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CLAUDIA BALABAN

Tabel cronologic

1941, 13 aprilie – Se naște în s. Burlănești, Edineţ, fi ind al treilea copil în familia 
ţăranilor gospodari Vasile și Nadejda Șoric.

1947–1955 – Își face studiile la Școala de șapte ani din localitatea de baștină.

1959 – Este angajată la Biblioteca publică din s. Burlănești.

1964–1968 – Studiază la Facultatea de Filologie a Universităţii de Stat din Moldova, 
specialitatea Biblioteconomie și Bibliografi e (Secţia frecvenţă redusă).

1965, august – Este angajată bibliotecar la Biblioteca Raională din Comrat.

septembrie – Este numită în funcţia de inspector responsabil de biblioteci la Secţia 
Raională de Cultură din Comrat.

1968 – Este distinsă cu Insigna „Lucrător Eminent al Culturii din RSSM”.

1971, iunie – Este numită în funcţia de șef al Secţiei Raionale de Cultură din 
Comrat. În perioada de activitate la Secţia de Cultură se preocupă în mod deosebit 
de organizarea, pe principii profesionale, a bibliotecilor din teritoriu, de asigurarea cu 
cadre califi cate a instituţiilor de cultură din raion. O realizare importantă o constituie 
reactivarea Ansamblului de dansuri populare „Düz–Ava”, care obţine Premiul I în 
cadrul Festivalului al II-lea Unional de Creaţie Populară (1975).

1976 – Este distinsă cu Ordinul „Insigna de Onoare”.

1978, mai – Este transferată, prin ordinul Ministerului Culturii, în funcţia de 
director al Bibliotecii de Stat pentru Copii „A.S. Pușkin”, actualmente Biblioteca 
Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, unde activează până în prezent. În calitate de 
director demonstrează capacităţi manageriale deosebite. Schimbările, pe care le-a 
întreprins de-a lungul anilor, au modifi cat atât forma, cât și conţinutul activităţii 
Biblioteci, transformând-o într-un veritabil centru biblioteconomic naţional, într-o 
performantă instituţie de cultură, informare și agrement pentru copii.

1987 – I se decernează Medalia de bronz a EREN (Expoziţia Realizărilor Econo-
miei Naţionale) de la Moscova „pentru participare activă la educaţia estetică a elevilor”.

1988 – Este numită președinte al Comisiei de Stat pentru Examinare la Facultatea 
de Biblioteconomie și Bibliografi e a USM, activitate pe care o va onora mai mulţi ani 
la rând.
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1990 – I se conferă Titlul onorifi c „Lucrător Emerit al Culturii din Republica 
Moldova” „pentru contribuţie la dezvoltarea biblioteconomiei în republică, merite 
deosebite pe tărâmul educaţiei morale și estetice a copiilor și adolescenţilor”.

1991 – Iniţiază organizarea Concursului literar „La izvoarele înţelepciunii”. 
Această activitate, ajunsă la peste 20 de ediţii, devine o „carte de vizită” a BNC „Ion 
Creangă”, căpătând amploare în întreaga republică și peste hotarele ei (din 1992 la 
concurs participă elevii din judeţul Galaţi, din 1995 – elevii din judeţul Iași, iar din 
2003 – și copiii din judeţul Vaslui, România).

noiembrie – Are loc Conferinţa de constituire a Asociaţiei Bibliotecarilor din 
Republica Moldova, Claudia Balaban fi ind aleasă primul președinte al ABRM. În 
calitate de președinte (1991–1995), vicepreședinte (1996–2000), membru al Biroului 
ABRM (2000 – prezent) organizează Congresul al III-lea al Bibliotecarilor din Repu-
blica Moldova (1995), contribuie activ la ridicarea statutului și prestigiului profesiei 
de bibliotecar în comunitate, la sporirea protecţiei sociale a bibliotecarilor.

1992, octombrie – Participă la prima ediţie a Salonului de Carte Românească de 
la Iași. Până în 2007 va fi  prezentă la toate ediţiile Salonului, organizând participarea 
scriitorilor, editorilor din Republica Moldova la această activitate prestigioasă. Înce-
pând de la ediţia a XI-a (2002), organizează și moderează „Ziua cărţii pentru copii”. 
În cadrul Salonului de la Iași i-au fost acordate câteva premii importante printre care: 
Premiul „Meritul cultural” (1994), Premiul pentru activitate bibliologică (1999), Pre-
miul „Relaţii culturale” (2004). 

noiembrie – Ctitorește, împreună cu Nicolae Busuioc, directorul Bibliotecii Jude-
ţene „Gh. Asachi” din Iași, Filiala de Carte Românească a bibliotecilor „Ion Creangă” 
Chișinău și „Gh. Asachi” Iași.

1992–2009 – Membru al subredacţiei Chișinău a revistei Biblioteca (București).

1993 – Iniţiază editarea buletinului metodic–bibliografi c semestrial Cartea. Bi-
blioteca. Cititorul.

1994 – I se decernează Medalia „Mihai Eminescu”.

1995 – Participă la cea de-a 61-a Conferinţă Generală IFLA (Istanbul, Turcia). 
Ulterior va reprezenta biblioteconomia Moldovei la Conferinţele IFLA de la Copen-
haga (1997), Amsterdam (1998), Ierusalim (2000), Glasgow (2002), Berlin (2003), 
Buenos Aires (2004), Milan (2009), Gothenburg (2010).

1996 – Fondează Secţia Naţională din Republica Moldova a Consiliului Internaţi-
onal al Cărţii pentru Copii și Tineret (IBBY). Din 1996 până în prezent este președinte 
al Secţiei Naţionale IBBY, contribuind la promovarea cărţii pentru copii, a autorilor 
și ilustratorilor de carte din Republica Moldova prin realizarea unor proiecte, acţiuni 
de nivel naţional și internaţional. Astfel, în perioada 2002–2010, la propunerea Secţiei 
Naţionale IBBY, Diploma de Onoare IBBY a fost acordată scriitorilor V. Romanciuc, 
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A. Suceveanu, A. Scobioală, C. Partole, I. Hadârcă, ilustratorilor I. Severin, S. Puică, A. 
Colâbneac, V. Zabulica–Diordiev, S. Samsonov și traducătorilor B. Deleanu, A. Bujor.

Înfi inţează organizaţia nonguvernamentală Fundaţia Cărţii din Moldova. Ca 
președinte al Fundaţiei (de la constituire până în prezent) și-a adus aportul la moder-
nizarea colecţiilor de carte în bibliotecile din republică, la realizarea unor programe, 
proiecte de editare și difuzare a cărţii.

1997, aprilie – Organizează prima ediţie a Salonului Internaţional de Carte pentru 
Copii. Ajuns la a XV-a ediţie (2011), Salonul s-a afi rmat printre activităţile de anver-
gură în viaţa culturală a ţării, întrunind anual sute de edituri din Republica Moldova, 
Belarus, China, Franţa, Germania, Polonia, România, Rusia, SUA, Suedia, Ucraina.

Coordonează Proiectul de informatizare a BNC „Ion Creangă”, susţinut de Fun-
daţia „Soros-Moldova”.

Apare la Editura „Litera” biobibliografi a Grigore Vieru, prima din seria de pu-
blicaţii biobibliografi ce editate de BNC „Ion Creangă” sub îngrijirea și coordonarea 
Claudiei Balaban (Vasile Romanciuc, 1997; Spiridon Vangheli, 1998; Arcadie Suceveanu, 
2002; Scriitorii Moldovei în lectura copiilor și adolescenţilor, 2004; Scriitori – laureaţi 
ai Premiului Hans Christian Andersen, 2004; Claudia Partole, 2005; Grigore Vieru, 
ediţia a II-a, 2011 ș.a.).

1997–2001 – În calitate de vicepreședinte al Consiliului Biblioteconomic Naţional 
din Republica Moldova contribuie la dezvoltarea Sistemului Naţional de Biblioteci, la 
crearea cadrului legislativ și de reglementare în domeniu.

1998 – Iniţiază editarea, într-un concept nou, a publicaţiei anuale Aniversări 
culturale.

2000 – La invitaţia Institutului Suedez din Stockholm, întreprinde o vizită de 
documentare în Suedia, care va pune începutul unei rodnice colaborări cu partenerii 
din această ţară, având ca rezultat realizarea diverselor programe pentru copii, scriitori, 
editori, bibliotecari (Proiectul „Cultura pentru copii în Suedia și Moldova” (2000), 
Programul „Astrid Lindgren și drepturile copiilor” (2007), Proiectul „BIBLIOTECA 
PICILOR – Dotarea și amenajarea serviciului Activitate cu preșcolari și copii de 7-10 
ani” (2008–2010), Proiectul de editare în română a cărţii „Unde este sora mea” de 
autorul suedez Sven Nordqvist (2010) ș.a.). 

2000–prezent – Membru al Colegiului de redacţie al revistei pentru copii „a”MIC”.

2001 – I se conferă titlul „Cel mai bun bibliotecar al anului 2000” în cadrul Con-
cursului naţional organizat de ABRM.

2002 – Participă la Congresul al 28-lea al IBBY (Basel, Elveţia). Ulterior va parti-
cipa la Congresele IBBY de la Macau, China (2006), Copenhaga, Danemarca (2008), 
Santiago de Compostela, Spania (2010).
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Inaugurează, la BNC „Ion Creangă”, Cenaclul „Dialogul generaţilor” pe care 
îl moderează de la constituire până în prezent, organizând întâlniri ale copiilor și 
adolescenţilor cu personalităţi marcante din diverse domenii (B. Melnic, V. Micu, A. 
Gromov, V. Vasilache, M. Bahnaru, E. Gudumac, L. Scalnâi, M. Cimpoi, C. Rusnac, 
A. Dănilă, S. Ciuhrii, N. Darie, Gh. Ghidirim ș.a.).

2004 – I se decernează Ordinul „Gloria Muncii”.

Lansează, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ, Proiectul 
„Centrul Internaţional de Informare Bibliografi că „Ion Creangă”, în cadrul căruia este 
constituită o amplă bază de date referitoare la editarea și receptarea operei crengiene 
în România, Republica Moldova și alte ţări.

2007 – Iniţiază și coordonează Proiectul Naţional „Spre cultură și civilizaţie prin 
lectură”. În perioada februarie 2007–decembrie 2010, în cadrul acestui proiect au fost 
oferite donaţii de carte în valoare de circa 2 mln. lei bibliotecilor din republică, au 
fost organizate Saloane de Carte pentru Copii și Tineret la Criuleni, Bălţi, Drochia, 
Hâncești, Leova, Cahul, sesiuni de autografe și prezentări de carte, întâlniri cu cititorii 
la baștina scriitorilor.

Participă la Festivalul Internaţional de Carte pentru Copii NAMBOOK–007, 
organizat de Secţia Naţională IBBY din Coreea de Sud. Printre cele 78 de ţări partici-
pante, pentru prima dată a fost prezentă și Republica Moldova cu peste 100 de titluri 
de carte pentru copii ale celor mai prestigioase edituri din ţară.

2009 – Membru al Comitetului Internaţional pentru organizarea Festivalului de 
Carte pentru Copii NAMBOOK–010.

 Sub îngrijirea sa apare indexul cumulativ Cartea pentru copii editată în Republica 
Moldova. 1975-2000, care obţine Premiul I la Concursul naţional pentru cele mai reu-
șite lucrări ale anului 2009 în domeniul biblioteconomiei și știinţei informării (2010).

2010 – Participă la realizarea Proiectului de editare a culegerii de povestiri des-
pre pace „Peace Story” (în colaborare cu Secţia Naţională IBBY din Coreea de Sud), 
lansată în cadrul Festivalului NAMBOOK–010. 

23 aprilie – I se decernează Ordinul de Onoare „pentru merite în dezvoltarea 
biblioteconomiei, contribuţie la diversifi carea serviciilor informaţionale și colaborare 
interbibliotecară prodigioasă”.
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CLAUDIA BALABAN 
DESPRE CLAUDIA BALABAN

Sunt un copil al războiului. M-am născut într-un sat pitoresc de la nordul Mol-
dovei, Burlănești, raionul Edineţ. Prin satul meu curge un râuleţ numit Draghiștea, 
în care de nenumărate ori era să mă ia apele.

Pe tatăl meu, Vasile Șoric, aproape că nu l-am cunosc. A murit în al Doilea Război 
Mondial, cu câteva zile înainte de sfârșitul războiului. Am în casă o singură fotografi e 
a tatălui, în formă militară de ostaș român, pe care o păstrez ca pe o icoană.

Mama, Nadejda Șoric, a rămas văduvă cu patru copii la 27 de ani. Cel mai mare 
frate al meu, Semion, avea unsprezece ani, sora cea mică, Eugenia, era abia de un an, 
eu, cea mijlocie, aveam patru ani și sora Elena avea cu doi ani mai mult decât mine. 

Copilăria pentru fi ecare e foarte frumoasă, pentru noi, însă, a fost și foarte grea. 
După război a început foamea. Mama muncea din greu tare, ca să ne poată hrăni și să 
poată pune pe noi câte o hăinuţă. Salvarea noastră a fost „Bălănuţa” – așa o numeam 
noi pe văcuţa noastră, care era albă ca zăpada, iar noi o spălam și o periam în fi ecare 
zi și eram mândri de ea, pentru că era cea mai frumoasă și cea mai curată vacă din 
cireada satului.

Foamea, care a trecut ca o ciumă peste noi, a lăsat urme adânci în sufl etul meu. O 
hrincuţă de pâine albă, pe care ne-o putea da o soră de-a tatălui meu, nașa Dochiţa, 
era cea mai delicioasă mâncare. Acum, de obicei, mănânc foarte puţină pâine, dar 
uneori mi-e gust de pâine și o mănânc, cu plăcere, fără nimic, aducându-mi aminte 
în acele clipe de bucata de pâine coaptă în cuptorul nașei Dochiţa.

Apoi a urmat colectivizarea. Mama, având 5 hectare de pământ, trei ani a fost 
„edinolicinikă”, adică n-a intrat în colhoz. Îi era frică că, după ani grei de foame, să nu 
aibă cu ce ne hrăni. Aveam un cal și cu el prelucram pământul. Dar roadele trebuia 
să le dăm „postavkă” și, dacă nu le dădeam la timp, veneau de la sovietul sătesc și 
curăţeau toate podurile.

Într-o zi, când eram acasă cu sora cea mică, au venit reprezentanţii sovietului 
sătesc, urmaţi de cei de la sovietul raional, ca să verifi ce dacă nu mai avem ceva ascuns 
(grâu, secară, porumb). Mică cum eram, am încuiat ușa, m-am așezat pe prag și le-
am spus, că numai peste mine vor intra în casă. E clar, nu s-au speriat ei de mine, dar 
nici n-au îndrăznit să intre în casă, să cureţe podul de ceea ce mai rămăsese pentru 4 
copii ca să nu moară de foame.

Au trecut trei ani de la începutul colectivizării. Ne-a pierit calul și nu mai aveam 
cu ce prelucra pământul. Mama a fost nevoită să intre în colhoz.

Noi, mici cum eram, o ajutam, primii terminam normele de prășit, de cules tutun, 
de strâns roadele. Trăiam foarte greu, dar aveam o mamă care a știut să ne educe prin 
muncă, prin exemplul ei. Ne-a crescut cu cuvinte bune, fără a ne pedepsi. În copilărie 
am primit o singură dată bătaie. Într-o zi, când rămăsesem acasă să am grijă de ră-
ţuște, bobocei, purcei, capră (mama vânduse vaca, fi indcă o dată cu colectivizarea nu 
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mai aveam pășune), a venit mama de la muncă și a găsit treucile uscate, boboceii și 
răţuștele însetaţi, purceii fl ămânzi, iar capra gâtuită de copacul de care am legat-o. Eu, 
îmbrăcată în rochiţa cea nouă, eram pe toloacă la joacă. Desigur, mama știa unde să 
mă găsească și a venit după mine cu „Sfântul Nicolae din cui”. A fost prima și ultima 
dată când mama a fost nevoită să mă pedepsească.

Am înţeles de mică că, dacă vrei să obţii ceva în viaţă, trebuie să muncești din 
greu. Asta am făcut toată viaţa. Am muncit din greu.

Dar, oricât de grea ar fi  copilăria, ea își are farmecul său. În copilăria mea ma-
gazinele nu erau pline de jucării și, chiar dacă ar fi  fost, mama tot nu putea să ni le 
cumpere. Așa că noi ne mulţumeam cu jucăriile pe care le confecţionam singuri.

Îmi plăceau și îmi plac și acum sărbătorile de Paști, Crăciun, Duminica Mare, 
hramul satului. Când eram mică, aceste sărbători se organizau în sat frumos, cu 
horă mare în centrul satului. De Paști se aducea scrânciobul cel mare și, ce noroc 
pentru mine că, șeful scrânciobului era unchiul meu, naș Vasile. Scrânciobul ţinea 
trei zile. Mă sculam dis-de-dimineaţă, luam 2–3 ouă roșii (copiii plăteau pentru 
scrânciob cu ouă) și plecam la scrânciob. Astea îmi ajungeau cel mult pentru o 
oră, după care naș Vasile ducea primele căldări cu ouă acasă. Trăia nu departe 
de scrânciob, așa că reușeam să mă duc după ouă de 4–5 ori în zi. Iar după prânz 
veneau fl ăcăii, care invitau fetele mari. Cele patru scaune ale scrânciobului, ca să 
meargă mai ușor, trebuiau să aibă cam aceeași greutate și întotdeauna la o pereche 
mai trebuia ceva greutate pentru echilibru. Acea greutate eram eu. Și stăteam de 
dimineaţă până seara în scrânciob. 

Recunosc, de mică eram hotărâtă, ambiţioasă, dacă îmi doream ceva neapărat 
obţineam. Îmi aduc aminte că îmi plăceau fetele care purtau cercei. Aș fi  purtat și eu, 
că aveam cercei – mi-i dăruise nașa Dochiţa la o zi de naștere, dar nu aveam găuri în 
urechi. Auzisem de la fetele mari din mahala cum se pot face acestea. Zis și făcut! Într-o 
zi, am chemat prietenele mele, care niciuna nu avea găuri în urechi, și m-am lăudat 
că eu știu să le fac și, dacă vor să poarte cercei, să se dea pe mâinile mele. Desigur, am 
început cu mine. Mi-am frecat bine urechile cu sare, am luat acul cu aţă și am băgat 
în ureche acul, scoţându-l cu aţă cu tot. Am lăsat aţă cât trebuia, am legat-o (auzisem 
eu că aţa se pune ca să nu se infecteze rana din urechi). După două săptămâni toate 
fetele din mahala purtau cercei.

Cu nostalgie și mare dragoste îmi amintesc de casa părintească. O căsuţă mică, 
acoperită cu stuf, cu prispele mari, ca la Casa–muzeu „Ion Creangă” din Humulești. 
Cu tavanele de lemn, cu grinzile mari și trainice și podea de lut. Fiind trei fete, în 
toată sâmbăta scuturam așternuturile și ungeam podeaua cu lut, iar sub grinzi pu-
neam frunze de nuc, crenguţe de salcâm, liliac sau cimbru înfl orit. Aveam în grădină 
un salcâm cu fl oare roz, mășcată și foarte mirositoare. Astfel de salcâm nu mai era 
la nimeni în sat. 

A venit timpul când sora cea mare a împlinit 7 ani și a plecat la școală. Un an 
de zile nu prea am înţeles eu ce înseamnă școală. Însă când a plecat în clasa a doua 
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eu împlinisem șase ani și mama n-a mai putut să mă ţină acasă. Până la jumătate 
de an nu m-au înscris în catalog. Primul meu învăţător, Mihail Carcea, care era și 
director de școală, după jumătate de an, a vorbit cu mama să continuu școala, că 
mă descurc destul de bine. M-a înscris în catalog și, astfel, a început drumul meu 
spre cunoștinţe. Am învăţat bine – prevalau notele de 4 și 5, cum era pe atunci. 
Mama niciodată n-a fost chemată la școală pentru nereușitele mele la învăţătură. 
În schimb, a fost chemată la școală pentru faptul că mă băteam cu băieţii. Ei nu se 
plângeau învăţătorului, fi indcă se temeau că nu le voi da să copie. Dar într-o bună 
zi mama unui băiat s-a plâns directorului de școală, că îi bat odorul, astfel a afl at și 
mama despre isprăvile mele…

Am absolvit școala medie de șapte ani în satul natal. Din cele două clase paralele, 
numai 3 elevi am continuat studiile – doi băieţi și eu. Am fost ultima promoţie formată 
din copii din mai multe sate vecine: Brânzeni, Bădragii-Noi, Bădragii–Vechi, Viișoara. 

Dar, din păcate, mama nu a avut posibilitate să mă ajute să-mi continuu studiile 
imediat după școală. Pentru a obţine un ajutor din colhoz, trebuia să lucrezi acolo 2 
ani. Eu, însă, am lucrat numai un an și jumătate. Tocmai se eliberase postul de șef al 
bibliotecii, ocupat anterior de Lidia Oprea, care a plecat să-și facă studiile la Institutul 
de Arte „Gavriil Muzicescu” și a devenit cântăreaţă de operă.

În sfârșit, eu am devenit stăpâna cărţilor. Biblioteca îmi era cunoscută, pentru că 
citisem deja toate cărţile și fusesem ajutor de bibliotecar.

