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În sens general, documentul a) lucrãrile de sintezã sunt: 
este orice element de cunoaºtere enciclopedii le ,  lexicoanele,  
sau sursã de informaþii, indiferent tra tatele , manualele , cursur ile  
de suportul utilizat. universitare.

Din punct de vedere biblio- - enciclopediile - cuprind 
teconomic, documentul reprezintã informaþii din toate domeniile: 
informaþia înregistratã care poate fi enciclopedii generale ca Enciclo-
tratatã ca o unitate într-un lanþ pedia Britanicã (1768), En-
documentar, indiferent de forma ciclopedia Americanã (1829), 
materialã ºi caracteristicile sale. Dicþionarul enciclopedic român, 

De-a lungul istoriei bibliote- sa u di nt r- o si ng ur ã ra mu rã  
conomiei, documentele s-au deo- ºtiinþificã.
sebit în funcþie de suportul utilizat - lexicoanele ºi dicþionarele  
pentru scris (piatrã, lut, papirus, sunt asemãnãtoare enciclopediilor 
pergament, hârtie, celuloid) ºi dar nu pun accent pe noþiuni ºi 
tehnici pentru realizarea documen- terminologie ºi adesea au un 
te lo r ( ma nu sc ri se , t ip ãr it ur i,  caracter specializat. Dicþionarele 
documente de substituþie - copii enciclopedice dezvoltã probleme 
obþinute prin diverse cãi). din diferite domenii (ex.: dicþionare 

Într-o bibliotecã existã mai pedagogice, dicþionare  lingvistice, 
multe tipuri de documente: cãrþi, de economie, de artã medievalã 
broºuri, publicaþii  seriale, foi româneascã, de mitologie generalã, 
volante, manuscrise, documente de scriitori, etc).
vizuale tradiþionale, documente Achiziþia acestor lucrãri este 
moderne. deosebit de importantã. Ele nu 

trebuie sã lipseascã în nici un caz 
CARTEA - documen tu l din colecþiile unei biblioteci. 

propriu-zis - este cea mai expresivã Acestea se consultã selectiv ºi nu se 
ºi  ma i r ãspând itã formã  de  împrumutã la domiciliu, ci se 
imprimat. Aceasta poate fi: carte achiziþioneazã pentru sala de 
ºtiinþificã, beletristicã ºi carte de lecturã. Pãstrarea lor în depozit este 
artã. un anacronism. Este obligatorie 

achiziþionarea unui DEX (cel 
Cartea ºtiinþificã - se poate puþin) în orice tip de bibliotecã.

clasifica în douã categorii: - tratatele - sunt lucrãri de 
a) lucrãri de sintezã sintezã care abordeazã global 
b) monografii ºtiinþifice conþinutul ºtiinþific, cuprinzând 

cunoºtinþe dobândite ºi verificate 

de teorie ºi practicã. Acestea pot fi 
opere individuale  sau colective, 
originale sau traduse.

Existenþa tratatelor este 
obligatorie într-o bibliotecã, ele 
reprezentând elemente de per-
manenþã ºtiinþificã ºi informaticã.

- manualele - sunt înrudite 
tematic cu tratatele, dar au o 
destinaþie ºcolarã. Ele expun 
sistematic principiile ºi cunoºtin-
þele fundamentale ale unei ºtiinþe, 
discipline sau limbi strãine. Diferã 
în funcþie de gradul de abordare 
ºtiinþificã ºi nivelul de comple-
xitate al cunoºtinþelor expuse. 
Existã o largã varietate a manua-
lelor, de la cele mai simple pânã la 
cele mai complicate.

- cursurile universitare - sunt 
sinteze ºtiinþifice de un nivel 
superior, consacrate, de regulã, 
unui domeniu sau unei discipline 
bazate pe prelucrarea principalelor 
contribuþii anterioare ale sectorului 
investigat, completate cu cele mai 
recente cercetãri contemporane.

b) monografiile ºtiinþifice 
sunt lucrãri vaste, consacrate unei 
probleme tratate din toate punctele 
de vedere posibile, mergând te-
matic pânã laepuizarea subiectului. 
Monografia este un document 
rezultat în urma cercetãrii exhaus-
tive a unui subiect.

