuție cu ai casei, vecinii și tot așa.

La fel de important, după mobilitatea umană din prezent, adi-
că când bravicenii sunt cam peste tot în Europa și alte continente, 
atunci subliniez cât înseamnă să fii departe de sat, dar cu eveni-
mentele și oamenii din Bravicea „lângă tine”. Îi vezi în imagini și le 
citești activitățile. Aceste mici secvențe fericesc omul mult.

Mai mult, deviza „oriunde ești, ai satul cu tine”, este o reală 
contribuție și mândrie academică. Spre exemplu, articolele publi-
cate de mine în „Curierul de Bravicea” sunt incluse în rapoartele 
anuale instituționale la subcapitolul: „Articole de popularizare a 
științei și culturii”. Aceste articole de ziar sătesc aduc nu numai 
mândrie profesională autorului, dar și puncte la acreditarea insti-
tuției.

În concluzie, Biblioteca „George Munteanu” din Bravicea este, 
ca toate bibliotecile din lume, „biserica” cărții, din care omul se 
cultivă profesional și la general. Ori când Biblioteca se mai îngri-
jește și de alte evenimente, spre exemplu un ziar pentru sat, un 
club pentru doamne, un cerc pentru sportivi, o masă rotundă cu o 
somitate, un spectacol de sărbătoare etc., atunci calitatea omului, 
adică a vieții lui, semnificativ sporește.

Felicitări colectivului Bibliotecii publice „George Munteanu” 
din Bravicea pentru onorabila tradiție de a contribui la dezvoltarea 
culturală a sătenilor de oricare vârstă. Felicitări pentru nivelul atins 
în promovarea imaginii satului nostru, care se reflectă și asupra Ță-
rii noastre celei mici și mari. Succese în prezent, pe viitor și numai 
așa să fie mereu.

Asea M. Timuș, Doctor în
agricultură, Conf. univ., UASM
www.fb.com/asea.timus

BIBLIOTECA, SATUL ȘI CULTURA FIECĂRUIA DIN NOI

Actualmente alături de bucuria ino-
vației mijloacelor tehnice infor-
maționale, nu-și pierde valoarea 

Biblioteca. Din mai multe motive. Vom 
constata doar câteva. Dar mai întâi de toate 
să oprim o clipă la noțiunea de bibliotecă... 

Fără a recurge la ajutorul DEX-lui, să ne propunem a-i da o defi-
niție. Deci, Biblioteca, din cele mai străvechi timpuri, se prezintă 
ca o Instituție capabilă să păstreze un anumit număr de cărți din 
diverse domenii, în scopul de a servi prin împrumut un anumit 
număr de cetățeni, dornici de a-și îmbogăți, a-și aprofunda nivelul 
cunoștințelor.

„Toate-s vechi și nouă toate”... ne spunea Poetul nostru nați-
onal Mihai Eminescu. Trăim epoca progreselor uimitoare ale ști-
inței. Din ce în ce mai insistent tinde să se instaleze opinia, cum 
că computerul, telefonul mobil ș.a. vor înlocui cartea. Considerăm 
total greșit. Oricât de surprinzătoare, interesante știri ne oferă no-
ile mijloace informaționale, contactul direct cu cartea prevalează, 
are anumite privilegii: senzația de dialog direct cu personajele, cu 
autorul; emoția autorului se transmite cititorului ca celui mai apro-
piat frate; cartea participă direct la modelarea sufletului uman; re-

lația directă cu cartea dă căldura pe care nu o cuprinde computerul 
etc.

În orice bibliotecă servesc anumite persoane vii, concrete, tot-
deauna binevoitoare, sensibile la doleanțele cititorilor, pregătite să 
ajute în orice situație. 

Personal, când rostesc semnificativul cuvânt „Bibliotecă” în 
fața ochilor îmi perindă zeci de localuri, ticsite cu rafturi pline de 
cărți; zeci de chipuri de persoane, de serviciul cărora m-am bu-
curat din fragedă copilărie și până-n apusul prezent. Unele nume 
s-au păstrat în memorie, altele, din păcate, s-au șters; iar localurile, 
desigur, sunt prezente prin căldura spirituală transmisă. Pe prim 
plan, fără îndoială, s-a stabilit pentru totdeauna în sufletul meu Bi-
blioteca din Bravicea, azi Biblioteca Publică „George Munteanu”, 
după care în ordine cronologică: – B. USM; B. Krupskaia din Chi-
șinău; B. din sătucul „de la poale de codru des, unde păsările ies” – 
Leordoaia; B. din școala nr. 3 Călărași; B. din școala nr. 1 Călărași; 
B. raională Călărași; B. din alt minunat sat de codru – Bahmut; B. 
din L/T „Ștefan cel Mare”, Bravicea; B. de la Universitatea din Ora-
dea; B-le din or. Chișinău – B. Națională, „B.P. Hașdeu”, „Ovidius”, 
„Onisifor Ghibu”, biblioteca de la „Centrul Eminescu”; plus alte câ-
teva biblioteci personale.        continuare la pag.8 »»»

DE CE REVIN LA BIBLIOTECĂ?..

„CURIERUL DE BRAVICEA” ESTE ZIARUL TĂU.
INFORMEAZĂ-TE ȘI IMPLICĂ-TE!

În toamna anului 2015, un grup de ini-
țiativă, format din circa 10 voluntari și-
au propus editarea Ziarului comunitar 

„Curierul de Bravicea”. A fost o idee pe cât 
de ambițioasă, pe atât de realizabilă pentru 
că am avut susținerea Programului Nova-

teca și al Fundației „Bill și Melinda Gates” care ne-a oferit peste 
18 mii lei pentru un aparat de fotografiat digital, o bicicletă pentru 
distribuirea ziarelor, hârtie și cerneală pentru editarea acestuia.