Pe atunci nu se prea organizau prin sate întâlniri cu scriitorii, destul de departe 
era satul nostru de capitală. Eu auzisem că în satul vecin, Bleșteni, de care ne despăr-
ţea doar pădurea și râuleţul Racovăţ, trăia Moș Trifan Baltă, un povestitor înnăscut. 
Într-o zi, cu două fete din mahala, am mers la Bleșteni. Găsindu-l pe Moș Trifan 
Baltă, ne-am înţeles pentru o întâlnire peste câteva zile, la care s-a adunat tot satul. 
Președintele sovietului sătesc, Nicolae Streleţchi, mi-a spus cuvinte de laudă faţă de 
toţi sătenii, m-a încurajat și mi-a zis că profesia de bibliotecar este foarte frumoasă și 
că merită să-mi fac și studiile în acest domeniu.

Peste jumătate de an am fost trimisă la Chișinău, la cursuri de bibliotecar, și acolo 
am afl at că, pe lângă Facultatea de Filologie, s-a deschis Catedra de Biblioteconomie.

La facultate mi-a fost profesoară Vera Olihovik, șef Direcţie Biblioteci la Minis-
terul Culturii. Era o ucraineancă frumoasă, pe care am îndrăgit-o de la primele lecţii, 
o profesionistă excelentă, care, afl ând despre biografi a mea și situaţia materială, mi-a 
propus să plec la lucru în Comrat și să-mi continuu studiile la secţia fără frecvenţă. Am 
ţinut cont de sfatul celei, care era o autoritate în profesie și care m-a luat sub ocrotirea 
sa, de fapt, jucând un rol important în cariera mea de bibliotecar.

La Comrat nu mă așteptau câinii cu colaci în coadă. Primeam un salariu de 60 
de ruble, din care trebuia să plătesc chiria și multe alte cheltuieli. Ajutor nu aveam 
de unde aștepta.

Venisem acolo vara, iar, o dată cu venirea iernii, mi-am dat seama că nu am 
palton cald, care costa 120 de ruble. Am economisit vreo trei luni și am adunat 
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doar o jumătate din sumă. Cealaltă jumătate mi-a împrumutat-o șefa bibliotecii 
raionale, doamna Olga Vasilioglo. Banii i-am împrumutat cu o condiţie – să-i 
restitui timp de un an, câte 5 ruble în fi ecare lună. Așa m-am făcut cu primul meu 
palton de iarnă.

În acel an la Comrat venise să lucreze și o familie tânără, din Belarus. Soţul lucra 
la Secţia Raională de Cinema, iar soţia, Vanda, la Casa de Cultură. Nu știu ce s-a în-
tâmplat, dar peste câteva luni acești tineri s-au despărţit. Ea, o femeie blondă, foarte 
frumoasă, nu cunoștea pe nimeni în Comrat. Ne-am împrietenit și am împărţit cu ea 
și patul afl at într-o odaie, unde locuiam împreună cu bătrânica gazdă.

La Comrat am lucrat mai întâi, vreo câteva luni, în calitate de bibliotecar, apoi 
am fost transferată în postul de inspector responsabil de biblioteci, la Secţia Raională 
Cultură.

Peste un an am fost invitată la Chișinău, la cursuri de perfecţionare a inspectorilor 
secţiilor raionale de cultură. Cursurile erau organizate la cel mai înalt nivel, atât teore-
tic, cât și practic, cu ieșiri în teritoriu, responsabilă fi ind mult stimata Vera Olihovik. 
Una din lecţiile practice a avut loc în Biblioteca Raională din Hâncești. Doamnei Vera 
Olihovik nu i-a plăcut amenajarea colecţiei. Cu mâinile ei a dat jos toate cărţile și apoi, 
împreună, le-am aranjat pe raft uri conform sistemului CZU. Am plecat din Hâncești 
cu sentimentul că am făcut un lucru bun, dar și cu o lecţie învăţată, din care am înţeles 
că, dacă vrei să obţii ceva, trebuie să-ţi sufl eci mânecile și să lucrezi împreună cu toţii, 
fi ind și un exemplu în muncă.

Metoda aceasta am folosit-o și eu nu o singură dată în raionul Comrat, organi-
zând grupe de 3–4 bibliotecari și împreună amenajam colecţiile și alcătuiam cataloage 
sistematice, care practic nu existau în bibliotecile sătești. Lucrând în așa mod, timp 
de câţiva ani, am făcut ordine în bibliotecile din raion. 

Între timp, m-am căsătorit. Aveam o căsătorie fericită, dar au apărut probleme 
de sănătate.

În 1971 eram la un tratament în Sergeevka, sanatoriul „Sănătatea”. Într-o zi de joi 
a venit după mine mașina Comitetului raional executiv din Comrat, aducându-mi o 
scrisoare de la președintele executivului, doamna Maria Șihova, care insista să fi u în 
ziua de vineri prezentă la prima sesiune de după alegerile locale, la care se aprobau 
șefi i de secţii ai Executivului raional.

Mi-am dat bine seama de ce insista dumneaei, pentru că, ceva mai înainte, avu-
sesem o convorbire și nu ajunsesem la o decizie. Ea pusese totul la cale împreună cu 
secretarul raional de partid, Mihail Tuzlov, o persoană bine cunoscută, Erou al Muncii 
Socialiste. Eu, fi ind pe atunci unicul specialist cu studii superioare în domeniu, trebuia 
să preiau conducerea Secţiei Raionale Cultură. Și, n-am avut încotro, am acceptat. 
În acea zi, am fost aprobată în calitate de șef al Secţiei Raionale Cultură, dar mi s-a 
permis să-mi continuu tratamentul. 

Întorcându-mă de la tratament, am preluat secţia și am mers la Chișinău, pentru 
a fi  aprobată în funcţie de Colegiul Ministerului Culturii.
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Pe atunci, ministru al culturii era Leonid Culiuc, un om de o inteligenţă rară. La 
colegiu mi s-a pus ca sarcină să „reînvii” Ansamblul de dansuri și cântece „Düz-Ava”, 
care nu mai activa timp de 15 ani.

Știam că la Casa Raională de Cultură activa o fanfară și un ansamblu de estradă, 
care organiza de trei ori pe săptămână dansuri pentru tineret. Și astea erau toate 
activităţile.

Spre norocul meu, tocmai atunci a absolvit Școala Republicană de Muzică „Ștefan 
Neaga”, secţia instrumente populare, Semion Pometco, care a venit la Secţia Cultură 
cu îndreptare de la Ministerul Culturii pentru angajare. Angajându-l în calitate de 
conducător al orchestrei populare, am făcut primul pas spre realizarea sarcinii puse 
de Ministerul Culturii.

Semion Pometco se născuse în Comrat, cunoștea bine băieţii, care ar putea să 
cânte în orchestra populară. Peste o lună orchestra avea primele succese. Rămânea să 
constitui colectivul de dansatori.

Peste puţin timp am primit ordin de la Ministerul Culturii, prin care eram obligaţi 
să participăm la Primul festival unional de creaţie populară cu Ansamblul de cântece 
și dansuri „Düz-Ava”. Era necesară o pregătire serioasă, aveam nevoie de costume 
pentru orchestră, câteva complete de costume pentru dansatori. Am înţeles că sin-
guri nu vom reuși să ne pregătim pentru un festival atât de serios. Atunci am apelat 
după ajutor la Vladimir Curbet – să ajute dansatorii, și la Serghei Ciuhrii – pentru 
orchestră. Comitetul Executiv Raional a emis o hotărâre prin care ne-a alocat mijloace 
fi nanciare pentru costume.

A început Festivalul Unional, care era organizat pe zone. Raioanele de sud trebuiau 
să se prezinte la festival la Bender (Tighina), la Palatul de Cultură al Combinatului 
de Mătase. Am evoluat bine, dar mai aveam de lucru. Oricum, sarcina, pe care mi-a 
pus-o Ministerul Culturii, am îndeplinit-o. Ansamblul de cântece și dansuri „Düz-
Ava” a renăscut.

În anul 1975 a avut loc al 2-lea Festival unional de creaţie populară. De data 
aceasta raioanele de sud s-au adunat la Casa de Cultură din Ciadâr–Lunga. Juriul, 
alcătuit din specialiști de la Ministerul Culturii al Republicii Moldova și Ministerul 
Culturii al Uniunii Sovietice. a fost foarte exigent. Lupta cea mare s-a dat între două 
colective: „Izvoraș”, Cahul, și „Düz-Ava”, Comrat. Locul întâi l-a ocupat „Düz-Ava”. 
După festival am fost invitaţi la Expoziţia Unională din Moscova, pentru a da un șir 
de concerte. Sosiţi la Moscova, am fost invitaţi și la Televiziunea Centrală. Concertul 
de aici a fost un eveniment nu numai pentru „Düz-Ava”, dar și pentru întreaga re-
publică. Despre concertele Ansamblului „Düz-Ava” la Moscova s-a scris și în ziarul 
unional „Советская культура”. Peste un an acest ansamblu a fost invitat în Ungaria, 
Turcia și alte ţări. 

În 7 ani, cât am lucrat ca șef al Secţiei Raionale Cultură din Comrat, m-am afi rmat 
ca specialist, manager, om căruia i se pot încredinţa lucruri serioase.

Cu sentimente de nostalgie îmi amintesc de Zilele Muncii organizate în sate, 
în cadrul cărora evoluau artiști amatori, se organizau expoziţii și lansări de carte, 
expoziţii ale meșterilor populari. Cabinetul Metodic al Ministerului Culturii a editat 
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o pliantă despre experienţa organizării Zilelor Muncii în raion și a promovat-o în 
toată republica ca experienţă înaintată. Despre experienţa Zilelor Muncii am relatat 
și la Ședinţa Colegiului Ministerului Culturii al Uniunii Sovietice, condus atunci 
de Piotr Demicev. Din delegaţia noastră la ședinţa Colegiului Ministerului Culturii 
al Uniunii Sovietice, în afară de mine, făceau parte ministrul culturii al Republicii 
Moldova Anton Constantinov, șeful Direcţiei Biblioteci Grigore Sudacevschi și șeful 
Secţiei Cultură din raionul Orhei. Nu pot să descriu emoţiile pe care le-am avut la 
acea ședinţă. În primul rând, eram un specialist tânăr, fără prea mare experienţă, în 
al doilea rând, până atunci nu prezentasem vreun raport oarecare nici la Colegiul 
Ministerului Culturii al Republicii Moldova, nici la Comitetul Raional Executiv, 
în al treilea rând, una e să fi i invitat pentru a raporta despre întreaga activitate a 
Secţiei Raionale Cultură și cu totul altceva e să fi i invitat la Colegiul Ministerului 
Culturii Unional pentru a raporta despre o experienţă înaintată într-un anumit 
domeniu. Trebuia să fi u la nivel, să promovez nu numai experienţa înaintată, dar 
și imaginea republicii. 

În anul 1978, prin ordinul Ministerului Culturii, am fost transferată la Chișinău, 
în calitate de director al Bibliotecii de Stat pentru Copii „A. S. Pușkin”. Am acceptat 
acest transfer ca să fi u cu 100 km mai aproape de mama.

Ce am găsit în această instituţie, pe care am onoarea să o conduc și în prezent? 
Colecţii amenajate pe raft uri din scânduri mâncate de carii, care se înșirau din perete 
în perete; în fi ecare birou – câte o sobă, la care se făcea focul, în cazuri mai fericite, 
din coridor, iar în altele, chiar și în biroul directorului, se făcea focul din birou, în 
sălile de lectură sobele erau în mijlocul sălii (în total 22 de sobe).

În ziua, când vice-ministrul culturii, doamna Alexandra Primac, m-a prezentat 
colectivului, m-am îngrozit. La Comrat tocmai terminasem reparaţia capitală a Ca-
sei de Cultură, unde îmi era și biroul, o reparaţie modernă pe acele timpuri făcută 
cu specialiști din Odesa. Atunci, ascultând-o pe doamna Primac, mă gândeam: sau 
schimb totul, sau plec.

Colectivul bibliotecii, unde lucrau ruși, ucraineni, evrei și câţiva moldoveni, m-a 
primit rece. În faţă nu mi-au spus nimic, însă în ochii lor citeam clar: și în colectivul 
bibliotecii s-ar fi  putut găsi o persoană care să fi e numită în funcţia de director.

Nu le-am spus nici eu nimic, dar am început o muncă foarte grea. La Comrat 
fusesem stimată și apreciată pentru muncă, dar aici parcă nu mă regăseam, nu aveam 
prieteni, nu aveam susţinere de la nimeni. Chiar m-am speriat la început. Am vorbit cu 
domnul Grigore Sudacevschi, pe atunci șef Direcţie Biblioteci la Ministerul Culturii, 
mi-am spus temerile, însă el m-a sfătuit să rezist și încet-încet voi găsi posibilităţi să 
aplanez situaţia.

Peste două luni trebuia să fac un raport în faţa colectivului despre activitatea 
bibliotecii în prima jumătate a anului. Nu s-a gândit nimeni că acest raport putea să-l 
facă altcineva și nu eu, care lucrasem doar două luni. Special m-au lăsat să vadă cum 
mă voi descurca. M-am mobilizat și mi-am zis că pot, aveam o experienţă de șef al 
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Secţiei Raionale Cultură Comrat. A venit ziua raportului, s-a adunat tot colectivul, 
curios cum voi raporta. M-am descurcat, am făcut o analiză amplă, punând mai mult 
accent pe problemele pe care izbutisem să le remarc pe parcursul a două luni.

După raport, doamna Lilia Ponomarenko, șefa serviciului metodic, o profesio-
nistă excelentă (pregătea toate informaţiile, rapoartele și luările de cuvânt ale fostului 
director), dar cam răutăcioasă, mi-a spus: „aţi trecut examenul cu brio”. A fost ca 
un balsam pe sufl etul meu, dar și o lecţie perfectă, care m-a ajutat pe tot parcursul 
activităţii mele în calitate de manager de nici mai mult, nici mai puţin de 40 de ani.

Gândul că trebuie să fac ceva pentru a îmbunătăţi condiţiile de muncă ale co-
laboratorilor și baza tehnico–materială a bibliotecii nu mă lăsa în pace nici când 
dormeam.

Am început să caut persoane, care m-ar putea ajuta să elaborez condiţiile tehnice 
și proiectul propriu-zis de conectare la sistemul de încălzire central. Am avut norocul 
de o cititoare pasionată, Ludmila Kalașnikova, care lucra la Departamentul Arhitec-
tură Primăria Chișinău. Proiectul nu era foarte difi cil, deoarece casele de vizavi de 
bibliotecă erau conectate la sistemul central de termofi care a orașului. Cea mai greu 
de realizat a fost schimbarea acoperișului, lichidarea sobelor și hotelor. 

În anul 1979 biblioteca a activat fără căldură, iar în primăvara anului 1980 am 
început reparaţia capitală și instalarea sistemului de încălzire. Numai cel care a făcut 
o reparaţie capitală într-o bibliotecă va înţelege prin ce am trecut. De două ori am 
mutat colecţia dintr-o parte în alta, uneori a fost nevoie să mă adresez la Ministerul 
Apărării pentru a mă ajuta cu forţe de muncă. 

În sezonul de iarnă 1980–1981 am intrat cu căldură, cu reparaţia capitală termi-
nată, cu mobilier nou și, desigur, atât cititorii, cât și angajaţii bibliotecii au aprobat 
pozitiv schimbarea.

Dar numai schimbarea condiţiilor de muncă nu era sufi cientă pentru o bibli-
otecă de rang naţional, trebuia revigorată și întreaga activitate biblioteconomică și 
bibliografi că.

A început munca de zi cu zi. Uneori trebuia să înfrunt reticenţa și atitudinea os-
tilă a unor colaboratori cu un stagiu mare de lucru, dar care nu aprobau schimbările 
promovate de mine în activitatea cu utilizatorii bibliotecii și în constituirea instituţiei 
ca centru biblioteconomic pentru bibliotecile ce servesc copii (publice și școlare).

Era nevoie de schimbări radicale nu numai în ceea ce privește promovarea lecturii 
și a cărţii pentru copii, dar și în promovarea imaginii bibliotecii.

Valoarea unei biblioteci se exprimă prin colecţii. Făcând o analiză a colecţiilor 
bibliotecii, am rămas disperată. Cota literaturii în limba română constituia doar 6%, 
iar cota literaturii în limbi moderne 0,03%. Practic se lucra numai cu publicaţiile în 
limba rusă. Am propus colegilor să fi m mai creativi la capitolul dezvoltarea colecţii-
lor, să realizăm o politică efi cientă de selecţie, achiziţie și deselecţie a publicaţiilor în 
corespundere cu specifi cul contingentului de benefi ciari. Atenţia acordată dezvoltării 
colecţiilor a dat rezultate pozitive. La 01.01.2011 cota literaturii române constituie 
51,5%, iar cea a literaturii în limbi moderne 6,5%.
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Cu multă grijă și profesionalism a început selecţia pentru colecţia exemplarului 
legal, care se constituie în bibliotecă conform statutului. La moment, colecţia exem-
plarului legal conţine 13684 titluri, dintre care 11518 titluri în limba română, 1966 
titluri în limbile minorităţilor naţionale și 200 titluri în limbi moderne.

Din anul 1990, biblioteca este vegheată de marele povestitor din Humulești, Ion 
Creangă. Pentru a cunoaște mai bine viaţa și activitatea patronului spiritual Ion Crean-
gă, s-a purces la crearea colecţiei „Crengiana”. S-au selectat operele de Ion Creangă 
și publicaţiile despre el din colecţiile bibliotecii, am apelat la mai multe biblioteci 
judeţene din România cu rugămintea de a ne ceda câte un exemplar din dublete. La 
toate târgurile de carte și în librăriile, pe care le vizitam, cumpărăm tot ce este legat 
de colecţia „Crengiana”. Actualmente această colecţie conţine peste 600 de cărţi. A 
fost elaborat și un catalog al colecţiei „Homer al nostru”.

Cu scopul de a avea mai multă informaţie de/despre Ion Creangă, în cadrul Pro-
iectului „Centrul Internaţional de Informare Bibliografi că „Ion Creangă”, am creat, 
de comun acord cu Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ, România, baza de 
date bibliografi ce referitoare la editarea și receptarea operei de/despre Ion Creangă în 
România, Republica Moldova și alte ţări. La 1 ianuarie 2011 baza locală a publicaţiilor 
de/despre Ion Creangă, afl ate în colecţiile BNC „Ion Creangă”, conţine 2294 înregistrări.

Un loc aparte în fondurile bibliotecii îl ocupă colecţia „Cărţi cu autografe”, care 
păstrează o istorie vie a bibliotecii. Răsfoind această colecţie îţi creezi o imagine despre 
bibliotecă, despre scriitorii, care au colaborat cu biblioteca, despre lansările de carte, 
despre cele mai importante evenimente ce au avut loc în bibliotecă pe parcursul anilor. 
S-a constituit și un catalog „Cărţi cu autografe”. La moment această colecţie conţine 
circa 800 exemplare cărţi.

Un principiu, pe care l-am urmărit în activitatea mea, este continuitatea. Am depus 
eforturi pentru ca biblioteca, fi ind un centru biblioteconomic naţional în domeniul 
activităţii bibliotecare cu copiii, să perfecţioneze și să editeze periodic buletinul „Car-
tea. Biblioteca. Cititorul”, calendarul „Aniversări culturale”, almanahul „La Creangă”, 
indicii bibliografi ci „Bibliografi a cărţii pentru copii”, „În ajutor programei de studiu”. 
Am susţinut și participat la elaborarea biobibliografi ilor laureaţilor Diplomei de 
Onoare a Consiliului Internaţional al Cărţii pentru Copii și Tineret (IBBY): Spiridon 
Vangheli, Grigore Vieru, Arcadie Suceveanu, Vasile Romanciuc, Claudia Partole, in-
dicelui biobibliografi c „Laureaţii Premiului Hans Christian Andersen”, dicţionarului 
biobibliografi c „Scriitorii Moldovei în lectura copiilor”, indicelui cumulativ „Cartea 
pentru copii editată în Republica Moldova (1975-2000)”.

O dovadă a continuităţii sunt și Concursul „La izvoarele înţelepciunii”, ajuns la 
cea de-a XXI ediţie, ediţia a XV-a a Salonului Internaţional de Carte pentru Copii 
și Tineret, ediţia a XXI-a a „Zilelor Creangă”, ediţia a XV-a a „Săptămânii Cunoș-
tinţelor”, ediţia a XVIII-a a „Zilelor limbii române”, ediţia a VI-a a Concursului 
pentru titlul „Cititor model”, ediţia a IX-a a Concursului de inteligenţă și creativitate 
„Miss Smărăndiţa”. Permanent activează Salonul Muzical, cenaclurile „La Creangă”, 
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„Conștiinţa Naţională”, „Arta de a Deveni Om”, „Dialogul generaţiilor”, cluburile 
„Tinerii traducători”, „Deceluș”, „Generaţia NEXT”.

În anul 1992, în Republica Moldova a fost creată Asociaţia Bibliotecarilor, iar eu 
am fost aleasă ca primul președinte al asociaţiei pe un termen de 4 ani. Nu aveam 
niciun fel de experienţă în astfel de activităţi. Am înregistrat asociaţia la Ministerul 
Justiţiei, apoi la IFLA. În acea perioadă s-a lucrat mult asupra consolidării comunităţii 
bibliotecare, asupra ridicării statutului social și al prestigiului profesiei de bibliotecar. 
Am organizat Congresul III al Bibliotecarilor din Moldova.