Tipuri de monografii:
- lucrãri elaborate pentru 

obþinerea unor titluri universitare 
sau ºtiinþifice (ex.: teze de licenþã, 
proiecte de diplomã, teze de 
doctorat).

- studii de specialitate - 
acestea consti tuie cea mai 
cunoscutã formã a monografiilor 
ºtiinþifice, fiind acele documente în 
care apare punctul de vedere al 
autorului asupra subiectului în 
discuþie.

Cartea  beletristicã
În bibliotecile ºcolare  cartea 

beletristicã se aflã în proporþie de 
50 pânã la 80% din colecþie. Existã 
cãrþi care aleg cititorul, dar existã ºi 
cititori care aleg cartea. Motivaþia 
lecturii literare este vastã. Cãrþile 
literare ne „captiveazã”, ne 
„prind”, ne scot din rutinã ºi 

CLASIFICAREA  DOCUMENTELOR
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banalitate, ne „transportã” în alte lumi. Lecturarea Ediþiile bibliofile sunt  lucrãri apãrute într-un tiraj 
acestei literaturi de imaginar, de ficþiune este o unicat, adesea numerotate, cu ilustraþii de mare valoare, 
necesitate esteticã, o nevoie de frumos, o nevoie de pe hârtie specialã ºi în condiþii grafice deosebite.
evadare într-o lume diferitã de cea realã, de perspectivã, Aceste cãrþi nu se împrumutã, la fel ºi cele au 
de înãlþare. autograf.

În urma unor statistici s-a ajuns la concluzia cã 
tinerii (utilizatorii bibliotecilor ºcolare) acordã o mai Cartea de artã
mare atenþie lecturii beletristice în raport cu lectura non Aceste cãrþi, în funcþie de raportul dintre text ºi 
beletristicã. imagine, se pot clasifica în douã categorii:

Astfel, motive ca: „pentru cultura generalã”, - monografii  cãrþi în care predominã textul
„pentru îmbogãþirea vocabularului”, „pentru - albume - aici predominantã este imaginea iar 
informare”, „necesitãþi ale programei ºcolare”, textul constituie o anexã.
„lãrgirea orizontului cultural-spiritual” alterneazã cu 
motive ca: „destindere”, „recreere”, „relaxare”, BROªURILE - sunt o categorie aparte de 
„amuzament”. publicaþii. Broºura este orice tipãriturã care totalizeazã 

Principalul criteriu de selecþie la cartea beletristicã pânã la 48 de pagini.
îl reprezintã ediþia. Din punct de vedere al conþinutului ºi al valorii lor 

Ediþia este totalitatea exemplarelor unui informative, distingem trei categorii de broºuri:
document realizate plecând de la aceeaºi compoziþie a) broºuri cu valoare permanentã (lucrãri ºtiin-
tipograficã sau de la acelaºi exemplar folosit ca matriþã. þifice, legislaþii)
O ediþie poate cuprinde mai multe tiraje. b) broºuri cu valoare temporarã (acestea au un 

Exemplarele unei ediþii se diferenþiazã numai prin conþinut de propagandã. (ex.  cataloage de edituri, 
detalii fizice sau prin materialul utilizat pentru librãrii, anticariate)
înregistrarea conþinutului. Existã o varietate de ediþii: c) extrase cu fragmente din periodice  ºi publicaþii 
academicã, actualizatã, adãugitã, apocrifã, bibliofilã, seriale  cuprinzând studii ºi articole ºtiinþifice.
cenzuratã, clasicã, comentatã, criticã, cu texte paralele, 
de autor, de buzunar, de popularizare, diplomaticã, PUBLICAÞIILE  SERIALE  constituie cea mai 
facsimilatã, jubiliarã, limitatã, omagialã, originalã, rãspânditã formã de tipãriturã, fiind în acelaºi timp ºi 
paleograficã, paralelã, pirat, poliglotã, popularã, foarte importante.
postumã, preliminarã, prescurtatã, princeps, revãzutã, Aceste publicaþii au ca elemente definitorii 
revizuitã, rezervatã, specialã, etc. apariþia în continuare, la intervale regulate de timp ºi 