Cea mai importantă resursă sunt voluntarii care creează pro-
dusul ce-și propune să prezinte realitatea comunitară veridică, 
să facă transparență în activitatea Administrației Publice Locale 
(APL) Bravicea și a autorităților publice din localitate (inclusiv a 
bibliotecii); să promoveze personalitățile locale; să informeze și să 
implice membrii comunității în rezolvarea problemelor; să pro-
moveze valorile naționale și universale; să-și exprime opiniile; să 
prezinte istorii de succes.

Parteneriatele eficiente constituie o condiție esențială pentru 
activitatea serviciului. APL, Gimnaziul „Ștefan cel Mare”, Muzeul 
satului, Școala de Arte, Casa de Cultură, Grădinița sunt partenerii 
care ne ajută, ne inspiră, ne susțin.

Cele 22 numere ale ziarului, apărute inițial într-un număr de 
200 ex., lunar, însumează peste 3000 exemplare. „Curierul de Bra-

vicea” poate fi citit și pe paginile de Internet http://curierulbrav.
ucoz.ro/ și http://www.fb.com/curieruldebravicea/

Programul Bunelor Practici ale Autorităților Publice Locale 
din Moldova, ediția 2017, implementat de către IDIS „Viitorul”, cu 
suportul financiar al Consiliul Europei, a acordat Premiul I – pri-
măriei satului Bravicea (raionul Călărași) pentru editarea Zia-
rului comunitar „Curierul de Bravicea”, Secțiunea: Transparența 
guvernării locale – premisă pentru creșterea încrederii cetățenilor 
în administrație.

Experiența Bibliotecii noastre a fost diseminată ONG-ului 
„Prudens” din satul Răspopeni, raionul Șoldănești, în cadrul Pro-
iectului „Realizarea drepturilor omului pentru persoane în etate 
din Moldova prin promovarea drepturilor femeilor în vârstă”, pro-
iect finanțat de Republica Federală Germania (BMZ) și implemen-
tat de HelpAge Internațional în 8 localități din republica Moldova 
(2016−2019), precum și reprezentanților APL și bibliotecarilor din 
satele Ciocîlteni și Fedoreuca din raionul Orhei.

Dacă aveți o știre care poate deveni o informație de interes 
public, vizitați biblioteca noastră (http://www.fb.com/Biblioteca.
Bravicea/), sunați-ne la nr. de telefon 0244 34 379 sau scrieți-ne la:
bibliotecabravicea@gmail.com, curieruldebravicea@gmail.com

Angela Zatic, Redactor-șef,
Ziarul„Curierul de Bravicea”

POVEȘTI CU CARE CREȘTI
,,Poate că povestea este partea cea mai 
frumoasă a vieții omenești... cu povești ne 
leagănă lumea, cu povești ne adoarme... Ne 
trezim și murim cu ele”.

(M. Eminescu)

Lumea copilăriei nu poate fi concepu-
tă fără miracolul poveștilor. Invitația 
în acest spațiu misterios i-o face co-

pilului mai întâi părintele, oferindu-i cărți cu imagini viu colorate, 
acces la secvențe animate ale poveștilor. Deși desenele și jocurile pe 
tabletă sunt foarte atractive pentru cei mici, acestea nu vor putea 
înlocui niciodată misterul, fascinația și emoția unui basm povestit 
sau citit. Poveștile îmbogățesc viața afectivă a copilului, el trăiește 
alături de personaje, din punct de vedere afectiv, experiențele la 
care acestea sunt supuse și învață să-și exprime emoțiile în funcție 
de contextul poveștii.

Partenerul fidel al Gimnaziului, Biblioteca Publică ,,George 
Munteanu” din localitate, oferă copiilor din Gimnaziu și Grădiniță 
acces în lumea cuvintelor și a semnelor. Totodată este o sursă de 
acces gratuit la calculatoare și Internet și o importantă sursă de 
distracție și educație. În cadrul Serviciului Modern de Bibliotecă 
,,Povești cu c@re crești”, copiii se bucură de posibilitatea răsfoirii/ 
lecturii cărților de povești viu colorate și animate. Picii de la Gră-
dinița ,,Andrieș” sunt vizitați și invitați la Ora poveștilor de către 
bibliotecarele Pîrlici Emilia și Zatic Angela.

Biblioteca Publică este și un promotor al schimbării care nu 
renunță la atributele tradiționale – cărțile cu povești, dar care reu-
șește să creeze o atmosferă aparte, copiii având posibilitate să con-

struiască puzzle-uri cu secvențe din basme, să vizioneze la calcula-
tor, individual, sau colectiv, la ecran mare, ecranizarea unui basm. 
În cadrul Programului Național Lectura Central Biblioteca Publică 
i-a familiarizat pe copii cu lumea minunată a poveștilor, i-a impli-
cat în diverse activități cultural-cognitive, a promovat colecțiile și 
serviciile oferite de bibliotecă.

Bugetele părinților sunt prea modeste pentru a oferi copiilor 
o colecție variată de povești, de aceea în ajutor Vă vine Biblioteca. 
Însoțiți copilul în importantul drum al devenirii pe care îl parcurge 
la moment și oferiți-i modele – personaje de basm de la care va 
învăța să își definească emoțiile pozitive, în raport cu cele negative 
și își va dezvolta anumite comportamente de tip social.

Elena Godovaniuc, Redactor,
Ziarul„Curierul de Bravicea”
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