În anul 1995, pentru prima dată, am reprezentat Republica Moldova la Conferinţa 
IFLA de la Istanbul (Turcia). M-au impresionat lucrările Conferinţei IFLA. În primul 
rând, prin multitudinea problemelor puse în discuţie, prin numărul participanţilor 
(circa 5000), și, desigur, frumuseţea orașului Istanbul și a podului peste Bosfor.

Peste 4 ani a fost ales alt președinte al ABRM, eu însă am rămas a fi  atrasă ca un 
magnet de Conferinţele IFLA. În calitate de delegat am participat la Conferinţele IFLA 
din Danemarca, Olanda, Israel, Marea Britanie, Germania, Argentina, Italia, Suedia.

De la fi ecare conferinţă mă întorceam cu idei noi, pe care, în măsura posibilităţi-
lor, le implementam în bibliotecă, concomitent le împărtășeam colegilor din Sistemul 
Naţional de Biblioteci prin intermediul unor publicaţii sau întruniri profesionale. 

Întotdeauna mi-am dorit să ajut colegii din teritoriu, mai ales în problema dez-
voltării colecţiilor. În anul 1996 a apărut așa posibilitate. Cu susţinerea fi nanciară a 
Fundaţiei Soros–Moldova am deschis pe lângă bibliotecă „Fundaţia Cărţii”, cu scopul 
de a colecta cărţi și a le distribui prin bibliotecile SNB. Am elaborat statutul Fundaţiei, 
am înregistrat-o la Ministerul Justiţiei și am început activitatea. Fundaţia Cărţii, pe 
care am onoarea să o conduc peste 15 ani, a distribuit gratuit bibliotecilor circa un 
milion exemplare de carte în sumă de peste 10 mln lei. Pentru unele biblioteci, Fun-
daţia Cărţii a fost izvorul principal în dezvoltarea colecţiilor.

Și totuși cartea pentru copii rămânea undeva în umbră. Era nevoie de un cataliza-
tor, o unitate a celor care muncesc în arealul cărţii pentru copii. Elementul unifi cator 
a devenit Secţia Naţională a Consiliului Internaţional al Cărţii pentru Copii și Tineret 
(IBBY), creată în anul 1996, pe lângă bibliotecă. Și în acest caz, a fost elaborat Statutul 
Secţiei Naţionale, înregistrat la Ministerul Justiţiei. Odată legalizată, secţia și-a ales 
organul de conducere și a început activitatea. Mie mi-a revenit funcţia de președinte 
al secţiei, poetul Vasile Romanciuc a fost ales ca vice președinte, Eugenia Bejan – se-
cretar. Scopul principal al secţiei este promovarea lecturii și a cărţii pentru copii și 
tineret, stimularea, susţinerea și încurajarea scriitorilor, ilustratorilor, traducătorilor, 
editorilor, tipografi lor în crearea cărţilor de valoare pentru copii și tineret.

Printre manifestările principale ale Secţiei Naţionale IBBY se înscrie Salonul 
Internaţional de Carte pentru Copii și Tineret, ajuns la ediţia a XV-a. De-a lungul 
anilor, salonul a cunoscut o creștere continuă, a acumulat experienţe, care ne-au aju-
tat să promovăm cartea pentru copii nu numai la nivel naţional, dar și internaţional. 
Astfel, Republica Moldova la Festivalul Internaţional de Carte pentru Copii și Tineret 
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din Coreea de Sud nu numai că a participat cu expoziţia de carte, dar și ca membru 
al comitetului de organizare a festivalului.

O acţiune importantă în cadrul salonului este Forumul Copiilor, la care participă 
copiii–laureaţi ai concursurilor republicane: „Ce carte aș scrie eu” – 2007, „Ofrandă 
pentru biblioteca mea” – 2008, „Cărţi manuscrise” – 2009, „Descoperă povestea prin 
teatru” – 2010, „Părinţii, bunicii și eu, prieteni ai cărţii suntem” – 2011, ultimele două 
fi ind organizate în memoria Alexandrinei Rusu, fost redactor-șef la revista „a”MIC”.

O altă realizare importantă este Proiectul Naţional „Spre cultură și civilizaţie prin 
lectură”, a cărui coordonare îmi aparţine. În cadrul acestui proiect s-au oferit donaţii 
de carte în valoare de circa 2 mln lei în bibliotecile din republică; s-au organizat Sa-
loane de Carte pentru Copii și Tineret la Criuleni, Bălţi, Drochia, Hâncești, Leova, 
Cahul, sesiuni de autografe și întâlniri cu scriitorii Mihai Cimpoi, Vasile Romanciuc, 
Claudia Partole, Arcadie Suceveanu, Iulian Filip, Ianoș Ţurcanu, Ioan Mânăscurtă, 
Nicolae Rusu, Emilian Galaicu–Păun, Marcela Mardare, Titus Știrbu, Gheorghe Ma-
rin, întâlniri la baștina scriitorilor: Sofi a (Drochia) cu Iulian Filip, Larga (Briceni) cu 
Mihai Cimpoi, Bădragii Noi (Edineţ) cu Vasile Romanciuc, Câșliţa-Prut (Cahul) cu 
Gheorghe Marin, la baștina regretaţilor Aurel Scobioală, Vasile Coroban, Gheorghe 
Vodă, Moș Trifan Baltă.

Timp de 15 ani, de când Republica Moldova, prin intermediul Secţiei Naţionale 
IBBY, este membru al Consiliului Internaţional al Cărţii pentru Copii și Tineret, s-au 
obţinut 16 Diplome de Onoare IBBY. La compartimentul Autor au fost menţionaţi 
scriitorii Vasile Romanciuc, Arcadie Suceveanu, Aurel Scobioală, Claudia Partole, 
Ion Hadârcă; la compartimentul Ilustrator de carte pentru copii – artiștii plastici 
Ion Severin, Sergiu Puică, Alexei Colâbneac, Violeta Diordiev, Serghei Samsonov; la 
compartimentul Traducător – Baca Deleanu, Ala Bujor. De asemenea, pentru meritul 
de a promova cartea pentru copii, de Diplome de Onoare IBBY s-au învrednicit 
editurile „Prut Internaţional”, „Magna Princeps”, „Epigraf ”, „Iulian”.

Sunt mândră de faptul că la promovarea imaginii Republicii Moldova participă 
și Cartea pentru Copii.

În calitate de membru al Consiliului Internaţional al Cărţii pentru Copii și Tineret, 
am participat la Congresele IBBY din Elveţia, China, Danemarca, Spania.

O altă activitate a Secţiei Naţionale IBBY este organizarea participării artiștilor 
plastici din Republica Moldova la unul din cele mai importante concursuri de ilustraţie 
de carte pentru copii în original, ce are loc o dată la doi ani în Bratislava. Pe parcursul 
acestor ani la BIB au participat 22 de ilustratori de carte pentru copii și cele mai bune 
lucrări ale lor au fost incluse în catalogul acestui prestigios concurs.

În viaţa fi ecărui om sunt momente stimulente care, fără să-ţi dai seama, dau un 
colorit consistent activităţii tale.

Am avut și eu astfel de momente. De exemplu, anul 1992, când cu sprijinul Bi-
bliotecii Judeţene „Gh. Asachi” Iași, condusă de directorul Nicolae Busuioc, a fost 
inaugurată Filiala de Carte Românească în incinta Teatrului Republican de Păpuși 
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„Licurici”. Orice ajutor e binevenit, dar cel venit la timp e mai scump de zeci de ori. 
Afi rm acest lucru, fi indcă la acel moment biblioteca practic nu avea cu ce servi cititorul 
de limbă română, mai ales elevii din clasele primare, care nu cunoșteau altă grafi e, 
decât cea latină, la care am revenit cu atâta dragoste în anul 1990.

Conducerea Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” Iași, directorul Nicolae Busuioc, 
nu numai că ne-au pus la dispoziţie circa 6000 de volume de carte cu grafi e latină, dar 
au și organizat nenumărate întâlniri ale cititorilor noștri cu criticii literari și scriitorii 
din Iași Constantin Ciopraga, Gavriil Istrati, Virgil Cuţitaru, Horia Zilieru, Dumitru 
Vacariu, Ion Muscalu, Alexandru Husar, Valentin Ciucă, Daniel Corbu, Emilian 
Marcu, Constantin Parascan ș.a.

În Filiala de Carte Românească au avut loc cele mai frumoase întâlniri cu scrii-
torii autohtoni Grigore Vieru, Spiridon Vangheli, Mihai Cimpoi, Vasile Romanciuc, 
Arcadie Suceveanu, Ion Hadârcă, Claudia Partole, Iulian Filip, Ianoș Ţurcanu, Ion 
Anton, Aurelian Silvestru ș.a.; cu personalităţi marcante în cadrul Cenaclului „Dia-
logul generaţiilor” (Vasile Micu, Boris Melnic, Eva Gudumac, Gheorghe Ghidirim, 
Domnica Darienco, Veronica Garștea, Serghei Ciuhrii, Aurelian Dănilă, Mariana 
Bahnaru, Ludmila Scalinâi, Alexandru Gromov, Vasile Vasilache ș.a.). 

Un caz și hazliu și trist – după câţiva ani de activitate a Filialei de Carte Româneas-
că, în ziarul „Кишиневские новости”, un „binefăcător” scria că, Biblioteca Naţională 
pentru Copii „Ion Creangă” s-a transformat într-un „cuibușor de creștere a româ-
nașilor”. Eu sunt mândră pentru copiii, care vin la bibliotecă, care vor să-și cunoască 
istoria, tradiţiile și obiceiurile, literatura, să vorbească într-o limbă dulce românească.

În 2012 Filiala de Carte Românească va împlini 20 de ani. În toţi acești ani am 
lucrat cot la cot cu talentatul regizor și director al Teatrului Republican de Păpuși 
„Licurici”, domnul Titus Jucov. Mulţumesc Domnului că l-am avut în preajmă. În toţi 
acești ani, domnul Titus Jucov a fost nu numai o gazdă excelentă, dar și prieten bun al 
bibliotecii, bucurându-se împreună cu noi de succesele noastre, primind binevoitor 
atât miile de cititori, cât și râuleţele de copii, vizitatori ai Salonului Internaţional de 
Carte pentru Copii și Tineret la cele 12 ediţii organizate în Teatrul Republican de 
Păpuși „Licurici”.

În calitate de director general al Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”, 
am fost ajutată și de colaborarea de peste 12 ani cu Institutul Suedez. Vizitele de do-
cumentare prin bibliotecile din Suedia, pe care ni le-a organizat Institutul Suedez, au 
fost lecţii practice de bună organizare a activităţii unei biblioteci publice pentru copii. 
Grija pentru copii în Suedia este o raţiune de stat și, în primul rând, pentru educarea 
copiilor prin carte. În acest timp, Institutul Suedez ne-a ajutat să organizăm un șir 
de seminare ale scriitorilor și bibliotecarilor din Suedia cu bibliotecari și scriitori din 
Republica Moldova, ne-au organizat două expoziţii.

Iar în anul 2010, cu ajutorul Institutului Suedez, am inaugurat „Biblioteca Pici-
lor” după proiectul și în stilul suedez. O bibliotecă atrăgătoare, frumos amenajată, în 
culori care îţi bucură ochii, cu multe cărţi frumoase, cu o căsuţă în care preșcolarii 
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nu-și dau rândul să intre, cu o scenă mică, cu raft uri colorate și multe, multe jucării. 
„Biblioteca Picilor” a devenit locul preferat nu numai al preșcolarilor și elevilor din 
clasele primare, dar și al părinţilor, și al bunicilor, mai ales, duminicile această bibli-
otecă devine neîncăpătoare.

Un alt moment, care a dat colorit activităţii mele în calitate de director general 
al Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”, este cunoașterea strănepoatei lui 
Ion Creangă, Olguţa Caia și a familiei sale, părintelui Teoctist Caia și celor trei fi ice, 
Ana–Maria, Claudiţa și Olguţa. 

Anul 1994, când la Chișinău a avut loc prima întâlnire cu familia Caia, la lansa-
rea cărţii „Nemţișor izvor de dor” de Olguţa Caia, a fost punctul de pornire a unei 
colaborări fructuoase între Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” și familia 
Caia din Târgu–Neamţ, România. 

Pe parcursul anilor, familia Caia a găzduit sute de copii din Republica Moldova, 
organizându-le pelerinaje la zeci de mănăstiri. Mă emoţionam până la lacrimi, vă-
zându-i pe copiii noștri îngenunchind la mormântul lui Ștefan cel Mare și Sfânt de 
la Mănăstirea Putna. Aceste pelerinaje au fost pentru noi adevărate lecţii de istorie, 
literatură, cultură și sinceră prietenie.

Familia Caia m-a găzduit de nenumărate ori cu grupurile de scriitori, organizând 
prin liceele din Târgu–Neamţ întâlniri și prezentări de carte, astfel familiarizând copiii 
de peste Prut cu literatura din Republica Moldova.

Am avut și câteva întâlniri pline de haz și peripeţii. 
Era o toamnă frumoasă. După închiderea Salonului Internaţional de Carte Ro-

mânească de la Iași, cu un grup de scriitori din Republica Moldova: Ion Hadârcă, 
Claudia Partole și, desigur, Grigore Vieru, Catinca Agache din Iași, Lucian Marina 
din Voievodina, Serbia, am plecat la Târgu–Neamţ, la părintele Teoctist Caia și stră-
nepoata lui Ion Creangă, Olguţa Caia. Pe drum, în satul Gâstești, s-a defectat mașina. 
Șoferul se ocupa de reparaţia ei, iar noi, cu toţii, am ieșit și admiram toamna frumoasă. 
În dreapta și în stânga circulau mașini, aproape toţi șoferii se opreau și-l întrebau 
pe Grigore Vieru: „Maestre, aveţi nevoie de ajutor?”, la care Domnia sa răspundea, 
zâmbind: „Nu e nevoie, ne descurcăm singuri”. Ne-am apropiat de o grădină, unde un 
băieţel culegea nuci. Poetul îl întrebă: „Îmi dai și mie o nucă?”, la care băiatul a ridicat 
capul, a deschis larg ochii, n-a spus un cuvânt și a zbughit-o la fugă, strigând: „Mamă, 
tată, Grigore Vieru e lângă grădina noastră!”. Acestea strigând, a alergat mai departe. 
Încetișor ne-am apropiat de poarta stăpânilor. N-au trecut nici 10 minute și în jurul 
nostru s-a adunat o jumătate de sat. A fost cea mai frumoasă întâlnire din sutele și 
sutele pe care le-am avut. Copiii adunaţi au recitat din creaţia lui Grigore Vieru, adulţii 
l-au întrebat de sănătate și planuri pentru viitor. Nici n-am observat cum se înserase, 
iar noi eram așteptaţi la o întâlnire la Liceul „Ștefan cel Mare” din Târgu–Neamţ și 
la Mănăstirea Sihăstria. Părintele Teoctist Caia, voind să fi e sigur că vom ajunge cel 
puţin la mănăstire în acea zi, a venit după noi. Am urcat în mașină și am plecat spre 
mănăstire, unde am ajuns pe la orele 10 seara. Acolo ne așteptau cuminţi călugării 
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și stareţul mănăstirii. S-a citit din opera poetului, au fost întrebări și răspunsuri, iar 
eu m-am convins încă o dată cât de iubit, cunoscut și citit este poetul Grigore Vieru.

A doua zi au urmat alte două întâlniri la Liceul „Ștefan cel Mare” și la Biserica 
„Sf. Haralambie” din Târgu–Neamţ, unde slujește părintele Teoctist Caia. Ambele 
întâlniri au fost emoţionante până la lacrimi, însă m-a impresionat foarte mult 
întâlnirea cu enoriașii de la Biserica „Sf. Haralambie”. Întâlnirea a durat 4 ore și 
nimeni nu se grăbea pe la casele lor. Corul „Angeli” a interpretat imnul orășelului 
Târgu–Neamţ pe versuri de Grigore Vieru și muzică de Olguţa Caia. Copiii au avut 
un recital din creaţia poetului, iar Claudiţa și Olguţa Caia–junioara au interpretat 
cântece din repertoriul Doinei și Ion Aldea-Teodorovici pe versuri de Grigore Vieru. 
Surpriza cea mare a fost prezentarea volumului „Strigat-am către tine”. În liniștea 
totală, vocea blândă a poetului suna ca un clopot, care chema lumea la unire, bună-
tate, dragoste de mamă, neam și de ţară, fi indcă anume asta a cântat Grigore Vieru 
în opera sa – operă plină de înţelepciune, adunând în jurul său pe toţi – și pe cei 
buni, și pe cei mai puţin buni.

O altă întâmplare hazlie a fost vizita mea la familia Caia împreună cu corala „Vocile 
primăverii”, conducător artistic domnul Ștefan Andronic. În aceeași perioadă familia 
Caia a găzduit și un cor de copii din Turda, judeţul Cluj. În ambele colective erau 
peste o sută de copii. Am sosit într-o zi de vineri. Cazaţi am fost în satul Nemţișor, 
unde pe atunci părintele Caia slujea în biserica din sat. Într-o parte de sat, prin familii, 
erau cazaţi copiii din Turda, în altă parte de sat, copiii din corala „Vocile primăverii”. 
Sâmbătă, cu două autocare mari, am plecat în pelerinaj pe la mănăstirile Agapia, Vă-
ratic, Secu, Sihăstria, Neamţ. Seara, obosiţi, ne-am dus fi ecare pe la casele lor. Statul 
major era la gazda mea, familia Ion și Ana Solomon, care mă primeau cu dragoste și 
afecţiune de fi ecare dată. Sâmbătă seara ne-am adunat toţi cei adulţi, care însoţeam 
colectivele, familia Caia și familia Solomon, pentru a pune la cale acţiunile pentru 
ziua de Duminică. Pe prim plan era slujba de dimineaţă la biserica din Nemţișor.

Niciodată nu voi uita acea duminică. Biserica din Nemţișor era arhiplină. Pe o 
parte corala „Vocile primăverii”, pe de altă parte – corul din Turda, la mijloc enori-
așii din Nemţișor. S-a început slujba. Părintele Caia are o voce puternică și foarte 
plăcută. În vremea slujbei, la locul cuvenit, se intercalau pe rând vocile colectivelor 
corale, ambele interpretând cântece bisericești. Slujba a durat 4 ore, dar nimeni nu se 
grăbea acasă. Pe faţa multor enoriași curgeau lacrimi. Curgeau lacrimi și pe obrajii 
mei, emoţiile erau prea mari.

După slujbă, copiii au plecat cu familiile, unde erau cazaţi, să ia prânzul. După 
prânz, am plecat în excursie la Cetatea Neamţ și la Casa–muzeu „Ion Creangă” din 
Humulești. 

Pentru seară, familia Caia și familia Solomon ne pregătise altă surpriză. De data 
aceasta, cei adulţi au plecat la stâna familiei Solomon, iar copiii au rămas cu fi ica 
domnului Ion Solomon, Ancuţa, și familiile la care erau cazaţi, să facă un foc de tabără 
pe toloaca de lângă râul Nemţișor și să se distreze cu muzică și cântece.
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Pe la ora zece seara, eu și cu doamna Olguţa Caia am venit în sat să vedem ce fac 
copiii, cu gândul de a le propune să plece fi ecare pe la gazdele lor. Într-un singur glas 
ne-au rugat să-i mai lăsăm o oră.

Pe la ora douăsprezece noaptea, când ne-am întors în sat, petrecerea era în toi și 
în jurul focului se adunase tot satul. Abia pe la orele unu am izbutit să-i convingem 
pe toţi să plece pe la casele lor.

Dimineaţa urma să plecăm la Suceava, cetatea de scaun a lui Ștefan cel Mare și 
Sfânt, iar acolo să ne despărţim și să mergem spre casă.

Familia Solomon, o familie de o cumsecădenie rară, de fi ecare dată când plecam 
spre casă, ne pregătea pentru drum plăcinte, coapte chiar la brutăria din ograda lor. 
Au pregătit aluatul de cu seară, iar dimineaţa, când s-au dus să ia lemne pentru cuptor, 
au descoperit că lemnele au mers la focul de pe toloaca.

Au împrumutat lemne de la vecini, dar au cam întârziat cu plăcintele. Doamna 
Ana mai că plângea, pentru că n-a izbutit să facă la timp plăcintele. Noi am pornit 
la drum, vroiam să ajungem ziua la Chișinău. Dar la o bucată de drum ne-a ajuns 
din urmă familia Solomon. Doamna Ana a scos coșurile cu plăcinte calde și rumene, 
numai bune de mâncat. Oare așa ceva se poate uita?

Ca orice om am avut în viaţă și momente foarte triste.
În 1999 a decedat mama, cea mai bună mamă din lume, care a muncit din răs-

puteri să ne crească, să ne dea o bucată de pâine, uitând uneori că ea nu mâncase de 
câteva zile. Cu pierderea ei, am rămas complet orfani, cu durerea sfâșietoare pe care 
o simte fi ecare copil, indiferent ce vârstă are.