Ediþiile critice reprezintã acele ediþii în care cuprind materiale ºtiinþifice, literare ºi informative, 
restituirea pe baze filologice a textului original sau cel scrise de mai mulþi autori. 
mai complet al operei editate este însoþitã de toate În funcþie de cuprins - element esenþial 
variantele existente în manuscrise ºi ediþii de elemente biblioteconomic ºi informaþional -  serialele pot fi:
complementare ºi de note lãmuritoare se realizeazã pe a) ziare ºi jurnale (cotidiene, bisãptãmânale, 
baze ºtiinþifice. (Ex.- Ediþia criticã a operelor lui sãptãmânale) - Acestea pot fi enciclopedice sau 
Eminescu realizatã de Perpessicius). specializate ºi se caracterizeazã prin transmiterea 

Ediþiile diplomatice constituie un tip aparte, fiind informaþiilor cu caracter general.
ediþii aproximative folosite pentru textele vechi pentru b) rev ist e (sãptãmânale , bilunare,  lunare , 
care nu avem manuscrisul autograf al autorului ºi nici bimestriale,  trimestr iale , semestriale,  anuale) - 
ediþii critice contemporane  sub controlul autorului. Revistele au un conþinut enciclopedic  sau specializat, 

Ediþiile de popularizare sunt destinate difuzãrii în predominând însã informaþiile cu caracter specializat.
masã a operei unui scriitor. Ele ar trebui realizate pe c) anuare  - publicaþii  ºtiinþifice, de regulã cu 
baza celor mai bune ediþii critice. Unele pornesc de la ample informaþii generale, editate de diferite instituþii.
ediþia princeps (antumã sau postumã). Cele de tip d) calendare ºi almanahuri enciclopedice sau 
ºcolar sunt elaborate mai îngrijit. specializate, cu apariþie anualã.

Ediþiile princeps se referã atât la opere vechi cât ºi e) publicaþii referative bibliografice de librãrie ºi 
la cele clasice ºi contemporane, fiind prima editare a anticariat destinate documentãrii sau propagandei 
unei cãrþi ce apare, de regulã, sub îngrijirea autorului. cãrþii.
Aceste ediþii pot sã aparã însã ºi dupã moartea 
autorului. (Ex. Descrierea Moldovei, de Dimitrie FOILE  VOLANTE  au o tendinþã de proliferare. 
Cantemir, apãrutã în 1771 deºi a fost scrisã în 1716). Foile volante nu depãºesc patru pagini ºi pot fi  

Ediþiile princeps ºi ediþiile critice constituie materiale de publicitate, afiºe, anunþuri ºi invitaþii, 
fondul de aur al unei biblioteci. pliante.  Prin caracterul lor efemer foile volante au 

Ediþiile definitive antume apar sub îngrijirea sau pentru contemporani o valoare strict informativã dar, în 
cu acordul autorului. plan retrospectiv au o valoare demonstrativã.
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Activitatea de recuperare a a) prin contabilitatea instituþiei pãrãsesc ºcoala se fac numai dupã 
cãrþilor, a ziarelor a publicaþiilor se prin primãria localã, administraþia ce aceºtia prezintã o dovadã cã au 
face atunci când elevii ºi profesorii, financiarã, atunci când împrumutul restituit toate cãrþile împrumutate 
alþi utilizatori, nu restituie cãrþile la se face de elev; imputaþia se face de la bibliotecar.
timp sau le pierd. Periodic se con- pãrinþilor conform Fiºei contract. Rãspunderea materialã pentru 
troleazã fiºele cititorilor, se discutã b) prin contabilitatea instituþiei daunele pricinuite prin neresti-
cu cititorii pentru a-ºi reaminti cã sau prin administraþia financiarã pe tuirea publicaþiilor împrumutate de 
au pe fiºã cãrþi (se face o listã cu baza deciziei emise de condu- cãtre cei care au pãrãsit unitatea le 
elevii pe clase), li se reaminteºte ºi - cãtorul unitãþii (pentru împrumutul revine celor care nu au aplicat 
în cazuri fericite - aduc cãrþile la efectuat de cadre didactice sau alte dispoziþiile.
bibliotecã, îi atenþionãm, îi putem categorii de personal). Dupã recuperarea valorii cãr-
pedepsi pentru o sãptãmânã sã nu le c) prin primãria localã pe baza þilor pierdute nerest ituite  sau 
dãm cãrþile, apoi reluãm legãtura unei acþiuni deschise la comisia de deteriorate, acestea se scot din 
cu ei. Termenul de pãstrare pentru judecatã de cãtre directorul insti- gestiunea bibliotecii potrivit pre-
elevi este de 30 de zile, cu drept de tuþiei atunci când împrumutul s-a vederilor speciale.
prelungire pânã la 45 de zile fãcut de cititori adulþi din localitate, Publicaþiile care nu mai pot fi 
(practica însã ne învaþã sã le spu- inclusiv din satele aparþinãtoare. recuperate de la cititori din motive 
nem mai puþin, cãci ei s-ar putea sã Pentru cãrþile nerestituite dupã obiective (plecãri definitive în 
întârzie ºi nu putem pierde un a doua somaþie pierdute sau dete- strãinãtate,  decese, calamitãþ i, 
cititor în favoarea vreunei disco- riorate, se percepe de la aceºtia incendii) pot fi scoase (scãzute) din 
teci). con travaloarea conform Leg ii registrele de evidenþã ale biblio-

