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Abajur pentru o biblioteca

CĂRŢILE BIBLIOTECII MUNICIPALE „B. P. HASDEU”
Lucrarea Biblioteca modernă: Glosar de termeni uzuali (2018) reu-

neşte circa 600 de termeni noi specializaţi din domeniul bibliotecar, fi-
ind rezultatul unei activităţi laborioase complexe, desfăşurate de un co-
lectiv de autori multidisciplinari: Lidia Kulikovski, Oleg Bursuc, Denis 
Ganea, specialişti angajaţi ai Programul naţional NOVATECA. Glosa-
rul a fost conceput pentru a reflecta tendinţele actuale ale terminologiei 
din domeniu, relevând provocările modernităţii şi gradul de socializare 
puternic. Dinamica unui domeniu determină dinamica terminologi-
ei acestuia, astfel miza majoră de a transforma bibliotecile publice în 
centre comunitare, dezvoltând noi servicii de bibliotecă, a programului 
NOVATECA, lansat de Consiliul pentru Cercetări şi Schimburi Inter-
naţionale „IREX Moldova”, cu sprijinul Iniţiativei Biblioteci Globale a 
Fundaţiei Bill şi Melinda Gates, în parteneriat cu Guvernul Republicii 
Moldova, a impulsionat deschiderea codurilor închise ale terminologiei 
bibliotecare; efervescenţa de idei interdisciplinare a produs larga circu-
laţie de noţiuni, vocabularul biblioteconomic înregistrând o îmbogăţire 
semnificativă şi mutaţii care impun redefinirea şi resituarea termenilor. 
Toate schimbările de profunzime din domeniu biblioteconomic se re-
flectă în inovaţiile terminologice adunate în glosar, modernizarea pro-
ducându-se prin interferenţa interdisciplinară cu managementul pro-
iectelor, informatică, marketing, design. Glosarul reflectă diversificarea 
formelor de exprimare în domeniul bibliotecar, înregistrând situaţii 
de polisemie intradomenială, termeni despecializaţi din alte domenii, 
împrumuturi interdisciplinare, polisemie interdomenială sau externă, 
alcătuitorii îngrijindu-se să precizeze contextual sensul specializat, dez-
ambiguizând termenii. Polisemia externă relevată în ocurenţa co-textu-
ală prezintă extinderi de sens ori modificări semantice mai îndepărtate 
de nucleul dur al sensului specializat, variabilele sale de utilizare dinco-
lo de contextul informatic sau managerial. Glosarul cuprinde vastul do-
meniu bibliotecar actual şi propune şi o sinteză tematică a termenilor 
prin Indexul de subiecte, pentru o funcţionalitate formativă continuă a 
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specialiştilor. Inedită pentru o lucrare lexicografică specializată e posi-
bilitatea de a completa personalizat glosarul la secţiunea Comentarii, 
termeni noi, oferind potenţialitatea co-participării interactive a utiliza-
torului din domeniu la înregistrarea în continuare a termenilor noi ce 
vor contribui la perfecţionarea cunoştinţelor.

Disecarea cărţilor de Vlad Pohilă (2018) este un ciclu consistent 
de recenzii polivalente şi texte asemănătoare genurial: note de lectură, 
prefeţe şi postfeţe, consemnări, cronici de carte. Ilustrând excepţional 
activitatea de promotor al cărţilor editate în spaţiul basarabean (şi nu 
numai) şi cultivator al gustului lectorial, volumul însumează diacro-
nic evaluări ale apariţiilor editoriale din 1981 până în 2016, reflectând 
preocupările estetice şi cele profesionale ale autorului: „microrecenzii” 
la începutul anilor ’80 pentru buletinul Noutăţi editoriale, în calitate 
de redactor-şef adjunct, dezvoltate în cronici în periodicele Tineri-
mea Moldovei, Literatura şi arta, Învăţământul public, Viaţa satului; 
urmează dominanta concretizată în textele critice de întâmpinare din 
revista specializată BiblioPolis, editată de Biblioteca Municipală B. P. 
Hasdeu, în funcţia de redactor-şef, la care se adaugă recenzii din perio-
dicele Glasul Naţiunii, Mesagerul, Ţara, Limba română, prefeţe şi post-
feţe la cărţile pe care le-a redactat. Important pentru a înţelege rostul 
acestui volum este textul liminar Nebănuite splendori ale recenziei (În 
loc de prefaţă), în care autorul realizează un studiu analitic istoric con-
centrat al acestei forme de exprimare, intercalând viziunea şi atitudinea 
personală a celui care şi-a găsit adevărata vocație în dezvoltarea acestui 
gen, prin disecarea sistematică a valenţelor ascunse ale cărţilor. Osci-
lând în taxonomie între texte laudative, negative şi cele care „scaldă în 
două ape” prezentarea cărţii, Vlad Pohilă relevă atât caracterul coman-
dat, ocazional, dar şi potenţialitatea de a îmbina discernământul şi bu-
nul-simţ în realizarea unei recenzii de calitate pentru a onora misiunea 
de a populariza, de a orienta în caleidoscopul literar, de a promova un 
autor, valorificând din plin generozitatea stilistică a genului. Incursiu-
nea în cuprinsul volumului descoperă conceperea în 5 secţiuni, având 
la bază sistematizarea recenziilor în jurul unui nucleu stilistico-funcţi-
onal: La începuturi, Literatura artistică, Cartea ştiinţifică, Publicistică, 
Consemnări, şi este sugestivă şi decisivă pentru a rezulta viziunea inte-
grală apreciativă a vastităţii activităţii şi a efortului magistral al ziaris-
tului, redactorului de carte notoriu, ce s-a străduit să cultive şi altora 
dragostea pentru cititul cărţilor.
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