În anul 2004 a plecat din viaţă soţul Vasile. Disperarea a fost cumplită, or el timp 
de 37 de ani mi-a fost și tată, și mamă, și frate, și soră, prieten și soţ iubitor, înţelegător 
și mândru că mă avea alături. În acea noapte de iunie, când a plecat din viaţă, mi s-a 
părut că s-a prăbușit cerul peste mine. Am avut noroc de prieteni, de familia Elisaveta 
și Valeriu Smochină, Nadejda și Ionel Ambroci, fi nii Tamara Maleru și Tudor Bunăcale, 
care m-au ajutat să trec și peste acele zile grele.

Cel mai mult m-a ajutat munca, colegii, care mi-au fost alături, m-au susţinut în 
realizarea performanţelor bibliotecare.

Mă simt un om fericit. Am avut o căsnicie foarte frumoasă. Am o profesie, în 
care m-am regăsit și pe care o iubesc foarte mult. Am 600 m2 de pământ, o căsuţă, cu 
lumină, gaz natural, telefon, o fântână adâncă de 19 m cu apă rece și gustoasă și multe, 
multe fl ori, începând de la ghiocei, crocuși, peste 40 de soiuri de lalele, peste 60 tufe 
de trandafi ri căţărători, înalţi, tufe mijlocii și pitici, multe soiuri de clopoţei și crini, 
lăcrimioare, salvie, bujori, lupini și, desigur, busuioc, ţigăncușe, astre, crăiţe și multe 
alte fl ori moldovenești. Această bucăţică de pământ este împărăţia mea, locul unde mă 
simt foarte bine, alături de fl ori și păsărele (pădurea se afl ă la 10 m de grădina mea).

Aici, în mijlocul naturii, îmi găsesc liniștea, pot vorbi cu fl orile, cu copacii, cu 
strugurii de vie, care coboară până în fereastră.

Sunt un om fericit și pentru faptul că am avut în preajmă oameni foarte buni și, 
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nu în ultimul rând, am avut de-a lungul anilor o echipă perfectă – echipa Bibliotecii 
Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”, căreia îi mulţumesc pentru înţelegere, răbdare 
și mult profesionalism.

Succesele obţinute pe plan profesional sunt cele peste 90 publicaţii în diferite 
reviste de specialitate naţionale și internaţionale, distincţiile de stat – Titlul onorifi c 
„Lucrător emerit al culturii din Republica Moldova”, Medalia „Mihai Eminescu”, 
Ordinele „Insigna de onoare”, „Gloria Muncii”, „Ordinul de onoare”.

Dar cel mai mare succes sunt performanţele Bibliotecii Naţionale pentru Copii 
„Ion Creangă”, pe care am onoarea s-o conduc 33 de ani. În acest colectiv eu nu am 
avut subalterni. Eu am avut doar colegi, cărora le-am furnizat și de la care am primit 
idei, pe care împreună le-am realizat.
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MESAJ DE FELICITARE

Numele Claudiei Balaban este unul de referinţă în perimetrul cultural și biblio-
teconomic naţional, activitatea sa fi ind un exemplu elocvent de dăruire generoasă și 
permanentă domeniului pe care îl profesează. 

Și-a asumat această misiune acum 50 de ani, în tot acest răstimp întruchipând 
perfect, prin competenţă și performanţe realizate, sintagma „omul potrivit la locul 
potrivit”. Pe parcursul anilor a acumulat cunoștinţe și experienţă, a învăţat să perseve-
reze, să nu cedeze în faţa obstacolelor de orice gen, reușind să se afi rme în comunitate 
prin implicaţii și eforturi susţinute în promovarea valorilor culturale și profesionale, 
prin ambiţia de a impune valoarea și prestigiul profesiunii și instituţiei bibliotecare. 

Profesionalismul, responsabilitatea, competenţele și abilităţile manageriale, 
deschiderea spre colaborare, acceptarea schimbării și modernizării, capacitatea de a 
identifi ca problemele și modalităţile de rezolvare a acestora, consecvenţa și perseve-
renţa, voinţa de a reuși – aceste și alte calităţi, pe care le demonstrează permanent, 
formează imaginea unui lider de succes. 

Claudia Balaban este un bun manager, reușind să modeleze o echipă de calitate și 
să poziţioneze biblioteca pe care o dirijează printre instituţiile cele mai performante 
din domeniu.

Om al acţiunii, fi ind un generator și realizator al ideilor și proiectelor de succes, 
Claudia Balaban face parte din tagma profesioniștilor de valoare care știu ce, când și 
cum trebuie să facă. „Dacă există un scop, există și o cale pentru a-l realiza” – acesta 
este crezul pe care îl urmează constant, având curajul să-și asume riscuri și respon-
sabilităţi, dar și abilitatea de a depăși situaţii din cele mai difi cile.

În vremuri deloc ușoare reușește să iniţieze și să realizeze activităţi de amploare 
și proiecte ambiţioase. Dintre activităţile de referinţă pe care le susţine vom menţio-
na în mod special Salonul Internaţional de Carte pentru Copii și Tineret, Proiectul 
Naţional „Spre cultură și civilizaţie prin lectură”, proiectele de modernizare a biblio-
tecii, reuniunile profesionale cu participarea specialiștilor din ţară și de peste hotare, 
programele și acţiunile de promovare a lecturii și cărţii pentru copii realizate la nivel 
naţional și internaţional.

Aportul doamnei Claudia Balaban este substanţial și la dezvoltarea sistemului 
naţional de biblioteci. În calitate de președinte, vicepreședinte al Asociaţiei Biblio-
tecarilor din Republica Moldova, vicepreședinte și membru al Consiliului Bibliote-
conomic Naţional, președinte al Fundaţiei Cărţii din RM, a contribuit activ la reali-
zarea reformei bibliotecare și modernizarea activităţii bibliotecilor din republică, la 

OMAGII. EVOCĂRI
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ridicarea statutului și prestigiului profesiei de bibliotecar, crearea cadrului legislativ 
și de reglementare în domeniu.

Apreciem înalt și implicarea doamnei Claudia Balaban în realizarea unor proiecte 
de colaborare internaţională în domeniul cărţii și bibliotecilor, contribuţia importantă 
la promovarea cărţii pentru copii, a autorilor și ilustratorilor de carte din Republica 
Moldova în cadrul unor concursuri internaţionale, expoziţii, festivaluri și târguri de 
carte.

Momentul aniversar, pe care doamna Claudia Balaban îl marchează, ne oferă 
plăcutul prilej de a o felicita pentru toate realizările și performanţele deosebite de 
până acum, dorindu-i ani mulţi și împliniri cât mai frumoase în misiunea de slujire 
a Cărţii și Bibliotecii.

Boris FOCȘA,
Ministrul Culturii al Republicii Moldova

BIRTHDAY GREETINGS

Dear Claudia,
Every birthday is special, but some are more special than others! Th is year as 

you celebrate the very important anniversary the International Board on Books for 
Young People – IBBY – wishes to send you special congratulations.

You have been a part of IBBY for many years and have been a constant supporter, 
attending meetings and congresses worldwide. Th e Moldovan section of IBBY has 
grown under your guidance and with your support. 

IBBY is proud that you stand with us in the never-ending task of bringing children 
and books together throughout the world. 

With most sincere best wishes on your special day.

Ahmad Redza Ahmad Khairuddin,
IBBY President

MESAJ DE FELICITARE

Dragă Claudia,
Orice zi de naștere este specială, dar unele sunt mai speciale decât altele. In acest 

an, când sărbătoriţi o importantă aniversare, Consiliul Internaţional al Cărţii pentru 
Copii și Tineret – IBBY – vă adresează felicitări speciale.

Faceţi parte din IBBY de mai mulţi ani și sunteţi un susţinător constant, partici-
pând la întrunirile și congresele din toată lumea. Secţia IBBY din Moldova a avansat 
sub conducerea și cu suportul Dumneavoastră. 
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IBBY este mândru că sunteţi părtașă la îndeplinirea unei sarcini fără sfârșit – 
apropierea copiilor din toată lumea de carte.

Cu cele mai sincere urări de bine în ziua Dumneavoastră specială. 

Ahmad Redza Ahmad Khairuddin,
Președinte al IBBY

VIVAT, DIRECTORE!

Modul de funcţionare a întregului mecanism al unei biblioteci pentru mulţi 
oameni este o necunoscută. Dacă nu ești iniţiat în mod special, nu-ţi poţi imagina 
nenumăratele operaţiuni și procese, care se desfășoară în această instituţie, pentru 
ca publicul utilizator să benefi cieze de colecţii corespunzătoare, organizate după un 
sistem ce permite regăsirea rapidă a documentului solicitat, de cataloage și baze de 
date, de servicii și programe care să-i satisfacă necesităţile de informare, dezvoltare 
și recreere. La fel și activitatea „din culisele activităţii” unui director de bibliotecă nu 
este foarte cunoscută.

Care este viaţa „de după cortină” a unui director, care dirijează o bibliotecă timp 
de 33 de ani, are nenumărate angajamente în fundaţii, asociaţii profesionale și obștești, 
și care se numește Claudia Balaban?

Directoarea Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” este cea mai ma-
tinală din întregul colectiv, cu excepţia dereticătoarelor și măturătorului. Deseori o 
găsești în birou și la șapte dimineaţa, începându-și ziua prin a-și verifi ca și completa 
agenda de lucru. De la ora opt începe timpul potrivit pentru telefoane adresate șefi lor 
de la minister, altor conducători de instituţii, pe care, ne învaţă doamna directoare, 
îi găsești cu siguranţă doar în această perioadă. Telefoanele pentru scriitori și alţi 
oameni de creaţie sunt lăsate pentru mai târziu, după ora douăsprezece. Un director 
de bibliotecă cunoaște că dimineaţa unii dintre aceștia încă dorm, pentru că au lucrat 
până noaptea târziu, iar alţii tocmai atunci au inspiraţie și fi e că scriu, fi e pictează, fi e 
compun muzică.

Până la nouă, când începe programul instituţiei, directoarea reușește să treacă 
în revistă presa, pentru că un bibliotecar, în viziunea Domniei sale, trebuie să fi e la 
curent cu toate câte se întâmplă în cultură, literatură, artă, politică și economie. Mai 
reușește să verifi ce și dacă s-au făcut actualizări la site-ul web și la blog-ul bibliotecii, 
pentru că este important ca lumea să fi e informată despre ce se întâmplă în Biblioteca 
„Ion Creangă”.

Dimineţile zilelor de Luni sunt rezervate pentru ședinţele cu șefi i de servicii și 
directorii adjuncţi, care, deși provoacă multora emoţii la început de săptămâna, sunt 
foarte necesare. Aceste ședinţe ne mobilizează, ne ajută să ne programăm și coordo-
năm activitatea, să punem pe tapet problemele existente și să găsim împreună soluţii. 
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Ședinţele de Luni sunt și un test de disciplină și cei ce întârzie trebuie să reziste la 
replica moralizatoare, dar plină de adevăr a doamnei directoare: „Cel ce se respectă 
pe sine, îi respectă și pe alţii și nu-și permite să întârzie”. La fel de necesare sunt și 
ședinţele întregului personal de specialitate al bibliotecii, organizate trimestrial, se-
mestrial și anual, când, respectiv, șefi i de servicii, directorii adjuncţi și directoarea 
prezintă rapoarte de activitate. 

Punctualitatea, corectitudinea, respectarea promisiunii date sunt principii impuse 
de directorul Claudia Balaban nu doar în colectivul Bibliotecii „Ion Creangă”, dar și 
în alte organizaţii unde activează, în relaţiile ei de colaborare. Zicala ei preferată în 
susţinerea acestor principii este: „Ce ţie nu-ţi place, altuia nu face”. 

Agenda pentru o zi a directorului Bibliotecii „Ion Creangă” este variată și, deseori, 
foarte încărcată.

Zilnic doamna Claudia Balaban trebuie să rezolve probleme legate de asigurarea 
funcţionalităţii instituţiei în condiţii când mijloacele fi nanciare sunt insufi ciente sau 
chiar lipsesc. Dar întotdeauna dă dovadă de abilităţi manageriale excepţionale și gă-
sește soluţii. Este de-a dreptul fenomenal curajul ei de a se supune unor riscuri ce par 
iminente și nouă, angajaţilor bibliotecii, și altor persoane care îi cunosc activitatea. 
Convingerea Domniei sale este că, dacă îţi este frică să riști, nu vei obţine nimic în viaţă. 
Doar un exemplu - aproape de fi ecare dată se ajunge în preajma Salonului Internaţi-
onal de Carte pentru Copii și Tineret, al cărui coordonator este, fără a avea acoperire 
pentru toate cheltuielile. Cum reușește, totuși, să ducă la capăt toate proiectele? Reţeta 
este universală, dar trebuie să vrei să o aplici și doamna Claudia Balaban o aplică cu 
succes: „Cere și ţi se va da, bate și ţi se va deschide”. Insistenţa și perseverenţa ei sunt 
proverbiale și, chiar dacă pe unii îi deranjează acest lucru, până la urmă îi apreciază 
efortul, acesta fi ind depus întru binele copiilor, cărţii, culturii.

Claudia Balaban este directorul care întotdeauna are ușa biroului deschisă, 
aceasta însemnând că oricine poate intra la ea, fără a avea programare. Nu este un 
lucru întâmplător, ci o decizie luată din convingere – s-ar putea ca cel ce a intrat să 
aibă nevoie să discute, să rezolve o problemă anume în acel moment. Astfel, uneori 
trebuie să facă faţă unei adevărate avalanșe de vizitatori. Bine ar fi  ca toţi aceștia să 
facă uz de regulile bunului simţ și să nu-i răpească timpul, pe care doamna directoare 
îl preţuiește deosebit de mult. 

Un conducător bun trebuie să știe cum să-și mobilizeze echipa și să o motiveze 
pentru a realiza proiecte de succes. Claudia Balaban este un director care are un en-
tuziasm debordant și molipsitor. Chiar și colegii cei mai „melancolici” se înviorează 
și se implică în activităţi. Oare poţi să stai deoparte atunci când liderul instituţiei este 
primul la descărcat cărţi, stă zile și nopţi în vamă pentru a aduce cărţi pentru biblio-
tecă, rezistă tensiunii și oboselii din maratonul numit, de exemplu, Salonul de Carte 
pentru Copii și Tineret sau Concursul literar „La izvoarele înţelepciunii”.

Potenţialul creativ și capacitatea de a genera idei a doamnei Claudia Balaban este 
recunoscut de întreaga comunitate profesională. Dar noi, colegii din Biblioteca „Ion 
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Creangă”, preţuim în mod deosebit faptul că, directoarea ne provoacă, ne îndeamnă să 
fi m generatori de idei, să căutăm mereu noi soluţii, să fi m originali și să nu ne temem 
să încercăm, chiar dacă uneori suferim eșec. „Doar cel ce nu face nimic nu greșește”, 
repetă deseori doamna Balaban.

O altă frază dintre cele deseori rostite de doamna directoare, este următoarea: „Eu 
m-am născut prea devreme și îmi pare rău că nu am avut posibilităţile pe care le au 
tinerii de astăzi.” Dar regretul nu o face invidioasă, ci mai curând generoasă, de aici 
venind, probabil, ardoarea cu care îi sprijină pe cei tineri. Chiar îi și ceartă uneori că nu 
studiază limbi străine, nu urmează studii post-universitare, nu se implică în activităţi 
de cercetare, nu participă cu relatări și comunicări la diverse întruniri profesionale. 

Doamna directoare este o fi re exigentă, severă, dar și foarte înţelegătoare în 
relaţia cu angajaţii. Deși pune pe primul loc interesele instituţiei, lucru absolut 
fi resc pentru un conducător, este îngăduitoare și își sprijină colegii în rezolvarea 
problemelor personale sau de familie. Cea mai mare bucurie o manifestă când afl ă 
că una dintre tinerele angajate va deveni pentru prima dată sau din nou mămică. 
Chiar le încurajează, spunându-le că nașterea unui copil este prima datorie pe care 
o are o femeie.

Claudia Balaban este nu doar directorul Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion 
Creangă”, dar și imaginea acestei instituţii, catalizatorul ei. Portretul ei ca manager și, 
simplu, ca om, pe care am încercat să-l schiţăm, nici pe departe nu este defi nitivat. 
Mai avem multe de descoperit în personalitatea doamnei directoare. În același timp, 
sperăm că omagiile și evocările dedicate Domniei sale, scrise de colaboratori, colegi, 
prieteni, simpatizanţi și adunate în acest volum aniversar, vor completa în mod fericit 
acest portret.

La mulţi ani, doamnă directoare! Vivat, directore!!!

Colectivul Bibliotecii Naţionale
pentru Copii „Ion Creangă” 

O FIINŢĂ A IMPERATIVELOR CULTURALE

De mai mulţi ani mă trezesc cu câte-un apel telefonic gingaș și totodată cu o 
notă aspră, în care se ascunde conștiinţa că trebuie făcut un lucru serios. Distingi 
imediat în el un trebuie imperativ, necesar, imposibil de neglijat. Sună, fără discuţie, 
ca un comandament, ca o poruncă discretă, ca un îndemn în faţa căruia te pomenești 
dezarmat și angajat. Este vorba, bineînţeles, de o lansare, de un nou Salon de Carte, 
de un proiect care trebuie realizat, de o deplasare la ţară sau în alte ţări.

De la un „bună ziua” amabil iniţial, care poate include și o mică supărare că te-a 
mai sunat și n-ai răspuns, identifi ci vocea inconfundabilă a Claudiei Balaban, care nu 
este decât o fi inţă a imperativelor culturale.
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Spre deosebire de noi, haoticii, improvizatorii, ad-hocii, ea lucrează cu un sis-
tem bine pus la punct „nemţește”. Oricine i-a văzut grădina din preajma locuinţei de 
vară de la Hulboaca, a putut vedea și acolo o ordine, un sistem constituit din straturi 
geometric amplasate de plante, pomi, legume și trufandale, rezerve de apă, uluce și 
canale de scurgere. E o adevărată varietate vegetală pusă într-o ordine anumită, după 
un plan bine chibzuit și un gust estetic natural.

Claudia Balaban este, în altă ordine de idei, o fi inţă–liant, o constructoare de 
punţi, rapide și efi ciente, între Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” și 
scriitori, între aceeași Bibliotecă și editori. Nu mai vorbim de ecuaţia numărul unu 
bibliotecă–cititori (utilizatori cum se spune în limbaj postmodern), care sunt chiar 
micii cititori, cei avizi de cunoaștere, de iniţiere, de călătorii delectabile și instructive 
în acel mirabolant Univers care se cheamă Cartea. 

E o fi inţă argint viu, de acţiune și de faptă, dinamică, străină parcă prin această 
calitate rasei noastre latină, înclinată mai mult spre vorbe, spre retorică.

Ea are, prin excelenţă, conștiinţa unităţii spaţiului cultural românesc, construind 
o relaţie trainică cu Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” din Iași, cu fostul director al 
acesteia, prof. Nicolae Busuioc, cu oamenii de cultură ieșeni –bibliotecari, editori, 
profesori universitari, scriitori. Filiala acestei biblioteci e găzduită de Titus Jucov, 
directorul Teatrului „Licurici”, arătând ca o rotondă spirituală unde te simţi aproape, 
familial/familiar, fără aerul apăsător al stranietăţii de „convivi”. Zic „convivi”, deoarece 
disputele și întâlnirile cordiale de aci se încheie și cu câte o gustare frugală și un vin 
bun adus, de obicei, chiar din podgoria amfi trioanei.

Nu mai puţin importantă mi se pare și deschiderea acestei fi inţe lucrătoare în-
tru cultura naţională, întru promovarea valorilor noastre, care se creează și azi, spre 
orizonturile europene și universale, datorită bunei cunoașteri a biblioteconomiei, a 
limbii engleze, a organismelor internaţionale, aducându-ne de la IBBY câte o distincţie 
răsplătitoare a unor autori de cărţi sau ilustratori și editori.

Este cea care ne reprezintă cu inteligenţa și nobleţea – prin profesionalism și 
dragostea de profesie (lucru mai rar întâlnit astăzi), prin disponibilitatea pentru cola-
borare, comunicare cu alţii, atât de imperativă în dialogul inter/multicultural de astăzi.

Mihai CIMPOI,
academician

DOAMNA DIN CASTELUL-CU-ZIDURI-DE-CARTE

Putem afi rma fără teama de exagerare că Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion 
Creangă” și-a depășit demult funcţia de simplu local public în care micii cititori se 
întâlnesc cu cartea, ea devenind în timp o adevărată instituţie de cultură. Acest sta-
tut și l-a dobândit graţie unei vaste și intense activităţi de informare, culturalizare și 
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antrenare a copiilor în diverse programe de lectură și creaţie; unei activităţi multila-
terale ce depășește perimetrul strict (devenit de-a dreptul sufocant și neîncăpător, ca 
locaţie) al instituţiei. 

Fluxul creator al acestei impresionante activităţi este generat și dirijat spre sufl e-
tele copiilor de către un colectiv de bibliotecare și metodiste profesioniste, dotate cu 
talentul și priceperea de a întreţine în jurul lor acea atmosferă de bucurie spirituală, 
de înaripare a minţii, pe care l-aș numi câmpul magnetic al cărţii. Aici, în acest câmp 
al minunilor, cartea și copilul se contopesc și devin una, ideile și sentimentele scrii-
torului, ilustratorului rezonează cu cele ale „micului Prinţ” mereu doritor de călătorii 
miraculoase și întâmplări inedite.