Bibliotecarul verificã periodic Bibliotecilor nr 334/2002. tecii, pe baza procesului verbal 
fiºele ºi-i înºtiinþeazã pe învãþãtori, În cazul în care bibliotecarul ºi aprobat de conducerea ºcolii.
diriginþi, profesori, personal de conducãtorul unitãþii ºcolare nu iau Formulare specializate:
termenele depãºite. În situaþia în mãsuri pentru restituirea cãrþilor - înºtiinþare de restituire
care, dupã înºtiinþarea oralã, cãrþile împrumutate sau pentru recupe- - declaraþie de pierdere a publi-
nu sunt restituite, li se trimit pãrin- rarea valorii celor pierdute, ei vor caþiilor
þilor elevilor, cadrelor didactice rãspunde solidar de daunele aduse - fiºa de lichidare a împrumuturi-
chiar pânã la douã înºtiinþãri scrise bibliotecii prin nerespectarea lor de publicaþii
(este un formular special conform prevederilor. - proces verbal de scãdere a publi-
normelor). Recuperarea valorii lu- Lichidarea drepturilor bãneºti caþiilor
crãrilor dupã a doua somaþie scrisã ale cadrelor didactice ºi eliberarea Aurelia TÃNASE
se face: actelor de studii ale elevilor care ªcoala Generalã Nr.9 Piteºti

ACTIVITATEA DE RECUPERARE A CÃRÞILOR

MANUSCRISELE - sunt ca suport hârtia. Documentul colecþii, din unele lipsind cu 
documente primare, autentice ale audiovizual este orice document- desãvârºire.
civilizaþiei. Ele au o mare valoare text, orice document- imagine, 
informativã. Au apãrut înaintea or ic e d oc um en t- su ne t s au  o  Cristiana  RÃDUÞU
tiparului, la origine termenul combinaþie a acestora, pentru a Liceul Teoretic  „Ion  Mihalache” 
desemnând cãrþile scrise de mânã. cãrui consultare sau utilizare este Topoloveni

necesar un aparat specific.
DOCUMENTE  VIZUALE  Tipuri de documente audio-

TRADIÞIONALE - acestea sunt vizuale:
de douã feluri: a) documente cu imagini fixe 

a) hãrþi ºi planuri - se gãsesc (diapozitive, diafilme).
sub formã de foi volante de mari b) documente cu  imagin i 
dimensiuni. animate (film cinematografic, 

b) iconografice - desene, imagini video).
picturi, sculpturi  - originale ºi c) discuri octo-magnetice.
stampe, litografii  reproduceri). d) CD-rom.

Datoritã bugetului restrâns cu 
DOCUMENTE MODERNE care se confruntã bibliotecile, în 

-  su nt  ti pu ri  de  pu bl ic aþ ii  general, aceste documente se 
netradiþionale care, de regulã, nu au gãsesc în proporþie mai micã în 

ERAT{

La articolul 155 de ani de la 
moartea poetului naþional al 
românilor, Mihai Eminescu, 
publicat în Nr.45-46 al revistei 
noastre, în titlu, în loc de 155 de 
ani, a se citi 116 ani.