Sufl etul acestui colectiv bine armonizat, afl at într-o continuă, perfectă sincroniza-
re, este distinsa Doamnă Claudia Balaban, directoarea instituţiei. Distinsă, disciplinată, 
principială și imperativă… Toţi cei care se afl ă în preajma ei, inclusiv noi, scriitorii 
pentru copii, îi cunoaștem și îi apreciem cu deosebire aceste virtuţi ce o disting și o 
singularizează în peisajul vieţii culturale a Chișinăului. Orice acţiune, indiferent de 
anvergura și importanţa ei – fi e Concursul republican „La izvoarele înţelepciunii”, fi e 
Salonul Internaţional de Carte pentru Copii și Tineret, ajuns în acest an la cea de-a 
XV-a ediţie, fi e o întâlnire a scriitorilor cu cititorii în vreo localitate din republică 
în cadrul Proiectului „Spre cultură și civilizaţie prin lectură” – este pusă în derulare 
conform unui plan riguros, gândit până la ultimul detaliu, îndeplinit cu seriozitate și 
punctualitate „nemţească”. Standurile cu cărţi, sala de expoziţie, premiile, diplomele, 
numele invitaţilor, noutăţile editoriale, ambasadele și editurile prezente în cadrul sa-
loanelor, ora plecării, ora sosirii etc., etc. – toate sunt verifi cate, coordonate și ţinute în 
câmpul de preocupare al doamnei directoare, pentru a merge totul perfect, pentru a 
exclude orice abatere, orice „fi sură”. De regulă, lipsurile de la „apel” nu sunt acceptate. 
Întârzierile sunt taxate și ele… În schimb, de fi ecare dată și în orice împrejurare, acolo 
unde se afl ă doamna Balaban domină armonia și voia bună, satisfacţia lucrului bine 
făcut, bucuria de a vedea duse la bun sfârșit proiecte de anvergură.

Fără îndoială, cei care i-au umplut cu sens viaţa sunt copiii și cărţile. Preocuparea 
ei dintotdeauna a fost și este să îi adune împreună, într-o nedezminţită comuniune 
de taină, în acel câmp magnetic al lecturii și jocului copilăresc, unde prind chip mi-
nunile fi rii, taina și frumuseţea lumii. În același timp, ea urmărește și scopul de a-i 
face „complici” la aceste întâlniri de taină pe cei mai buni scriitori pentru copii, pe 
cei mai aleși traducători, ilustratori, editori și redactori de carte. La Chișinău, Iași 
și în alte centre culturale se știe bine și de foarte mult timp că sub cupola impresio-
nantelor Saloane de Carte, organizate de doamna Balaban împreună cu echipa ei de 
bibliotecare –„furnicuţe”, se adună „toată fl oarea cea aleasă” a scriitorilor, editorilor și 
„preţăluitorilor” de carte pentru copii și nu numai. Unor scriitori importanţi (Grigore 
Vieru, Spiridon Vangheli ș.a.) instituţia pe care o conduce le-a tipărit biobibliografi ile 
într-o colecţie pe cât de frumoasă, pe atât de necesară școlilor și bibliotecilor noas-
tre. Graţie eforturilor dumneaei, care este și președinte al Secţiei Naţionale IBBY, 
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Republica Moldova a devenit membru al Consiliului Internaţional al Cărţii pentru 
Copii și Tineret, iar mai mulţi scriitori, ilustratori și traducători din R. Moldova au 
devenit deţinători ai prestigioasei Diplome IBBY. 

Prietenii și colegii din preajma doamnei Balaban știu că o altă pasiune a ei, în afară 
de cea pentru cărţi și copii, sunt fl orile. Cine îi vede grădina în primăvară–toamnă 
sau cel puţin albumele cu imaginea fl orilor și arbuștilor rari, de origine paradiziacă, 
îi poate înţelege mai bine nobleţea și delicateţea sufl etească. 

Cartea, copiii, fl orile… Aceste trei dimensiuni i-au format arcul existenţial. Aceste 
trei simboluri îi sunt chiar însemnele destinului.

Acum, la ceas aniversar, aleg cel mai frumos și mai „inedit” trandafi r și îi bat la 
geamul înalt al celui mai frumos castel pe care l-am văzut vreodată – Castelul-cu-
ziduri-de-carte. Sărut mâna, Doamnă!

Arcadie SUCEVEANU,
Președinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova

NANA BALABANA

Știm noi să apreciem omul? Mai rar, ades ne înecăm în cuvinte și spunem numai 
jumătate de adevăr. Iată copilul, o face mai bine, mai laconic și spune adevărul întreg. 
Avem exemplu clasic – copilul lui Andersen cu „împăratul e gol”. O fetiţă de patru 
ani, Anais, nepoata celebrei doamne Olguţa Caia, despre doamna Claudia Balaban a 
zis numai două cuvinte – nana Balabana.

Ne-a pus jos, așa e? Aceasta, cred eu, e aprecierea cea mai completă. Cine, dacă nu 
nana Balabana, a botezat eroii cărţilor noastre pentru copii?! A început-o cu Guguţă, 
încă în 1995, când a adus ansamblul „Moștenitorii” – acele fi inţe extrasimpatice. Și 
acum le văd cum leagănă cartea, făcându-i cruce lui Guguţă și stropindu-l cu agheasmă 
înmiresmată cu busuioc. Tabloul a căpătat și mai multă semnifi caţie alături de dragul 
nostru părinte Teoctist Caia și preoteasa, doamna Olguţa Caia cu fetele lor Claudia 
și Olguţa, care ne-au răvășit sufl etul cu cântecul lor.

Nana Balabana nu s-a mai astâmpărat de atunci, câte alte cărţi a mai botezat! 
Multe însă chiar s-au născut aici, la Salonul de Carte! Ar fi  bine să le enumerăm. Dacă 
au fost 14 Saloane de Carte, înseamnă că, datorită bibliotecii și numai datorită ei, s-au 
născut 14 cărţi–surpriză și mai este una în fașă, a 15-a. Aceasta e o întreagă bibliotecă! 

A-i obliga pe scriitori să scrie?! Și nu așa, cumva, ci o carte mai bună decât alta! 
E un miracol! Mai ales acum când cartea a căzut în dizgraţie, umbrită fi ind de cal-
culator și televizor. 

Cartea, mai mult ca oricând, are acum nevoie de susţinere, cum are nevoie omul 
îngheţat de focul acela din sobă. De unde ia nana Balabana atâta energie, ca să aprindă 
acest foc – e o taină. E drept, are un colectiv de ispravă, dar nana e nană.



30

Un nimb al Bibliotecii Naţionale pentru Copii e frumoasa prietenie cu familia Caia 
strănepoata lui Ion Creangă. Salut această lungă și trainică prietenie – roada atâtor și 
atâtor călătorii ale copiilor basarabeni în Imperiul de la Humulești și revenirea, ca o 
aghiasmă, a familiei Caia la Chișinău.

Felicitări, doamnă Claudia! Să trăiască nana Balabana ani mulţi și să vă întoarcă 
viaţa măcar o parte din bucuriile pe care le-aţi dăruit copiilor și nouă, tuturor.

Spiridon VANGHELI,
scriitor

UN SALON DE FRUMUSEŢE SUFLETEASCĂ…

Aprilie este luna în care s-au născut doamna Claudia Balaban și… Salonul Inter-
naţional de Carte pentru Copii și Tineret… 

Deși am putea face cu ușurinţă o listă impresionantă a lucrurilor frumoase pe care 
descoperim monograma C. B., Salonul o reprezintă în primul rând. Este o realizare cu 
totul și cu totul deosebită, este, cu certitudine, „capodopera” sa, cartea sa de vizită… 
Este ceva de care Domnia sa poate fi  mândră cu adevărat. Astăzi. Mâine. Oricând. Și 
nu numai ea. Salonul este bucuria a mii și mii de copii basarabeni… Pentru ei, acest 
eveniment remarcabil anunţă venirea Primăverii. Anunţă Deșteptarea. Anunţă Un 
Nou Început.

Claudia Balaban și Salonul sunt mai mult decât sinonime. Sunt același sufl et… Acei 
care o cunosc bine pe directoarea Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”, 
nu mai zic acum Salonul Internaţional de Carte pentru Copii și Tineret… Zic simplu : 
Salonul Claudiei Balaban (doamna Balaban este, am putea spune, creatoarea unui 
Salon de frumuseţe... sufl etească). Și nu mi se pare deloc o exagerare. Cu toate că la 
buna organizare a fi ecărei ediţii își dau concursul personalităţi de marcă – editori, 
scriitori, pictori, bibliotecari, învăţători, profesori ș.a., „motorul” Salonului este Ea, 
distinsa doamnă Balaban – un caracter puternic, o inimă generoasă, un profesionist 
al Bibliotecii.

Chiar de la bun început, când le-a „dăruit” copiilor Salonul, Claudia Balaban 
ca și cum s-ar fi născut a doua oară. Și astăzi, de ziua Domniei sale, adresându-i 
alese urări de bine, ne amintim cu plăcere că Salonul nu e decât la cea de-a 15-a 
ediţie…

Mulţi ani, sănătate, succes, doamnă Claudia! Și de acum înainte, vă vom felicita 
cu drag, de multe–multe ori, cu ocazia acestei zile minunate. Pentru că, lucru știut, 
arborele longevităţii își are rădăcinile în temeinicia faptelor noastre...

Vasile ROMANCIUC,
scriitor 
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BIBLIOTECA, PRECUM UN SANCTUAR...

Pentru Claudia Balaban biblioteca e o biserică. Ea nu promovează cartea, ea o 
propovăduiește.

Liniștea de sanctuar a bisericii, tăcerea în care se ofi ciază cuvântul citit cu ochiul 
minţii, taina locului unde se întâlnește visul și faptul real, sunt lucruri care o însoţesc 
de o viaţă pe această preoteasă a cărţii.

Seamănă și ea cu o carte, care nu face zgomot, care, dacă o deschizi, știe să-ţi 
sporească sufl etul.

De o viaţă Claudia Balaban e o călăuză a copiilor: trece printre cărţi ca printr-o 
junglă în care numai ea cunoaște potecile, sau, cum ar zice Baudelaire, „printr-o 
pădure de simboluri”.

Ca să recomanzi o carte, trebuie să citești o bibliotecă, afi rmă Claudia Balaban.
„Am văzut copiii cuminţiţi de cărţi, zice ea. Am văzut oameni întineriţi de cărţi”. 

Cartea te face mai bun, ea e izvor de tinereţe, de dragoste de Neam și de semeni – 
aceasta ar fi  credinţa ei de slujitoare în altar a acestei religii numită cartea, căreia i s-a 
dăruit cu trup și sufl et.

...Cine iubește cartea învaţă prin ea să existe. 
O carte citită e ca o prietenie câștigată.
Am văzut biblioteci pline cu cărţi triste – 
cărţi pe care nu le-a deschis nimeni vreodată...
Cărţi vesele, cărţi triste, cărţi fericite, cărţi însingurate, cărţi treze, cărţi som-

noroase – despre ele îţi poate vorbi ore întregi, zile întregi, luni întregi, ani întregi 
Claudia Balaban, bibliotecarul de vocaţie care zi de zi pășește pragul bibliotecii, parcă 
ar pătrunde într-un sanctuar, ca să-și îndemne semenii să se regăsească în cărţi, să 
descopere lumea din cărţi, cele în care se refl ectă timpul: ca cerul în icoane.

Un popor fără cărţi e un popor care moare. 
Un popor cu cărţi e unul salvat, crede Claudia Balaban, bibliotecarul care pro-

movează cartea, ca și cum ar propovădui-o.

Nicolae DABIJA, 
scriitor, redactor-șef al săptămânalului 

„Literatura și arta”

PÂNĂ LA ÎMPLINIREA ULTIMĂ A ÎNTREGULUI

Biblioteca pentru Claudia Balaban a fost raţiunea de a fi , în ea și-a afl at adevărata 
chemare, forţă și pasiune. Ceea ce a urmărit toată viaţa, înainte de toate, a fost trans-
punerea unui timp bibliologic într-un spaţiu recreat al cărţii prin animarea spiritului 
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de organizare și a inteligenţei, dându-și seama că trăirile și sentimentele pot fi  adunate 
generos și redate semenilor. 

Fac parte din aceeași breaslă și, împreună cu distinsa mea colaboratoare și pri-
etenă, am înţeles că orice demers într-o competiţie acerbă, care însufl eţește ideea 
de căutare până la împlinirea ultimă a întregului, nu și-ar avea rostul dacă nu ar lua 
chipul unei fi nalizări în imperiul atât de fastuos–existenţial al memoriei tezaurizate. 
Cine își mai poate imagina azi o comunitate fără biblioteci, dar mai ales fără Biblioteca 
„Ion Creangă” din capitala Basarabiei, păstorită cu atâta dăruire de Claudia Balaban? 

Aș spune că o tristeţe calmă plutește peste lume, ca un poem încărcat de nostal-
gice amintiri. Și câte amintiri nu ne învăluie acum, la ceas de aniversare, încercând să 
reconstitui o atmosferă ca stare de graţie aparent pasivă, ca într-o poveste de neuitat, 
unde accentele luminoase se asociază cu acordurile și armoniile de lângă noi. Dincolo 
de identifi carea atâtor și atâtor fapte petrecute de-a lungul celor douăzeci de ani de 
cooperare biblioteconomică, căutăm să defi nim esenţa, caracterul și personalitatea 
celei care s-a afl at în miezul lucrurilor din dorinţa de a întrona ordinea și cunoașterea, 
de a împărtăși puritatea emoţiei pe care o trăiește clipă de clipă. 

În peisajul cultural actual al Chișinăului, Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion 
Creangă” este notorie, este o instituţie a cărei existenţă confi rmă faptul că lectura 
continuă să fi e una dintre valorile pozitive ale vieţii oamenilor, cartea fi ind aceea care 
proiectează o perspectivă fascinantă asupra lumii. Sistemul de organizare a lecturii, 
mai ales pentru micii cititori, are obligaţia fi zică și morală de a le oferi oricând bucuria 
apropierii de mirajul bibliotecii. Prin reguli bine gândite ale lecturii, literatura poate 
însemna un stimulent esenţial în educarea spiritului, dar pe drumul acesta cititorul are 
nevoie de o povaţă, de un sprijin. Citind și recitind, se menţine contactul cu valorile 
aparţinătoare diferitelor literaturi și culturi, se menţine deschiderea spre dialogul in-
citant, proiectându-l în ansambluri semnifi cative și durabile. Este conștiinţa valorilor 
prin opere ce s-au născut ca niște arcade solare cu menirea salvării fi inţei umane. Oare 
deja celebrele saloane ale cărţii, ca rezultat al iniţiativei energicei și înţeleptei Claudia 
Balaban, nu vor rămâne pentru totdeauna în memoria copiilor și tinerilor ca niște 
magice și sclipitoare arcade solare?

La acest ceas aniversar, vorbim de personajul care se confundă cu cel care a trăit în 
umbra cărţilor și în foșnetul lor miraculos. Ni-l închipuim în ipostazele și drumurile 
din labirintul fără de sfârșit, purtând prin mâini atâtea și atâtea „vechituri”, scormonind 
printre raft urile cu cărţi înnegrite de vreme. Cine l-a „condamnat” la așa ceva? Poate 
anticul spirit din inscripţia de la Teba „leac pentru sufl et”, poate niște tipărituri de 
secol XV semnate cu nume de vrajă, în mod cert cărţile de ieri și de azi care ispitesc 
micii cititori cu o forţă irezistibilă. Amintirile ne obligă obsesiv să luăm aminte la 
semnele destinului născut o dată cu fi inţa aceea mică și nevinovată. Ne întoarcem la 
copilărie pentru că suntem marcaţi de nostalgia începutului, a clipei în care am avut 
revelaţia existenţei, apoi la descoperirea lecturii când înseamnă debutul dezlegării 
tainelor cititului. Cititorul navighează când pe o mare calmă și nespus de albastră, 
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când pe pajiștea plină de tonuri pastelate și de simfonia nuanţelor cromatice, acolo în 
mijlocul naturii. La primele lecturi, doar fantezia și imaginaţia îl ajută să transforme 
realitatea într-o lume de basm, de farmec și de vis. Dar de formarea deprinderilor 
de lectură cine se ocupă? Răspunsul îl găsim în însăși existenţa bibliotecii, în însuși 
rolul pe care îl are bibliotecarul și iată cum afl ăm din nou locul și menirea de-o viaţă 
a Claudiei Balaban.

Mai energică și simţitoare ca oricând, la vârsta rotundă și frumoasă la care a 
ajuns, respirând prin toţi porii o contagioasă forţă stenică, Claudia Balaban este pre-
zentă în roluri solicitante, într-un evantai larg de registre și partituri – de la iniţiator, 
fondator, stimulator de fapte acoperitoare și temeinice, de la conducător de instituţie 
culturală la organizator perfect al diverselor întâlniri întru spirit: saloane, expoziţii, 
dezbateri, colocvii, lansări, spectacole dăruite celor ce caută mereu cartea și cuvântul 
din ea. Pe o asemenea scenă de desfășurare, ea știe să focalizeze întotdeauna energiile 
și priceperile partenerilor săi, le adună ca într-un inexpugnabil nod gordian, apoi le 
redistribuie cu tact și proporţional cu scopul de un maxim efect. Este aici o întreagă 
știinţă a organizării, este poate un fl er, un fel de al șaselea simţ, care se acumulează 
în timp, din cărţi, din viaţă, din experienţă. Este mereu proaspătă, credibilă, dăruită, 
sensibilă, cordială, dar și intolerabilă când e cazul. Face subtile volute și piruete, se 
adaptează de fi ecare dată contextului sau unor lumi contrastante, cu un dezarmant 
fi resc, însă fără urmă de compromis. Iese din orice încurcătură, trece într-un galop 
de sănătate de la inutilităţi și tergiversări provocate de lumea măruntă, devoratoare 
și pragmatică la starea de satisfacţie pe care o oferă spiritul cărţii, cu prestigiul breslei 
și cu recunoașterea necondiţionată a publicului ei drag. Este aceasta o schiţă fugitivă 
pe care am creionat-o, incapabilă a reda, fi e și parţial, un portret al omului autentic și 
nobil, o schiţă incapabilă să postfaţeze de fapt un timp al colaborării și al dialogului 
viu, incitant, benefi c, franc, prietenesc, ca între parteneri ce-și merită destinul. 

Dar nu pot să trec peste o formă anecdotică de captatio benevolentiae, amintind 
de o constatare categorică: Claudia Balaban a fost prea statornică, a fost în chip funda-
mental prea constantă în statornicie, de unde ireproșabila neabatere de la principii, de 
la ceea ce și-a propus hotărât și iremediabil să facă. Vă daţi seama cât de greu ne-a venit 
nouă, celor din jurul ei, să acceptăm și să păstrăm această neabatere de la consecvenţă 
și principiu, noi cei cu o fi re mai capricioasă, mai șovăielnică, mai delăsătoare. Dar nu 
ne-a mers. Am fi  ajuns la un fel de risipă de sine și la un eșec al iniţiativelor noastre. 
Iată de ce toată preţuirea și iubirea noastră se îndreaptă spre Claudia Balaban, căreia 
îi dorim din inimă viaţă lungă, senină și fericire, cel puţin pe măsura a ceea ce a făcut 
atât de durabil, decisiv și esenţial de-a lungul anilor.

Nicolae BUSUIOC,
scriitor, 

Iași, România
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CLAUDIA BALABAN – PELERIN 
PE DRUMURI NEMŢENE

„Nu aprind făclie și o pun sub obroc, 
ci în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă.” 

(Matei 5,5)

Cu două decenii în urmă ne uitam la TV Chișinău la „Casa Mare” și îl vedeam 
pe Grigore Vieru, un Eminescu de peste Prut. Era pentru noi o prefi gurare a eveni-
mentelor din Decembrie 1989 și întrezăream reîntregirea ţării, deziderat al românilor. 
Inspirată din istoria adevărată și din emisiunile din „Casa Mare”, am compus câteva 
cântece în care Basarabia era fi ica pierdută de mama sa România.

În acei ani s-a înfi inţat la București Asociaţia „Pro Basarabia și Bucovina” și am 
fost aleasă de către Nicolae Lupan, Nicolae Pan Halippa și Gellu Caraza, Secretar 
General al acesteia pentru zona Moldovei. Așa am putut fi  printre organizatorii și 
realizatorii acţiunii „Drumul Crucii”.

În orașul, în care locuiesc, Târgu Neamţ, am înfi inţat o fi lială si un cor „Pro Ba-
sarabia și Bucovina” format din patruzeci de intelectuali ai orașului și împreună am 
concertat în Basarabia și în Bucovina de Nord, cerând ajutorul lui Dumnezeu pentru 
a veni fraţii acasă.

Prin aceste împrejurări am ajuns să-mi lansez cartea de cântece „Izvor de Dor” 
la un Congres „Pro Basarabia și Bucovina ” ce a avut loc la Galaţi. Cartea mi-a fost 
prezentată de Nicolae Lupan și Gellu Caraza. Am avut câteva sute de exemplare din 
care, după lansare, am rămas cu unul. Mergeam spre Nicolae Lupan cu gândul să 
îi dau aceast ultim volum, când în cale îmi iese o doamnă care venea spre mine val 
vârtej și-mi cere cartea. Iniţial îi spun că nu mai am, dar, văzând hotărârea ei, am scos 
exemplarul păstrat și am întrebat-o cum o cheamă ca să-i scriu autograf. Ea îmi spune 
că renunţă la carte în favoarea Claudiei Balaban. Eu o întreb, nedumerită, cine este 
aceasta, iar ea îmi zice: „Uitaţi-vă în oglindă și o s-o vedeţi, vă seamănă leit ”.

Am ascultat-o și i-am dăruit autograf acelei Claudia Balaban. Nici nu visam ce 
se va întâmpla mai departe. 

După câteva zile mă trezesc cu o invitaţie din partea Claudiei Balaban ca să-mi 
lansez cartea cu pricina la Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” din Chi-
șinău. Pe coperta acelei cărţi, poetul Nicolae Turtureanu menţionase faptul că sunt 
strănepoată Creangă.

A fost atunci o toamnă cum numai în povești găsești, cu soare și caldă. Dar 
pe măsură ce se apropia data lansării, 25 noiembrie 1993, a început așa din senin 
o vreme pe care doar în satul lui Guguţă al lui Spiridon Vangheli o poţi întâlni, era 
zăpada cât gardul, trenurile nu mergeau, iar drumul de la Târgu Neamţ la Chișinău 
era, la propriu, împotmolit. Eu mă gândeam și la fetiţele mele care erau tare mici și 
care urmau să interpreteze cântece din cartea mea. Claudia Balaban, văzând că ezit 
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a-mi ţine promisiunea din cauza vremii, îmi ţipă la telefon și foarte ferm îmi zice: 
,,Doamna Olguţa, vă așteaptă copiii Basarabiei și dacă ești strănepoată Creangă, ai 
să vii, dacă nu, nu”. Îi spun părintelui Teoctist, soţul meu, și acesta ne îndeamnă să 
pornim la drum. În câteva clipe ne-am făcut bocceluţa și dimpreună cu cele trei fetiţe, 
Ana-Maria, Claudia și Olga, duși am fost spre Chișinău.

Aici, sugestiv, am fost cazaţi la hotelul „Dacia”, noi am venit cu mașina „Dacia”, 
din Dacia și în sinea mea mă gândeam ce mai dorește oare Claudia Balaban? Dar 
mi-am dat seama că dânsa premeditase apostolatul ce trebuia să-l facem împreună 
și bine a mai făcut. Mi-a arătat o altă cale spre mântuire, totuși soră cu cea dinainte. 

Când am întâlnit-o pe Claudia Balaban, parcă o cunoșteam de când lumea, am 
și uitat că ţipase la telefon și că îmi poruncise să vin. Oglindindu-mă precum a zis 
doamna de la Galaţi, Zenoveva Scobioală, eu am văzut în oglindă un chip mai frumos, 
mai ferm și mai deștept decât era al meu. Toate aceste lucruri m-au bucurat nespus. 
Claudia Balaban ne-a întâmpinat la bibliotecă, unde era scris: „Din cărţi culegi multă 
înţelepciune...”. Doamna părea în bibliotecă o regină peste albinele lucrătoare de aici.

Eu, având trei copii, am întrebat-o câţi copii are și ea, zâmbitoare și sigură pe 
sine, dezinvoltă, îmi zice: „Doamna Olguţa, eu am câteva sute de mii de copii înscriși 
în toate fi lialele din Basarabia, dar vedeţi dumneavoastră că acasă își mai împrumută 
aceste cărţi și fraţii între ei, deci este greu de apreciat”. Mi-a plăcut mult răspunsul. 
Ce să mai replici, stai și asculţi mai bine. Această doamnă, pesemne că așa este dată 
de la Dumnezeu spre a conduce, mă gândeam eu. Deși nu eram angajata Bibliotecii, 
Claudia Balaban ne-a angajat pe toată familia Caia și am făcut și un fond de carte. 

Să revin la lansarea cărţii mele „Izvor de Dor”, parcă anume intitulată așa. Au 
fost prezenţi: Grigore Vieru, Spiridon Vangheli, Mihai Cimpoi, Ion Borșevici, Nicolae 
Dabija, Ion Hadârcă, Constantin Dragomir, Claudia Partole și mulţi de o fi inţă cu 
dânșii. Claudia Balaban a prezentat cartea și pe autor încât m-am bucurat de toată 
cinstea și ca strănepoată Creangă. Au cântat copiii din corul ,,Vocile primăverii” sub 
bagheta maestrului Ștefan Andronic și „Moștenitorii” lui Valeriu Chiper. Acești copii 
ne-au dat lacrimă la rugăciune și mie, și părintelui Teoctist, dar cred că și Claudiei 
Balaban. Am făcut cunoștinţă și cu Spiridon Vangheli, cel a cărui operă o cunoșteam 
pe de rost, căci îmi crescusem fetiţele cu poveștile sale despre Guguţă. 

Spre rușinea noastră, noi credeam că Spiridon Vangheli este rus, căci noi citisem 
„Guguţă capitan corablea”. Acela a fost momentul în care am afl at că este mai român 
decât românii și că a fost tradus în mai mult de patruzeci de limbi ale pământului. 
Nu am mai rezistat și i-am zis-o omului, așa în faţă: „Domnule Vangheli, văd că 
Dumnezeu, așa la un veac o dată, ne mai dăruiește un Creangă prin Domnia voastră 
și un Eminescu prin Grigore Vieru. Ce ziceţi?”. Omul n-a zis nimic. Era vinovat de 
situaţie, iar noi fericiţi.

Însoţiţi de Claudia Balaban, am mers acasă la familia Vangheli. Casa părea o 
mânăstire stropită cu lacrimile creaţiei și stareţul acesteia Spiridon Vangheli ne bi-
necuvânta. Ne-a prezentat familia: Eleonora, soţia sa și îngerul păzitor, Radu fi ul cel 
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preaiubit, Rodica fi ica cea preaiubită, nepotul Ștefan și nora Cezara. La fi nal Guguţă – 
copilul universal. Era aici un colţ de rai cu cărţi, medalii, diplome, amintiri dar, cu 
toate că se simţea o oarecare măreţie binemeritată, nu am văzut pic de mândrie ci în 
toţi și în toate smerenia înţelepciunii. Același lucru l-am văzut și la Biblioteca „Ion 
Creangă”, unde stareţă era de câteva decenii Claudia Balaban.

Banchetul era în toi când Claudia noastră Balaban ia cuvântul și zice: „Doamna 
Olguţa, părinte Teoctist, știţi că vizita se întoarce?” „Știu”, am răspuns noi ţanţoș, 
pentru că eram pregătiţi ca fraţii să-și revadă comorile străbune lăsate nouă moștenire. 

Ca să mulţumim gazdelor, am recitat poezia lui Blaga: „Eu nu strivesc corola de 
minuni a lumii. Părintele ne-a binecuvântat și Claudia Balaban și-a început pelerinajele 
în România. Acestea continuă și astăzi și urmașii urmașilor noștri tot vor continua 
opera începută de străbuni. 

Prima vizită la casa Caia din Pometea, Târgu Neamţ și pe Inelul de aur al ţinuturilor 
Neamţ, Suceava și Iași a început cu ansamblul „Opincuţa” condus de Ion Scutaru de 
la Liceul „Ion Creangă” din Chișinău. Au urmat „Moștenitorii” lui Valeriu Chiper. 
Într-o zi, când a fost apogeul acestor pelerinaje, ne-am trezit copleșiţi de nobleţea 
maestrului Ștefan Andronic și a corului „Vocile primăverii”, care a concertat la Putna, 
Neamţ, Bistriţa și tot așa până și la casa Caia în Muzeul „David Creangă”, înfi inţat 
în cinstea oaspeţilor noștri din Basarabia. Aici au intonat și cântece din cartea mea 
„Izvor de Dor”, dar nu mai recunoșteai că sunt cântecele create de mine deoarece erau 
presărate de măiestria dirijorului Ștefan Andronic, încât au devenit adevărate imnuri. 
Tot Claudia Balaban era vinovată de aceste schimbări miraculoase și aducătoare de 
bucurii. Această doamnă ne-a smuls din nepăsare și neiubire, neimplicare și ne-a 
pus la treabă cum știe dânsa mai bine. Și, credeţi-mă, la asta se pricepe de minune. 

Tot la Târgu Neamţ, prin mijlocirea Claudiei Balaban, ne-am întâlnit cu studioul 
„Carpe Diem” condus de Claudia Pătârnac, Cenaclul „La Creangă” condus de Clau-
dia Partole, Eugenia Bejan și Margareta Timoft i. A fost și cu colegele de breaslă, cu 
mulţime mare de scriitori, muzicieni și alte personalităţi ale culturii noastre: Spiridon 
Vangheli, Grigore Vieru, Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, Valeriu Matei, Ion Hadârcă, 
Constantin Dragomir, Iulian Filip, Vasile Romanciuc, Arcadie Suceveanu, Valeriu și 
Larisa Turea, Serafi m Urechean, Tamara Pereteatcu și alţii de o fi inţă cu dânșii și cu 
dânsa. În fi ecare an a adus și copiii premianţi ai Basarabiei. 

Odată, când veneau spre noi Grigore Vieru, Maria și Ion Hadârcă, Lucian Marina, 
Catinca Agachi, Claudia Partole, la Gâștești–Pașcani, li s-a stricat mașina. Claudia 
Balaban a făcut cenaclul pe marginea drumului, căci dânsa nu are astâmpăr, și din 
așteptarea aceea s-a născut ideea Festivalului „Izvor de Dor”, la care sute de copii din 
Basarabia au participat, alături de corul „Angeli” de la Biserica „Sfântul Haralambie” 
din Târgu Neamţ. Așa am ajuns ca și noi să intonăm la Chișinău imnul orașului Târgu 
Neamţ pe versurile lui Grigore Vieru și muzica Olgăi Caia.

Tot Claudia Balaban ne-a adus pentru prima dată la noi familia lui Spiridon Van-
gheli care, mergând spre Mănăstirea Neamţ, prin Humulești, s-a ridicat în picioare în 
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mașină, drept semn de preţuire pentru Ion Creangă. Apoi, prin Vânătorii-Neamţului 
a făcut la fel, căci eu le arătam Cetatea care se oglindea în Ozana cea cristalină și le 
mai povesteam despre Sfânta Teodora de la Sihla care s-a născut la marginea satului 
Nemţișor. 

La nunta fi icei mele mai mici, Olga, ne-a trimis o rază de iubire prin Larisa și 
Aurelian Silvestru care în cuvântul de felicitare au spus: „Noi nu am venit singuri, 
am venit cu Creangă, Eminescu și Vieru”. I-am sugerat lui Aurelian Silvestru să-și 
schimbe titlul romanului din „Cel rătăcit” în „Cel fericit”, căci s-a regăsit pe sine prin 
noi și cu toţii eram fericiţi.

Da ce mai vorbă, mai multe și mai mari decât acestea a făcut Claudia Balaban 
și va mai face. Este născută director, căci cam așa se comportă cu toată lumea. Dar 
lumea o iubește și ascultă de dânsa. Ce să-i faceţi?

Premii și diplome, ordine și medalii a primit Claudia Balaban, binemeritate, căci 
a răspândit cultura și tradiţia românească peste mări și ţări și mai ales în Basarabia 
și în Ţara Mamă. 

La ceas aniversar Familia Părintelui Teoctist Caia dimpreună cu enoriașii și copiii 
din corul „Angeli”,dirijaţi de Loredana Buraga, de la Biserica „Sfântul Haralambie”, 
îi dăruim mereu dragostea și preţuirea noastră hristică de care are nevoie și pe care 
o dăruiește și Domnia sa celor din jur și îndeosebi copiilor. La Anul și La Mulţi Ani!

Știu că a adunat comori pe care furii nu le fură și carii nu le rod. Știm amândouă 
că scris stă în Sfânta Scriptură: „Celui care face fapte nu i se socotește plata după har, 
ci după datorie” (Romani 4,4).

A consemnat cele văzute și trăite,

Preoteasa Olguţa CAIA,
Târgu- Neamţ, România 

UN AMBASADOR AL CĂRŢII  PENTRU COPII

Fiecare persoană care îmi intră în viaţă are un rol, o misiune. Știu că vine să mă 
înveţe ceva, să-mi fi e învăţător, călăuză, prieten pentru o bună bucată de cale. Rea-
lizând acest fapt, mă simt împăcată și într-adevăr învăţ multe. Și nu sunt singură...

Pe doamna Claudia Balaban am întâlnit-o graţie Cărţii. Dumneaei, fi ind amfi -
trioana principală a Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”, mi-a sugerat 
o ciudată senzaţie a reîntâlnirii cu cea care mi-a fost cândva călăuză fi delă în lumea 
plină de farmec și mister a Cărţii – prima bibliotecară! Cea care mă punea (spre 
marele meu necaz!) să povestesc fi ecare carte împrumutată. Atunci mă credeam 
umilită de neîncrederea ei, ca mult mai târziu, abia când am realizat cât de greu 
se ajunge la creaţie (prin ce travaliu trecându-ţi sufl etul), am înţeles și am preţuit 
valoarea acelor prime lecţii de lectură și exploatare a imaginaţiei. Au fost, fără 
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îndoială, primele mele probe în ale creaţiei, pe care mi le-a impus într-un fel prima 
mea bibliotecară... 

Doamna Balaban seamănă cu cea căreia îi mulţumesc abia azi, după ani și ani. 
Astăzi, când am ajuns și eu la rându-mi să-mi impun fantezia să adune și să-mi po-
vestească tot ce descoperă citind zilnic în Cartea Destinului. Și dna Claudia Balaban a 
crezut în harul meu (mult/puţin) pe care mi l-a dat Providenţa întru a-l înmulţi ca și 
dinarii biblici. Destinul ne-a întâlnit când îmi apăruse cartea „Are mama fată mare”. 
Și, spre marea-mi surprindere, fără a-mi fi  prea cunoscut numele, lucrarea mea a fost 
solicitată de micii cititori ai Bibliotecii în fruntea căreia se afl a dna Balaban. Atunci a 
ajuns (fata mea cea mare!) în topul celor mai citite cărţi. A fost prima recunoaștere! 
Iar Biblioteca și bibliotecarele (de asemenea, dna Claudia Balaban) au fost mai întâi 
ursitoarele, apoi, tot dumnealor, „peţitorii” care mi-au scos „fata” (cartea mea!) la horă. 
A contat enorm! Am trăit, îmi aduc aminte, aceleași emoţii ca și altădată, demult, în 
clasa întâi, când am fost invitată în faţa careului școlii spre a-mi primi cadoul pentru 
reușită excelentă la învăţătură. Premiul fusese o cărţulie subţire cu titlul „Ghiocei” – 
creaţii de-ale copiilor (sugestivul cadou era ca o binecuvântare!). Îmi devenise dragă 
(cartea), însă nu peste mult timp mi-a fost sustrasă de cineva, ca să nu zic furată. Am 
plâns, ca după ceva fără preţ. Dar fusese și acela un semn! Ca de altfel și premiul care 
mi s-a dat ca învingătoare a topului „Cea mai bună carte pentru copii a anului” (în 
1992). Premiul bănesc, ca și în primul caz, mi-a fost luat din geantă în drum spre 
casă. Și iarăși am plâns de necaz. De astă dată nu doar din cauza banilor furaţi. I-am 
mărturisit băiatului meu, care-mi era și primul cititor: „La ce bun mai scriu despre 
bine și frumos, dacă există oameni răi și hoţi...” Micul meu prinţ mi-a mângâiat sufl etul 
cu niște vorbe care într-adevăr mi-au spulberat supărarea și m-au făcut să zâmbesc: 
„Nu te amărî, voi crește și-ţi voi da eu acești bani, dar să știi că ai scris o carte bună!” 
Aprecierea lui a contat cel mai mult. Avea și dreptate: pierderea nu însemna prea mult 
pe lângă premiul cel mai important: aprecierea cititorilor! 

Apoi, graţie acelei cărţi și acelui premiu pierdut, m-am apropiat de Biblioteca „Ion 
Creangă” și tot atunci am descoperit-o pe dna Claudia Balaban. Dumneaei mi-a propus 
colaborare și astfel am devenit moderatoarea cenaclului „La Creangă” (actualmente 
Salonul literar–artistic „La Creangă”), care mă apropie și mai mult de micii-mari cititori. 
Tot de pe atunci, de la un eveniment la alt eveniment, desfășurat în cadrul Bibliotecii, 
de la o ediţie a Salonului Internaţional de Carte pentru Copii la alte ediţii, am urmărit 
activitatea și felul de a fi  al doamnei Claudia Balaban. De cele mai multe ori o făceam 
dintr-o simplă curiozitate, ca să mă conving că în tot ce face dumneaei investește 
dragoste. De fi ecare dată însă m-am ales cu sentimentul admiraţiei. Această Doamnă 
este, fără a exagera, un om deosebit. E și un conducător principial, corect, receptiv. Cu 
asemenea calităţi a înzestrat-o Dumnezeu! Aceasta însemnând mare har de înţelegere 
a lumii, un talent, care nu se dă oricui, de a colabora cu oamenii, de a fi  în fruntea unui 
colectiv, de a găsi mijloace pentru a răspunde necesităţilor cotidiene și, în deosebi, de 
a susţine, de a încuraja și a contribui la realizarea celor mai îndrăzneţe proiecte. 
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Nu voi uita o deplasare într-o localitate apropiată de baștina doamnei Claudia, 
în satul lui moș Trifan, sfătosul bunic și al copilăriei mele. Atunci am auzit-o pe dna 
Balaban frunzărind amintiri din propria-i copilărie, când alerga la biblioteca din sat 
ca să împrumute cărţi pe care le citea pe nerăsufl ate, povestindu-i-le și măicuţei sale. 
Pe moș Trifan l-a cunoscut. Zice că, era un ţăran înţelept, o fi re mucalită, cunoscut 
de toată lumea din satele învecinate – de mari și mici! „Dacă ar fi  făcut mai multă 
școală, dacă ar fi  avut mai multă carte, acest povestitor al satului, ajungea un mare 
scriitor...” (din vorbele dnei Balaban). Poate, într-un fel, gândeam la acea întâlnire, și 
faptul că l-a cunoscut pe moș Trifan, a determinat-o pe dna Claudia să aleagă în viaţă 
Universul Cărţii. Din adolescenţă și-a legat destinul de bibliotecă. Astfel, parcă ar fi  
vrut și ar vrea (!) să-i ajute și pe alţii prin carte. 

De fapt, orice-ar întreprinde dna Balaban o face cu multă pasiune. Nu întâmplător 
până azi este pomenită de bine de către oamenii din Comrat, unde, un timp, a lucrat 
șeful Direcţiei Cultură. S-a bucurat de un mare respect. Am înţeles aceasta fi ind cu o 
misiune destul de delicată în această localitate. Pretutindeni, dar în special la Direcţia 
Cultură, afl ând că o cunosc bine pe dna Balaban, m-au tratat cu și mai multă bună-
voinţă, oferindu-mi tot ajutorul de care am avut nevoie ca să pot duce la bun sfârșit 
ultima dorinţă a lui Ioan Papazoglu (pictor născut în Basarabia, la Comrat, dar care 
a activat în România și care a refl ectat prin lucrări de pictură, dar și printr-o amplă 
lucrare literară, viaţa Bugeacului).

Totuși, cei mai mulţi ani doamna Claudia Balaban i-a lucrat la Biblioteca Naţională 
pentru Copii „Ion Creangă”. Aici, vreau să cred, și-a realizat cele mai frumoase vise 
(și nu doar pe-ale dumneaei!). Visele copilăriei, când își dorea să aibă cât mai multe 
cărţi. Poate aceste amintiri nostalgice au și inspirat-o să iniţieze Proiectul „Spre cultură 
și civilizaţie prin lectură”, care a cuprins întreaga republică. Este una dintre cele mai 
lăudabile iniţiative ale dnei Balaban, graţie căreia foarte multe biblioteci și școli din 
Republica Moldova și-au îmbogăţit fondul de carte cu literatură în grafi e latină. De 
asemenea, cu ocazia acestor deplasări în teritoriu, elevii din cele mai „uitate” locali-
tăţi s-au bucurat de întâlniri de neuitat cu scriitori, cu editori, cu oameni de cultură. 

Doamna Balaban e înzestrată de Dumnezeu cu o calitate rară: de a descoperi lu-
mea bună și de a o ţine în preajmă! A ademenit spre Universul Copilăriei, în literatura 
pentru copii, pe mulţi dintre cei mai solicitaţi scriitori. A făcut această lucrare cu multă 
diplomaţie, cu loialitate, invitându-i, mai întâi, la varii evenimente ale Bibliotecii, apoi 
scoţându-le odraslele–cărţi în lumea cititorilor prin lansări memorabile, prin balul 
Cărţii – Salonul Internaţional de Carte pentru Copii și Tineret. 