Scuzele redacþiei.
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banalitate, ne „transportã” în alte lumi. Lecturarea Ediþiile bibliofile sunt  lucrãri apãrute într-un tiraj 
acestei literaturi de imaginar, de ficþiune este o unicat, adesea numerotate, cu ilustraþii de mare valoare, 
necesitate esteticã, o nevoie de frumos, o nevoie de pe hârtie specialã ºi în condiþii grafice deosebite.
evadare într-o lume diferitã de cea realã, de perspectivã, Aceste cãrþi nu se împrumutã, la fel ºi cele au 
de înãlþare. autograf.

În urma unor statistici s-a ajuns la concluzia cã 
tinerii (utilizatorii bibliotecilor ºcolare) acordã o mai Cartea de artã
mare atenþie lecturii beletristice în raport cu lectura non Aceste cãrþi, în funcþie de raportul dintre text ºi 
beletristicã. imagine, se pot clasifica în douã categorii:

Astfel, motive ca: „pentru cultura generalã”, - monografii  cãrþi în care predominã textul
„pentru îmbogãþirea vocabularului”, „pentru - albume - aici predominantã este imaginea iar 
informare”, „necesitãþi ale programei ºcolare”, textul constituie o anexã.
„lãrgirea orizontului cultural-spiritual” alterneazã cu 
motive ca: „destindere”, „recreere”, „relaxare”, BROªURILE - sunt o categorie aparte de 
„amuzament”. publicaþii. Broºura este orice tipãriturã care totalizeazã 

Principalul criteriu de selecþie la cartea beletristicã pânã la 48 de pagini.
îl reprezintã ediþia. Din punct de vedere al conþinutului ºi al valorii lor 

Ediþia este totalitatea exemplarelor unui informative, distingem trei categorii de broºuri:
document realizate plecând de la aceeaºi compoziþie a) broºuri cu valoare permanentã (lucrãri ºtiin-
tipograficã sau de la acelaºi exemplar folosit ca matriþã. þifice, legislaþii)
O ediþie poate cuprinde mai multe tiraje. b) broºuri cu valoare temporarã (acestea au un 

Exemplarele unei ediþii se diferenþiazã numai prin conþinut de propagandã. (ex.  cataloage de edituri, 
detalii fizice sau prin materialul utilizat pentru librãrii, anticariate)
înregistrarea conþinutului. Existã o varietate de ediþii: c) extrase cu fragmente din periodice  ºi publicaþii 
academicã, actualizatã, adãugitã, apocrifã, bibliofilã, seriale  cuprinzând studii ºi articole ºtiinþifice.
cenzuratã, clasicã, comentatã, criticã, cu texte paralele, 
de autor, de buzunar, de popularizare, diplomaticã, PUBLICAÞIILE  SERIALE  constituie cea mai 
facsimilatã, jubiliarã, limitatã, omagialã, originalã, rãspânditã formã de tipãriturã, fiind în acelaºi timp ºi 
paleograficã, paralelã, pirat, poliglotã, popularã, foarte importante.
postumã, preliminarã, prescurtatã, princeps, revãzutã, Aceste publicaþii au ca elemente definitorii 
revizuitã, rezervatã, specialã, etc. apariþia în continuare, la intervale regulate de timp ºi 

Ediþiile critice reprezintã acele ediþii în care cuprind materiale ºtiinþifice, literare ºi informative, 
restituirea pe baze filologice a textului original sau cel scrise de mai mulþi autori. 
mai complet al operei editate este însoþitã de toate În funcþie de cuprins - element esenþial 
variantele existente în manuscrise ºi ediþii de elemente biblioteconomic ºi informaþional -  serialele pot fi:
complementare ºi de note lãmuritoare se realizeazã pe a) ziare ºi jurnale (cotidiene, bisãptãmânale, 
baze ºtiinþifice. (Ex.- Ediþia criticã a operelor lui sãptãmânale) - Acestea pot fi enciclopedice sau 
Eminescu realizatã de Perpessicius). specializate ºi se caracterizeazã prin transmiterea 

Ediþiile diplomatice constituie un tip aparte, fiind informaþiilor cu caracter general.
ediþii aproximative folosite pentru textele vechi pentru b) rev ist e (sãptãmânale , bilunare,  lunare , 
care nu avem manuscrisul autograf al autorului ºi nici bimestriale,  trimestr iale , semestriale,  anuale) - 
ediþii critice contemporane  sub controlul autorului. Revistele au un conþinut enciclopedic  sau specializat, 

Ediþiile de popularizare sunt destinate difuzãrii în predominând însã informaþiile cu caracter specializat.
masã a operei unui scriitor. Ele ar trebui realizate pe c) anuare  - publicaþii  ºtiinþifice, de regulã cu 
baza celor mai bune ediþii critice. Unele pornesc de la ample informaþii generale, editate de diferite instituþii.
ediþia princeps (antumã sau postumã). Cele de tip d) calendare ºi almanahuri enciclopedice sau 
ºcolar sunt elaborate mai îngrijit. specializate, cu apariþie anualã.

Ediþiile princeps se referã atât la opere vechi cât ºi e) publicaþii referative bibliografice de librãrie ºi 
la cele clasice ºi contemporane, fiind prima editare a anticariat destinate documentãrii sau propagandei 
unei cãrþi ce apare, de regulã, sub îngrijirea autorului. cãrþii.
Aceste ediþii pot sã aparã însã ºi dupã moartea 
autorului. (Ex. Descrierea Moldovei, de Dimitrie FOILE  VOLANTE  au o tendinþã de proliferare. 
Cantemir, apãrutã în 1771 deºi a fost scrisã în 1716). Foile volante nu depãºesc patru pagini ºi pot fi  

Ediþiile princeps ºi ediþiile critice constituie materiale de publicitate, afiºe, anunþuri ºi invitaþii, 
fondul de aur al unei biblioteci. pliante.  Prin caracterul lor efemer foile volante au 

Ediþiile definitive antume apar sub îngrijirea sau pentru contemporani o valoare strict informativã dar, în 
cu acordul autorului. plan retrospectiv au o valoare demonstrativã.
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Activitatea de recuperare a a) prin contabilitatea instituþiei pãrãsesc ºcoala se fac numai dupã 
cãrþilor, a ziarelor a publicaþiilor se prin primãria localã, administraþia ce aceºtia prezintã o dovadã cã au 
face atunci când elevii ºi profesorii, financiarã, atunci când împrumutul restituit toate cãrþile împrumutate 
alþi utilizatori, nu restituie cãrþile la se face de elev; imputaþia se face de la bibliotecar.
timp sau le pierd. Periodic se con- pãrinþilor conform Fiºei contract. Rãspunderea materialã pentru 
troleazã fiºele cititorilor, se discutã b) prin contabilitatea instituþiei daunele pricinuite prin neresti-
cu cititorii pentru a-ºi reaminti cã sau prin administraþia financiarã pe tuirea publicaþiilor împrumutate de 
au pe fiºã cãrþi (se face o listã cu baza deciziei emise de condu- cãtre cei care au pãrãsit unitatea le 
elevii pe clase), li se reaminteºte ºi - cãtorul unitãþii (pentru împrumutul revine celor care nu au aplicat 
în cazuri fericite - aduc cãrþile la efectuat de cadre didactice sau alte dispoziþiile.
bibliotecã, îi atenþionãm, îi putem categorii de personal). Dupã recuperarea valorii cãr-
pedepsi pentru o sãptãmânã sã nu le c) prin primãria localã pe baza þilor pierdute nerest ituite  sau 
dãm cãrþile, apoi reluãm legãtura unei acþiuni deschise la comisia de deteriorate, acestea se scot din 
cu ei. Termenul de pãstrare pentru judecatã de cãtre directorul insti- gestiunea bibliotecii potrivit pre-
elevi este de 30 de zile, cu drept de tuþiei atunci când împrumutul s-a vederilor speciale.
prelungire pânã la 45 de zile fãcut de cititori adulþi din localitate, Publicaþiile care nu mai pot fi 
(practica însã ne învaþã sã le spu- inclusiv din satele aparþinãtoare. recuperate de la cititori din motive 
nem mai puþin, cãci ei s-ar putea sã Pentru cãrþile nerestituite dupã obiective (plecãri definitive în 
întârzie ºi nu putem pierde un a doua somaþie pierdute sau dete- strãinãtate,  decese, calamitãþ i, 
cititor în favoarea vreunei disco- riorate, se percepe de la aceºtia incendii) pot fi scoase (scãzute) din 
teci). con travaloarea conform Leg ii registrele de evidenþã ale biblio-