Nu știu dacă altcineva, fără a urmări interese proprii, ar fi  insistat atât de mult 
pentru a scoate literatura basarabeană pentru copii pe arenă internaţională. Dumneaei, 
fi ind președinte al IBBY din Moldova, a căutat și a găsit (!) căile cele mai deschise spre 
promovarea cărţii pentru copii în lume. Desfășoară până azi, cu deosebită pasiune 
și inspiraţie, această lucrare. Am remarcat devotamentul dumneaei faţă de Cartea 
noastă (Naţională!), fi ind la un Congres al Cărţii pentru Copii în Danemarca, apoi, 
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la un Festival al Cărţii în Coreea. Aveam impresia, și într-un caz și în celălalt, că dna 
Balaban nu are nevoie de translator – vorbește cu inima, iar din acest motiv este 
înţeleasă și înalt apreciată de toată lumea. Mereu fi ind solicitată să-și spună părerea, 
să participe în juriu la diferite concursuri. Și datorită dumneaei, mai mulţi scriitori 
pentru copii și ilustratori de carte din Moldova, au ajuns deţinători ai prestigioasei 
Diplome IBBY (mai zisă și Andersen). Trebuie să apreciem și să recunoaștem acest 
merit al dnei Claudia Balaban (să-i dăm Cezarului ce e a Cezarului!). Altfel zis, a 
contat foarte mult ca cineva să ne scoată Cartea în Lume, să ne promoveze literatura 
pentru copii. Căci, oricât de apreciaţi am fi  în spaţiul lingvistic, unde nu e nevoie să 
ne căutăm cititorul (ne găsește el), nefi ind traduși, dacă n-ar exista un temerar care 
să atenţioneze, să direcţioneze privirea lumii spre noi, vom rămâne necunoscuţi sau 
cunoscuţi doar acasă...

Faptul că a colindat lumea, a văzut multe biblioteci impozante, frumoase, a întâl-
nit oameni curioși de a ne cunoaște, a marcat destinul și cariera dnei Balaban. Acum 
dumneaei ne aduce scriitori din lumea mare aici, la noi acasă. Totodată încearcă să 
implanteze multe idei, multe lucruri frumoase și utile din experienţele altora. Și-i 
reușește! Dar o face atât pentru colectivul diriguit de dumneaei, cât și pentru alte 
biblioteci din ţară. Din iniţiativa dnei Claudia Balaban s-au și realizat câteva proiecte 
la care au colaborat scriitori din Suedia și din Republica Moldova. În același context, 
a apărut minunata Bibliotecă a Picilor, un microUnivers al Copilăriei, creat chiar în 
inima Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”.

Doamna Claudia Balaban e peste tot unde e Cartea pentru Copii! Dumneaei e 
un Ambasador al Copilăriei, dar și al Cărţii pentru Copii... 

Firește, ca și fi ecare om, dna Claudia are pe lângă multe calităţi, pasiuni și slăbi-
ciuni. Numai că și acestea sunt deosebite! Bunăoară, îi plac la nebunie fl orile – toate! 
Dar în mod deosebit lalelele, trandafi rii și crizantemele. De fi ecare dată, fi ind în vreo 
deplasare în altă ţară, dă ultimii bănuţi pentru bulbi sau seminţe de fl ori rare. Uneori 
uită să-și mai cumpere și altceva (în afară de suvenire pentru colegi și prieteni!). Am 
fost martoră de câteva ori la asemenea scene. Când vede fl ori, dna Balaban uită de tot 
și de toate! Cred că nu există în acest spaţiu o grădină cu fl ori mai frumoase și mai 
variate ca a dnei Balaban. Și recunosc, mă simt onorată și fericită, când dumneaei 
mă invită la vilă. De parcă mi-ar fi  prilejuită o reîntâlnire cu propria-mi copilărie. 
E ceva de neînchipuit! Nimerești (nu exagerez!) pe o insulă desprinsă din paradis. 
Numai că aici, în acest mic și improvizat picior de rai, dna Claudia e și regină, dar 
și îngrijitoare a împărăţiei minunate. Are, fi rește, și câţiva supuși – câinii înţelepţi și 
credincioși, care o așteaptă cu nerăbdare și-i păzesc micul paradis. Colţ de rai unde 
găsești de toate – fructe, legume crescute și îngrijite de cel mai competent ecolog. 
Dna Balaban a însușit (dar a și moștenit), ca un elev sârguincios, tot ce cunoștea în 
agricultură bunul, înţeleptul și dragul ei prieten de o viaţă – Vasile Balaban. Cel care 
i-a fost alături la bine și la rău... În memoria lui păstrează paradisul pe care l-au visat 
și l-au croit împreună...
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Cred că n-o voi supăra pe dna Balaban dacă-i divulg fi rea de copil neastâmpărat, 
copil pentru care anii nu contează și nici imposibilităţile vârstelor... Mi s-a povestit cu 
admiraţie cum a urcat Zidul Chinezesc – ca o ștrengăriţă! Apoi, chiar eu am rămas 
șocată urmărind-o la Tyvoli (Copenhaga) – o replică a Disneylandului american, 
când ne întrecea pe toţi, aventurându-se în cele mai stresante jocuri mobile. Părea o 
copiliţă: Claudiţa de cândva! Cea care, în ciuda timpurilor grele și pline de lipsuri, era 
întotdeauna veselă, șotioasă și de bun ajutor mamei și surorilor dragi...

Doamna Claudia e și o mare visătoare. Visătoare care nu se lasă cu una cu două 
până nu-și vede cu ochii deschiși visele împlinite. E fi resc, după ce-a văzut atâta fru-
museţe și modernitate în lume! Nu putea să nu-și dorească și acasă, în Moldova, o 
bibliotecă, cel puţin asemănătoare, bunăoară, celei din Stockholm sau celei din Seoul. 
Dar mai știu ceva: dna Balaban, născută în zodia cu stihia Foc – Zodia Berbecului, 
dacă-și pune ceva în gând, numaidecât realizează. N-o sperie faptul că va trebui să 
trâmbiţeze, să deranjeze pe mulţi și îndelung până să pună pe roate carul pe care-l 
miști cu greu din loc. Își sacrifi că timpul propriu, energia... Dar asta e dumneaei și 
n-o va schimba nimeni niciodată!

Dar, pe de altă parte, tocmai acest sacrifi ciu permanent, o păstrează pe o femeie, 
care mai e și luptătoare, la o vârstă în afara vârstelor. Aceasta e doamna Claudia Balaban! 
Nimeni n-ar fi  în stare, chiar să dorească (!), să-i numere cu exactitate anii... Pentru 
că e tânără (de când o cunosc!) și la fel de frumoasă. Aceasta e lumina dinlăuntrul 
fi inţei, știu... Și cine ar putea să mă contrazică în tot ce-am spus? Cu atât mai mult că 
am creionat acest portret în cuvinte pe cât de simple, pe atât de alese. Am făcut-o cu 
multă sinceritate, cu gândul la cea care este doamna Claudia Balaban, pe care o respect 
și care mi-e dragă pentru tot ce face în numele miilor de copii – în numele Copilăriei...

Claudia PARTOLE,
scriitoare, 

conducător al Salonului literar–artistic „La Creangă” 

CUM SE ALEGE DUCĂTORUL DE CRUCE?

E o tagmă aparte, o categorie de oameni dăruiţi cu anumite calităţi, care adună 
lume dăruită cu virtuţi, cu talente aparte, antrenând-o în proiecte și programe ulu-
itoare, posibil de realizat doar umăr la umăr – mai multă lume bună umăr la umăr. 

Ce calităţi determinante au propulsat-o pe Claudia Balaban în avanscena cea mai 
sensibilă a evenimentelor destinate copiilor cărturari și lumii din jurul acestei plămade 
a viitorimii cărturare? E o uluire permanentă de la fi ece nou eveniment întâmplat 
între Saloanele anuale de Carte pentru Copii și Tineret, când lumea caută explicaţii 
și împrumută modele de organizare, de întâmplare a evenimentelor cărturărești: cum 
reușește Claudia Balaban?
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Și întrebările, și răspunsurile sunt la îndemână și – se pare – arhiștiute: îţi faci o 
echipă de colegi la locul lor, lărgești cercul de susţinători, adepţi, parteneri, le remarci 
– și coechipierilor, și partenerilor, – competenţele și talentele, îi provoci la căutarea 
ideilor noi de atragere a copiilor și a părinţilor spre carte și... 

Până aici toate cele enumerate se potrivesc pentru mai multă lume, dar ca să fi i 
Claudia Balaban trebuie să depistezi, dintre toate propunerile, grăuncioarele cele mai 
explozive de aur, să ţi le însușești cu toată tensiunea lor germinatoare și să prinzi a... 
lehămiti (și likbezi!!!) lumea de la diferite etaje administrative: de la primari până la 
miniștri și până la președinţi – să se înţeleagă locul cărţii în efortul general de creștere a 
copilului, a viitorului nostru. Iar toate acestea le faci, le duci în cârcă doar dacă îţi pasă. 

E calitatea de deasupra tuturor calităţilor și talentelor, e înţelegerea sublimă a 
unei categorii aproape fi losofi ce. În anii mei de birocraţie la primărie, când situaţiile 
limită de lehamite și disperare (că nu găseam bani și înţelegere câtă îmi era necesară) 
mă determinau să respir mai apăsat și să gândesc mai lângă frigider, am ajuns să-mi 
formulez un dicton: dacă poţi să faci, e păcat să te prefaci că nu poţi. Și reluam bătăile 
în ușă și cererile biblice, așteptând deschiderile și dările pentru menţinerea spiritu-
alităţii capitale.

Au fost anii cei mai norocoși ai colaborării noastre în cruce – cu bibliotecarele și 
scriitorii. Atunci am remarcat, pe pielea și timpanele urechilor mele proprii, în tele-
foanele fi erbinţi ale Claudiei Balaban, decibelii de om căruia-i pasă: dar vine domnul 
primar general? dar s-au transferat banii? dar ce premii mai puteţi oferi? dar care fanfară 
ne-o puteţi aduce la deschidere?

Se mai duc și alţi factori de decizie prin deplasări. Cu doamna Claudia și cu Euge-
nia Bejan am fost la un Târg de Carte pentru Copii al ţărilor nordice – la Copenhaga. 
Dar mai întâi am cutreierat bibliotecile din Stockholm, încercând să înţelegem mai 
limpede ce se înţelege în Suedia că e copilul și literatura pentru copii? Că în Suedia se 
înţelege altfel importanţa investiţiei în creșterea copilului și altfel implicarea scriitori-
lor pentru copii în acest efort naţional. Doar aici am descoperit existenţa Academiei 
Literaturii pentru Copii...

La fi ece model de bine depistat la biblioteci, la teatrele pentru copii (am fost la un 
spectacol de păpuși pentru copiii de la doi până la trei ani jumătate) Claudia Balaban 
avea un refren: trebuie și noi să facem la fel!

Și la Criuleni au ajuns mai mulţi factori de decizie, dar am remarcat cum a intrat 
în bibliotecă autoarea proiectului Salonului Internaţional al Cărţii pentru Copii și 
Tineret, directoarea Claudia Balaban și cât de amar a constatat statutul minoritar al 
cărţii în limba română, cu grafi e latină, faţă de cartea rusă. Colegii bibliotecari de la 
Criuleni au insistat să se organizeze un Salon ca la Chișinău și la Criuleni, dar tabloul 
dezolant al cărţii noastre la noi acasă oferea un camerton minor, pe care-l auzeam 
cum freamătă descurajant. Și cum să le vorbești copiilor veniţi la sărbătoarea cărţii 
despre lipsa cărţii în biblioteca lor? Atunci mi-a venit ideea unui concurs și mi-a 
plăcut prinderea din zbor și susţinerea de către Claudia Balaban a ideii: fi ecare copil, 
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participant la concursul O carte bibliotecii mele (am uitat genericul, dar atunci ideea 
mi-a venit cu tot cu generic – ceva de felul Ofrandă pentru biblioteca mea), anunţă, 
în scris, la câte a renunţat ca să cumpere o carte pentru biblioteca din localitate (trei 
gume de mestecat, două îngheţate, patru ciocolate), apoi aplică și un autograf–de-
dicaţie. Învingători sunt dăruitorii de carte bună, care manifestă și ingeniozitate la 
scrierea dedicaţiei.

Și la Criuleni, și la Bălţi, și la Hâncești, și la Cahul aceste Saloane au ajuns deja la 
mai multe ediţii, sensibilizând administraţiile locale și părinţii la altă atitudine faţă 
de cartea pentru copii, iar șirurile de copii mișunând printre cărţi par înrudite cu 
pâlcurile de copii de la Târgul de Carte din Copenhaga, unde Claudia Balaban mă 
făcea atent la felul dezinvolt al puștanilor nordici de a se așeza jos, pe covor, cu o carte 
intrigantă, luată ori cumpărată de părinţi, și răsfoită alături de alţi norocoși să fi  dat 
peste carte dragă: trebuie și noi să facem la fel!

Am scris în mai multe rânduri despre bibliotecare, iar despre Claudia Balaban 
am și vorbit mai frecvent, atunci când încerc să ilustrez tipul de om împlinit, fericit 
să facă un lucru ce-i place și pe care îl poate face. Între oaza dumneaei de cărţi și 
de cărturari și cealaltă oază, de trandafi ri, de cireșe, de viţă de vie (vila trandafi ri-
lor!), mergătoarea de Claudia Balaban are drum legănat–zorit spre adrese sigure 
de frumuseţi esenţiale. 

Iulian FILIP,
scriitor

ATÂTEA TRĂSĂTURI FRUMOASE 
NASC CRENGIENELE POVEȘTI !!!...

Am impresia că Timpul, care, după cum spun fi lozofi i, e întotdeauna generos 
cu noi, lăsându-ne să trecem prin el, fi ecare având mersul său, niciodată nu își lasă 
evident amprentele trecerii pe chipul omului care are o inimă deschisă, ca o casă mare 
ce își așteaptă hramarii. 

Am impresia că n-au trecut tocmai 35 de ani de atunci când eu, tânăr profesor 
la Conservator, împreună cu câţiva studenţi de la compoziţie și muzicologie venisem 
la Comrat, într-o expediţie folclorică, punând mari speranţe pe migălosul proces de 
scotocire în sofca cu zestre muzicală din stepa rurală a Bugeacului, mai și trăgând nă-
dejdea că procesul s-ar fi  încununa cu bucuria de a găsi acolo ceva de preţ. Speranţele 
într-adevăr erau mari, iar posibilităţile – ceva mai diminuate. Înţelesesem la timp: sub 
arșiţa nemiloaselor raze de soare, care cu indiferenţă se așterneau pe acest pământ 
corojit, plin de crăpături și dornic de barem un strop de udătură, aici, unde unicul 
mod de transport era umilul și, de ce nu, deșteptul animal – măgarul, fără ajutorul 
Secţiei Cultură, care avea la cheremul ei toată sufl area artistică raională, nu prea o să 
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facem faţă importantei misiuni de colectare a bijuteriilor folclorice din sudul plaiului 
nostru mioritic...

 După ce găsisem clădirea cu pricina, bătui timid la ușa pe care scria: Claudia 
Balaban, șefa Secţiei Raionale Cultură. Să fi u sincer, mă așteptam din partea persoanei 
solicitate la o reacţie adecvată timpului de afară care, cu aceeași indiferenţă, lăsa căldura 
să-și facă mendrele. Dar..., spre marea mea mirare, tânăra femeie, nu prea răsărită, 
cu ochi ageri, zâmbăreţi, s-a dovedit a fi  acordată pe unda unui alt anotimp. Avea o 
dispoziţie de primăvară, proaspătă, care promitea că așteptările noastre nu sunt chiar 
atât de zadarnice. Așadar, scepticismul meu se evaporă pe loc aidoma stropilor de apă 
în nesuferita arșiţă ce bântuia după pereţii cabinetului. Afl ând cu ce scop venisem, se 
bucură, luminându-se la faţă, de parcă ne aștepta tare de demult, de parcă anume pe 
noi și ne aștepta. Imediat făcu legătura prin telefon, explicând cuiva situaţia creată și, 
cât a-i zice pește, programul misiunii noastre nobile fu aranjat... Plecam la Borogani, 
un sat frumos, cu tradiţii bogate. În timpul călătoriei, fără să ne dăm seama, imaginaţia 
ne ducea alene spre Câmpia Bărăganului, cu ai săi impunători ciulini panaitistratieni, 
câmpie celebră care a mai fost descrisă grandios și de George Călinescu în „Enigma 
Otiliei”, numai că, în loc de enormele cirezi de vite, în faţa noastră apărea pe ici, pe 
colo câte un măgăruș aborigen, originar din zgârcita stepă a Bugeacului... 

Mult timp mi-am amintit și îmi amintesc până în ziua de azi de acea frumoasă 
expediţie folclorică care, de fapt, s-a încununat cu succes datorită unui om pe care 
Măria sa Întâmplarea mi l-a scos în cale. Mult timp acest exemplu de bunăvoinţă, de 
atitudine frumoasă faţă de aproapele tău mi-a fost călăuză în viaţa mea de pedagog. 
Mult timp mă gândeam cât e de simplu să faci fericit un om, fi ind sufi cient uneori 
doar un zâmbet, o privire binevoitoare, nemaivorbind de „punerea” umărului, iar 
dacă nu poţi pune umărul, barem să iai piciorul la o parte ca să nu se împiedice cel 
pe care nu poţi să-l ajuţi (vorba celor de la Satiricus). 

Mai târziu, afl ând că binefăcătoarea celor cu umblatul din casă în casă după cântece 
vechi a fost nu mult după aceea invitată în capitală și înscăunată în fotoliul directorului 
Bibliotecii Republicane pentru Copii „A.S. Pușkin” (azi Biblioteca Naţională pentru 
Copii „Ion Creangă”), mi-am zis: „Iată că zicala omul potrivit la locul potrivit (care vine 
tot din gândirea populară) se asociază cum nu se poate mai bine cazului dat. Doar o 
persoană care-și iubește aproapele, o persoană care știe să semene în sufet bunătate și 
dragoste, mai ales când e vorba de copii, care ne sunt viitorul, care ne sunt societatea 
noastră de mâine, doar o astfel de persoană are dreptul moral să stea în fruntea unei 
astfel de instituţii cultural–educative”. 

Și pe bună dreptate, numeroasele manifestări culturale organizate în acești ani 
de Domnia sa și echipa aleasă pe potrivă, manifestări printre care se evidenţiază ine-
galabilul Salon Internaţional de Carte pentru Copii și Tineret, ajuns la cea de-a XV-a 
ediţie, ne vorbesc elocvent despre faptul că obiectivele de bază în educaţia tinerei 
generaţii sunt aduse la un înalt nivel nu numai naţional, ci și internaţional. Distinsa 
Doamnă Claudia Balaban, prin energia și iniţiativele sale cultural–educaţionale, este 
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un catalizator ușor perceptibil pentru acei ce și-au legat destinul de scrisul pentru 
copii. Prezentări de carte, întâlniri cu scriitori și compozitori, expoziţii de pictură, 
recitaluri de poezie, de cântec, promovarea tinerelor talente – toate aceste manifestări 
au o singură adresă: Biblioteca „Ion Creangă”. În majoritatea cazurilor moderatoare 
a acestor întâlniri de sufl et este Domnia sa, eleganta, binevoitoarea, încurajatoarea, 
atotgrijulia, Claudia Balaban, cea care este convinsă și insistent ne convinge și pe noi 
că un copil care nu citește Creangă și Vieru rămâne sărac și că cel mai bogat om este 
cel care face prietenie cu cartea: 

Chiar dacă bani aduni grămadă, 
Legând la gură sac cu sac,
Atât aș vrea a-ţi spune: 
Uitând de-a cărţii-nţelepciune,
De-a pururea rămâi sărac.
Indestulat poţi fi  în toate,
Având nu doar
    pâine și sare...,
Bogat te simţi de ești în stare
Alăturea să fi i de carte: 
Lumina ei de-o știi a prinde,
Armindeni în sufl et ţi-aprinde,
Bunăvoinţă, dragoste în tine crești –
Atâtea trăsături frumoase
Nasc crengienele povești !!!...
   te străduie:

P.uterea slovei să o faci
    să cadă-n sufl et de copil

S.i astfel doar nu vom mai fi  săraci
     și prospera-va ţara ca ramul în april!

La mulţi ani, stimată Doamnă!

Constantin RUSNAC,
Secretar general al Comisiei Naţionale

a Republicii Moldova pentru UNESCO 

O INSTITUŢIE – „DOAMNA CLAUDIA”

Când primăvara, vestind miracolul renașterii, dă în clocot verde pompând în 
ţevăriile naturii seve tinere, la Chișinău se desfășoară – cu o ritmicitate implacabilă – 
Salonul Internaţional de Carte pentru Copii și Tineret ajuns – incredibil – la a XV-a 
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ediţie! Când atâtea inţiative (frumoase) se sting iute și când entuziasmul (obstruc-
ţionat, de regulă) obosește, caravana Salonului, pornind la drum în 1997, vădește o 
frumoasă continuitate, crescând voinicește în timp și devenind, certamente, o sărbă-
toare a sufl etului, îndelung jinduită, prilejuind un febril dialog cultural pentru cei care 
se hrănesc cu lumina Cuvântului. Desigur, cineva este „vinovat” dacă aceste zile de 
sărbătoare, cu o avalanșă de lansări, conferinţe, simpozioane, colocvii etc. pe agendă, 
adunând o mulţime de scriitori, editori, bibliotecari, librari, cumpărători și, desigur, în 
primul rând, micii cititori, ne întâmpină anual, înfruntând cu îndărătnicie difi cultăţi 
de tot soiul, deloc mărunte însă. Bineînţeles, cineva se zbate, cheltuind timp, energie 
și, neapărat, nervi pentru ca frumoasa iniţiativă, promovând cartea pentru copii, să 
nu dispară sub presiunea atâtor probleme, aruncându-ne în turbionul crizei. Și mereu 
izbândește, nu doar bifând – contabilicește – reușita. Și atunci cum să nu te bucure 
năvala tinerilor cititori, doritori să ia cu asalt Cetatea Cărţii? Cum să nu te încânte bu-
curia lor curată, pipăind cu febrilitate noile apariţii? Acest interes, nicidecum artifi cial, 
ne îngăduie să sperăm că și viitorii internauţi se vor adăpa la lumina cărţii, poposind 
în oaza lecturii, oferindu-și acea „folositoare zăbavă”. Fiindcă, o spunem apăsat, criza 
lecturii nu este o falsă dilemă. Suntem captivii culturii media și „neoanalfabetismul 
TV” nu este o scorneală a sociologilor.