Bibliotecarul verificã periodic Bibliotecilor nr 334/2002. tecii, pe baza procesului verbal 
fiºele ºi-i înºtiinþeazã pe învãþãtori, În cazul în care bibliotecarul ºi aprobat de conducerea ºcolii.
diriginþi, profesori, personal de conducãtorul unitãþii ºcolare nu iau Formulare specializate:
termenele depãºite. În situaþia în mãsuri pentru restituirea cãrþilor - înºtiinþare de restituire
care, dupã înºtiinþarea oralã, cãrþile împrumutate sau pentru recupe- - declaraþie de pierdere a publi-
nu sunt restituite, li se trimit pãrin- rarea valorii celor pierdute, ei vor caþiilor
þilor elevilor, cadrelor didactice rãspunde solidar de daunele aduse - fiºa de lichidare a împrumuturi-
chiar pânã la douã înºtiinþãri scrise bibliotecii prin nerespectarea lor de publicaþii
(este un formular special conform prevederilor. - proces verbal de scãdere a publi-
normelor). Recuperarea valorii lu- Lichidarea drepturilor bãneºti caþiilor
crãrilor dupã a doua somaþie scrisã ale cadrelor didactice ºi eliberarea Aurelia TÃNASE
se face: actelor de studii ale elevilor care ªcoala Generalã Nr.9 Piteºti

ACTIVITATEA DE RECUPERARE A CÃRÞILOR

MANUSCRISELE - sunt ca suport hârtia. Documentul colecþii, din unele lipsind cu 
documente primare, autentice ale audiovizual este orice document- desãvârºire.
civilizaþiei. Ele au o mare valoare text, orice document- imagine, 
informativã. Au apãrut înaintea or ic e d oc um en t- su ne t s au  o  Cristiana  RÃDUÞU
tiparului, la origine termenul combinaþie a acestora, pentru a Liceul Teoretic  „Ion  Mihalache” 
desemnând cãrþile scrise de mânã. cãrui consultare sau utilizare este Topoloveni

necesar un aparat specific.
DOCUMENTE  VIZUALE  Tipuri de documente audio-

TRADIÞIONALE - acestea sunt vizuale:
de douã feluri: a) documente cu imagini fixe 

a) hãrþi ºi planuri - se gãsesc (diapozitive, diafilme).
sub formã de foi volante de mari b) documente cu  imagin i 
dimensiuni. animate (film cinematografic, 

b) iconografice - desene, imagini video).
picturi, sculpturi  - originale ºi c) discuri octo-magnetice.
stampe, litografii  reproduceri). d) CD-rom.

Datoritã bugetului restrâns cu 
DOCUMENTE MODERNE care se confruntã bibliotecile, în 

-  su nt  ti pu ri  de  pu bl ic aþ ii  general, aceste documente se 
netradiþionale care, de regulã, nu au gãsesc în proporþie mai micã în 

ERAT{

La articolul 155 de ani de la 
moartea poetului naþional al 
românilor, Mihai Eminescu, 
publicat în Nr.45-46 al revistei 
noastre, în titlu, în loc de 155 de 
ani, a se citi 116 ani.

Scuzele redacþiei.
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Inseparabil legatã de evidenþã, activitatea cotidianã geamuri mate, geamurile obiºnuite de la sãlile de 
de asigurare a integritãþii colecþiilor, atât din punct de împrumut ºi de lecturã sã aibã perdele sau jaluzele.
vedere administrativ-gestionar, cât ºi al stãrii lor Din cauza cãldurii ridicate, hârtia se usucã excesiv, 
sanitare, necesitã o atenþie deosebitã din partea pierzându-ºi elasticitatea ºi rezistenþa. Umiditatea prea 
bibliotecarilor. mare favorizeazã apariþia bacteriilor ºi mucegaiului.

Biblioteca trebuie sã aibã o încãpere luminoasã ºi 
igienicã, un mobilier adecvat, precum ºi mijloace Modul de pãstrare:
tehnico-materiale necesare pentru pãstrarea cãrþilor, Important pentru conservarea cãrþilor este ºi modul 
încãlzirea, iluminarea, curãþenia ºi întreþinerea în care acestea se pãstreazã.
localului. Cãrþile ºi revistele se aºeazã, în mod obligatoriu, în 

Mãsuri corespunzãtoare de asigurare ºi de bunã rafturi. Punerea lor pe dulapuri sau pe podea, în 
conservare a valorilor din biblioteci: teancuri, nu este admisã.

- As ig ur ar ea  in ve nt ar ie ri i si st em at ic e a Publicaþiile vor fi ordonate în rafturi în poziþie 
publicaþiilor ºi dispunerea în scris a predãrii-primirii verticalã ºi în condiþii lejere. Aºezarea lor prea strânsã 
lor. provoacã, în timpul scoaterii din raft, deteriorarea 

- Prevenirea ºi  combaterea proceselor coperþilor. Când sunt puþine cãrþi pe raft se cere 
degradatoare, datorate în primul rând agenþilor fizici, folosirea rezemãtorilor pentru cãrþi. Scoaterea corectã a 
care pun în primejdie existenþa colecþiilor de cãrþilor din raft se face prin apucarea ei de mijlocul 
documente. cotorului.

Nemaiputând fi specialiºti în vastul domeniu al Materialele de format mic (ilustraþiile, diafilmele, 
conservãrii valorilor scrise, bibliotecarii trebuie sã-ºi diapozitivele, CD-urile, dischetele) se pãstreazã în cutii 
însuºeascã cunoºtinþe minime necesare pentru ºi mape.
intervenþii imediate. Ziarele ºi revistele, format mare, trebuie protejate 

între coperþi rigide, pânã la legarea lor în volume de 
Regimul de pãstrare: bibliotecã.
Pentru existenþa îndelungatã a colecþiilor, prezintã Cãrþile ºi volumele de periodice cu format mare vor 

o mare importanþã condiþiile corecte de conservare ºi fi pãstrate pe rafturi în poziþie orizontalã.
controalele permanente ºi amãnunþite efectuate în Folosirea incorectã a cãrþilor de cãtre cititori este, 
depozite. Parametri optimi de pãstrare sunt consideraþi de asemenea, o cauzã a deteriorãrii.
urmãtorii: Îndoirea coperþilor, a paginilor, sublinierea 

O textului, manipularea lor, în cazul împrumutului la - temperatura: 18-20 C
domiciliu, în condiþii neigienice, toate acestea - umiditatea relativã a aerului: 45-65 %
scurteazã viaþa cãrþilor.- lumina (solarã sau artificialã): indirectã

De aceea, bibliotecarii au ºi datoria de a desfãºura o - curãþenia (de praf ºi gunoaie): zilnicã
muncã de educare a cititorilor, de convingere a lor cã - aerisirea în raport cu umiditatea ºi temperatura 
este necesarã pãstrarea în bunã stare a valorilor climatului exterior.
culturale scrise.Între temperaturã ºi umiditate relativã existã o 

Mioara CRISTEA,strânsã interdependenþã. Creºterea temperaturii 
ªcoala Nr.17 Piteºtideterminã scãderea umiditãþii relative ºi, dimpotrivã, 

scãderea temperaturii atrage dupã sine creºterea Aurelia BAHRIM,
umiditãþii (aceastã regulã nu este valabilã ºi în zilele ªcoala Nr.1 Piteºti
geroase de iarnã, când aerul conþine o cantitate minimã 
de vapori).

Deoarece variaþiile bruºte ºi frecvente de tem-
peraturã deformeazã ºi altereazã hârtia, în biblioteci 
temperatura trebuie pãstratã, în permanenþã, între 
limitele admise.

Nerespectarea condiþiilor optime de microclimat 
determinã îmbãtrânirea ºi distrugerea rapidã a 
colecþiilor, sub acþiunea directã a luminii hârtia 
îngãlbeneºte ºi îºi pierde rezistenþa.

De aceea este bine ca la depozitele de cãrþi sã se 
utilizeze geamuri care filtreazã razele solare sau 

PÃSTRAREA COLECÞIILOR
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