Da, lectura este în impas, degradarea mediului cultural – supus „spectacularizării” 
și vulgarizării – este o tristă realitate. A scăzut drastic interesul pentru carte și mulţi, 
contemplând „rezistenţa la cultură”, invocă, hilar, dreptul de a nu citi (!). Totuși, con-
vorbind cu Jean-Claude Carrière, Umberto Eco ne anunţa prin titlul unei cărţi, recent 
tradusă la Humanitas: „Nu speraţi că veţi scăpa de cărţi” Chiar în plină video-cultură...

Și doamna Claudia Balaban, director general al Bibliotecii Naţionale pentru Copii 
„Ion Creangă”, e convinsă de acest lucru. Nu se alătură panicarzilor care, deplângând 
soarta cărţii, cântându-i prohodul, stau cu mâinile în sân; dimpotrivă. Respirând au-
toritate, această femeie frumoasă, energică, tăioasă și vrednică întreţine la Chișinău, 
de ani buni, un fenomen. Am admirat, așadar, cu prilejul Saloanelor (care, în timp, 
s-au „șlefuit”, vorba lui Nicolae Busuioc) furnicarul copiilor–cititori. De fi ecare dată, 
doamna Balaban și echipa au trecut cu brio „examenul”, iar gândurile poznașe, îmbă-
tate de optimism, zboară spre viitoarea ediţie, și mai grozavă. Chiar dacă președinta 
Secţiei Naţionale IBBY (adică tot dna Claudia Balaban) ne ameninţă cu „retragerea” 
(și ea, cândva, inevitabilă). Dar stolul de fete ostenind acolo, în „stupul” Bibliotecii și la 
întâlnirile de sufl et și lumină organizate impecabil, cu disciplină cazonă, nu se predă. 
Echipa îi e alături și „generalul”, mereu ferm, tonic, lansând iniţiative, e o pildă vie. 
Printre atâţia bărbaţi nevrednici, doamna Claudia Balaban impune o notă energică, 
dovedind o rarissimă consecvenţă și temeinicie, identifi cându-se cu instituţia pe care 
o păstorește. Și devenind, ea însăși, o Instituţie...

prof. univ. dr. Adrian Dinu RACHIERU
Timișoara, România
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OAMENI ȘI LOCURI MOLDAVE

Pasiunea și dragostea pentru istorie mi-a călăuzit de timpuriu gândurile și pașii 
către vremurile măreţe ale voievodului Ștefan cel Mare, cu vechile pământuri dintre 
ape.

La început am cunoscut moșia Măriei sale de dincolo de Prut din istorisiri și basne, 
din hărţi și din cărţi, până când, într-o bună zi, scriitorul și prietenul nostru de o viaţă, 
Nicolae Busuioc, directorul de atunci al Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” din Iași, a 
binevoit a mă invita, cu aproape cincisprezece ani în urmă, la Salonul Internaţional 
de Carte pentru Copii de la Chișinău.

Mare mi-a fost bucuria și surpriza să văd locurile atât de frumoase, de altădată, 
cu vii și livezi întinse peste văi largi și dealuri domoale, cu sate bogate și oameni gos-
podari, veseli și primitori, dintotdeauna bucuroși de oaspeţi.

M-a impresionat în mod plăcut orașul de pe Bâc cu bulevardele largi și străzile 
drepte, trasate de arhitecţi pricepuţi, cu zidiri maiestoase, trainice, tocmite parcă pen-
tru veșnicie, cu parcuri mari, îngrijite, străjuite de statui și sculpturi inspirat realizate 
artistic.

Dinaintea statuii slăvitului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, mi-am descoperit 
pletele cu pioșenie și smerit am rostit în gând: „Să trăiești, Măria ta!”, pentru că sim-
ţeam, iar lucrul acesta îl trăiesc cu convingere și acum, că de acolo de sus, din Ceata 
Sfi nţilor, Domnul Moldovei ne cheamă, ne adună și ne povăţuiește. Nu, nu, Ștefan-
vodă n-a murit. El s-a sălășluit în mintea și în sufl etele noastre și va dăinui printre 
noi în veșnicie. 

De acolo, din colţul Parcului Central, la doar câţiva pași, lângă Muzeul Naţional 
de Istorie, nici nu se putea în alt loc, se afl a „Teatrul Licurici”, punctul terminus al 
călătoriei noastre. 

De la început m-a surprins buna rânduială, organizarea desăvârșită, primirea 
caldă, prietenească, trăind mereu sentimentul lucrului bine împlinit și chibzuit până 
în cele mai mici amănunte, convinși fi ind că în fruntea obștii de bibliotecari se afl ă 
vreun general de armată, vreun ucealnic vajnic, înalt și cu porunca aspră, dar nu mică 
mi-a fost uimirea când din grupul de bărbaţi adunaţi pe treptele din faţa teatrului 
s-a arătat mulţimii de copii, de tineri și vârstnici o doamnă scundă de statură, îm-
brăcată elegant, într-un deux-pieces bleusiel ca cerul senin al dimineţilor de vară, cu 
glasul blajin dar ferm, rostind cu un zâmbet fermecător numele primului ministru 
și ai miniștrilor săi, ai membrilor Guvernului și Președinţiei, ai ambasadelor din ţări 
îndepărtate sau apropiate, scriitori, ziariști, academicieni, profesori, directori de școli 
și biblioteci, din ţară și din străinătate, participanţi cu toţii la marea sărbătoare a cărţii, 
a creatorilor și slujitorilor ei.

Așa aveam să o cunosc pe doamna Claudia Balaban, cea mai mare directoare a 
tuturor bibliotecilor din Moldova, membră a unor organisme interne și internaţio-
nale, președintă a Secţiei Naţionale a Consiliului Internaţional al Cărţii pentru Copii 
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și Tineret, o fi inţă cu totul deosebită, dăruită cu trup și sufl et Cărţii, adorată de copii 
și prieteni, stimată de intelectuali și simpli cetăţeni.

Am participat adesea la Saloanele Internaţionale de Carte organizate de Biblioteca 
Naţională pentru Copii „Ion Creangă” de la Chișinău și m-am bucurat întotdeauna 
de amabilitatea și preţuirea gazdelor noastre, apreciind de fi ecare dată seriozitatea și 
profesionalismul colegilor și colaboratorilor bibliotecii, spiritul organizatoric și ţinuta 
înaltă, responsabilă, modul ireproșabil de desfășurare a fi ecărei ediţii. 

Graţie acestor manifestări culturale de prestigiu am avut privilegiul să cunosc 
oameni și locuri, cum ar fi  spus scriitorul Mihail Sadoveanu, să întâlnesc personalităţi 
de seamă ale știinţei, artei și culturii moldave, bucurându-mă, în adâncul fi inţei mele 
să constat, vorba cronicarului, că nasc și la Moldova oameni, iar unul dintre aceștia, 
fără putinţă de tăgadă este și marea doamnă a culturii și spiritualităţii noastre româ-
nești, Claudia Balaban.

Fie ca peste tot, în funcţiile publice și de conducere, să întâlnim asemenea oa-
meni, altruiști, pasionaţi pentru slujirea interesului celor mulţi, a copiilor și tineretului 
însetat de adevăr și cultură.

Recent am însoţit-o pe Claudia Balaban în pelerinaj prin locurile de la apa 
Moldovei lui Ștefan cel Mare și a lui Mihail Sadoveanu, cu vestitul Han al Ancuţei și 
Mănăstirea Războieni ridicată pe osemintele celor căzuţi în 1476 la Valea Albă, citind 
pe chipul doamnei înfi orat de emoţie bucuria sufl etească a omului întors la obârșii, 
regăsindu-se pe sine, descoperind în preajmă fapte de legendă și întâmplări demult 
apuse.

Dragostea pentru istoria neamului românesc și credinţa noastră creștină sunt tot 
atâtea motive de preţuire și recunoștinţă pentru asemenea oameni generoși și nobili, 
însufl eţiţi de dorinţa de a împlini ceva deosebit pentru naţiunea căreia îi aparţine.

Ion MUSCALU,
scriitor, Iași, România 

„NASC ȘI LA MOLDOVA OAMENI…”
(Omul potrivit la locul potrivit)

Fermă și agilă, elegantă și calmă, aristocrată în spirit și comportament, dar și 
populară, deschisă dialogului fără frontiere, iubind cu patimă și fervoare viaţa și 
oamenii, copiii acestei Lumi în care și-a găsit rostul, vocaţia, Lumina spre care tinde 
clipă de clipă.

Nu știu, poate că e iute și la mânie, sprintenă în idei și acţiuni sigur, ochii ei în-
muindu-se în rouă când e în preajma celor în slujba cărora a pus-o Dumnezeu.

Claudia Balaban poartă cu sine în această Viaţă o Poveste fără sfârșit. Și-o împăr-
tășește tuturor celor cu care-și albăstrește privirile de vietate neostenită, neobosită, 
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nehodinită, neliniștită, nemulţumită (pururi nemulţumită și privind mereu, precum 
caprele sălbatice, piscul, piscurile). La Domnia sa totul e posibil, nu există piedici, nu 
există „nu exista”, nu există comoditate, relaxare, tândăleală. Viaţa Ei are un sens, are 
un rost înalt, are o misiune de împlinit. Zi de zi, clipă de clipă, cum spuneam, căutând 
Lumina, cea pururi întineritoare. Este și va ramâne un model pentru cei care-i stau în 
preajmă. Un model ce-ar trebui, daca nu clonat, apoi sigur de urmat pentru oricine.

Bucuroasă mereu de oaspeţi, poate și de sine e bucuroasă. Sigur e trimisă în lume 
să însămânţeze bucurie, s-o cultive și s-o răsădească în Lumea celor care invaţă să 
cuvinte.

Cauţi cu lumânarea (una a cărei fl acără e continuă) oameni care să-și respecte 
cuvântul dat, să te poţi bizui pe ei în orice împrejurare. Din când în când Dumnezeu 
face câte o minune.

Iată că a făcut. Și a hotârât momentul tocmai când Natura își strânge toate sevele 
adormite o iarnă, odihnite, nutrite în ceasuri de plămădire bogată în așteptări și le 
urzește spre Lumina Vieţii. 

De data aceasta creatorul a trimis barza exact acolo unde trebuia, la locul chitit, 
hotărât, menit de zodii și de ursite.

Binecuvântat fi e Prierul care a dăruit Moldovei și Copiilor, Chișinăului și Bibli-
otecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”, o asemenea Prinţesă a Cărţii, a Iubirii 
și Dăruirii.

Fie-i Viaţa în Lumină și Bucurie și-n anii ce s-or aduna în Tolba cu Povești!

prof. univ. dr. Constantin PARASCAN,
Iași, România

O DOAMNĂ A CĂRŢII

Blândeţea, gingășia, atenţia, grija și dragostea pentru cultură, s-au reunit toate 
într-o adevărată Doamnă a Cărţii: Claudia Balaban.

În ochii săi se citește bucuria de a-i ajuta pe mulţi să descopere frumuseţea și 
nobleţea lecturii. Cuvintele despre carte și cultură (desigur, doar de laudă) îi alunecă 
ușor și tandru de pe buze, toţi fi ind parcă hipnotizaţi de acest cânt duios. 

Doamna aceasta semeaţă este probabil întruchiparea Ilenei Cosânzeana sau a altei 
zâne cu sufl et mare, inimă devotată culturii și cu o sinceritate a gândului uimitoare. 
Ea merge tiptil și ușor printre rândurile de copii, ducându-i pe toţi spre Carte, încât 
ei o iubesc ca pe o prinţesă înţeleaptă și dreaptă, și o vor iubi mereu.

Entuziasmul ei te face să crezi că nu se va sătura nicicând să ajute omul să ajungă 
la cultură, și cultura să ajungă la om, dar nu numai atât, ci să se atragă unii pe alţii, 
precum nordul cu sudul. Îţi transferă această stare, bucurându-te la rândul tău de 
fi ecare clipă, înconjurat de plăcerea de a lectura sau de a te documenta. 
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Această crăiasă a reușit de-a lungul anilor să călăuzească sute și sute de copii spre 
carte și cultură. Printre acești norocoși, pot să spun cu mândrie și iubire, mă număr și 
eu. Ajutându-mă și promovându-mă, ea a reușit să facă din mine cel mai prichindel 
scriitor printre autorii români de peste Prut.

Cuvintele nu ar ajunge probabil pentru a-i mulţumi, ba chiar devin inutile și, 
ca atare, Crăiasă a Cărţii, îţi mulţumesc pentru tot ce-ai făcut din mine peste Prut!

Cassandra–Ioana CORBU,
elevă, Iași, România

EXERCIŢIU DE ADMIRAŢIE

 Elegantă, inteligentă, plină de efervescenţă, Distinsa Doamnă Claudia Balaban, 
iată, a atins cota unei frumoase vârste. Dar am impresia că vorbesc despre altcineva, 
nu despre ea. Intervine un soi de dedublare, căci văd că este într-o perioadă minunată, 
într-o reală vitalitate creatoare, are multe idei, lucrează din plin. Pasinea ei pentru 
viaţă și activitate a rămas nealterată. Totuși mint uneori calendarele...

 La câte recompense (mai mult simbolice) a primit, câte cuvinte de apreciere i 
s-au adresat, ne-am fi  așteptat să avem de a face cu o persoană orgolioasă și infantuată. 
Nimic din toate aceste cusururi nu se întâlnesc în fi inţa publică și cea profesională 
a Doamnei Directoare. Rămâne la fel de energică, iute ca argintul viu, uneori dură, 
alteori veselă, cu un deosebit simţ al umorului și cu o dragoste nedisimulată pentru 
copii. Cât nu ar fi  de straniu, iubește și scriitorii, cu toate neajunsurile și „genialitatea” 
lor spectaculoasă.

 O stimez și ca pe o profesionistă desăvârșită și o „invidiez” pentru talentul or-
ganizatoric mai rar întâlnit prin părţile noastre. Noi tindem spre Europa, iar Claudia 
Balaban ne așteaptă de mult acolo. 

 Mă bucur că, la această vârstă, fi inţa ei interioară e împlinită convingător prin 
discreţie și un anumit rafi nament comportamental ce s-a șlefuit prin educaţie și 
culturalitate.

 În sănătate și echilibru sufl etesc, mulţi ani să ne trăiti, Distinsă Doamnă!

Ianoș ŢURCANU,
scriitor
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CREANGĂ
Distinsei doamne Claudia BALABAN, 
director al BNC „Ion CREANGĂ”

Huţa-huţa! pe-o zicală  Huţa-huţa! pe o snoavă,
Din desagii lui Păcală  Pe o vorbă de zăbavă,
Și din traista lui Tândală.  Pe o creangă din dumbravă.

Huţa-huţa! pe-un proverb  Huţa-huţa! pe-o poveste
Pân’ se face luna cerb  Și pe-această bună veste:
Și răsare steaua-n verb.  Înainte mult mai este!

scriitor, Ion ANTON,
redactor- șef al săptămânalului „Florile dalbe”

O VIAŢĂ ÎNCHINATĂ CĂRŢII, BIBLIOTECII, 
COPIILOR, NEAMULUI...

În istoria biblioteconomiei moldovenești există o adevărată pleiadă de personalităţi 
cu valori multiple, în care se înscrie și doamna Claudia Balaban, director al Bibliotecii 
Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”. Acest nume este legat constant de schimbările 
și progresul în biblioteconomie, de performanţele domeniului biblioteconomic. Cla-
udia Balaban este cea pe care o lume întreagă o recunoaște ca bibliotecar desăvârșit, 
cetăţean activ și om de omenie. 

Urmându-și destinul și misiunea asumată, doamna Claudia Balaban trăiește din 
plin o viaţă marcată de sentimentul dragostei pentru carte și copii. Edifi că cu entu-
ziasm o bibliotecă modernă pentru generaţia tânără, o bibliotecă cu carte „vie”, care 
emană lumina ce deschide sufl etele copiilor spre tainele cunoașterii. 

Privind prin prisma retrospectivă viaţa și activitatea doamnei Balaban, recunoaș-
tem cu admiraţie că este o personalitate de excepţie, că și-a găsit drumul sigur și demn 
în viaţă, pe care l-a urmat mereu cu vocaţie și devotament. 

Înzestrată cu har educativ, adevărat prieten al copiilor, îi dăruiește cu nemărginită 
generozitate, căldură și multă știinţă de carte, cultivându-le imaginaţia și iscusinţa de 
a descoperi viaţa din coperţile cărţilor.

Personalitate activă, competitivă și cu spirit reformator, doamna Claudia Balaban, 
în calitatea sa de manager, dezvoltă o bibliotecă care a ajuns una de top, cu performanţe 
constant înalte, cu personal ingenios, pasionat de lucrul cu copiii. Demersurile pen-
tru calitate și profesionalism, concretizate în realizările de necontestat ale bibliotecii, 
care reprezintă o consecinţă fi rească a unui management efi cient, au  atras aprecieri 
și recunoaștere publică nu numai la nivel naţional, ci și peste hotarele ţării. 
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Pe parcursul anilor și în prezent doamna Claudia Balaban susţine și desfășoară o 
activitate culturală intensă, cu multiple și variate activităţi cultural–artistice, demne 
de atenţia și copiilor, și adulţilor. Această activitate constituie o mărturie netăgăduită 
a fi rii creative complexe a omului de cultură care este doamna Claudia Balaban. Un 
etalon al acestui gen de activităţi a devenit Salonul literar–artistic „La Creangă” care, 
în decursul a 17 ani îndeamnă copiii și adolescenţii să încerce și să mânuiască pana 
scrisului. Un viu interes, de fi ecare dată, trezește în rândurile celor pasionaţi de lectură 
ciclul cuprinzător al activităţilor dedicate creaţiei patronului spiritual al bibliotecii în 
cadrul „Zilelor Creangă”. 

Doamna Claudia Balaban antrenează biblioteca în organizarea unor variate acţi-
uni de educaţie moral–spirituală a tinerei generaţii, cum ar fi  cenaclurile „Conștiinţa 
Naţională”, „Arta de a Deveni Om” și „Dialogul generaţiilor”, Concursul literar repu-
blican „La izvoarele înţelepciunii”, Salonul Muzical, medalioanele literar–muzicale, 
care culeg aplauze, aprecieri și mulţumiri binemeritate la fi ecare ediţie. 

Doamna Claudia Balaban se implică activ în promovarea lecturii și a cunoștinţelor 
în rândurile copiilor. Un real impact are Proiectul Naţional „Spre cultură și civilizaţie 
prin lectură”, iniţiat și coordonat cu îndemânare de către doamna Claudia Balaban, 
în calitatea sa de președinte al Secţiei Naţionale a Consiliului Internaţional al Cărţii 
pentru Copii și Tineret (IBBY), desfășurat pe parcursul a câţiva ani în scopul conso-
lidării și dezvoltării potenţialului uman al ţării prin intermediul promovării lecturii. 

Un program deosebit de promovare a lecturii și a serviciilor de informare în 
rândurile elevilor și celor mici include și Săptămâna lecturii și a cărţii pentru copii, 
organizată de bibliotecă în fi ecare primăvară, fi ind prilejuită de sărbătorirea Zilei 
Internaţionale a Cărţii pentru Copii. În fi ecare toamnă această manifestare complexă 
este completată de alte două acţiuni importante cum ar fi  „Zilele Bibliotecii” și „Săp-
tămâna Cunoștinţelor”, pe deplin adeverind spusele doamnei Claudia Balaban, cum 
că biblioteca este un „laborator al cunoașterii”. 

Cluburi pe diverse categorii de vârstă și interese, sesiuni de comunicări și con-
ferinţe ale elevilor, concursuri de inteligenţă și creativitate, șezători literar–artistice, 
victorine literare, lecturi publice, jocuri didactice, matinee și convorbiri literare, serate 
muzical–teatralizate și ore ale poveștilor, expoziţii de carte și pictură și multe altele 
– circa o mie de activităţi anual organizate pentru copii și cu concursul copiilor – au 
impact real pozitiv, atrag un public numeros și pasionat și sunt coordonatele deter-
minante ale succesului echipei Creangă, îndrumate de un manager talentat. 

Acestor succese li se adaugă și alte rezultate. Biblioteca Picilor – un ambiţios 
proiect de modernizare a bibliotecii, realizat cu sprijinul fi nanciar al Institutului Su-
edez, a devenit locul preferat al copiilor între 1 și 10 ani, unde aceștia sunt antrenaţi 
în lectură, jocuri, acţiuni culturale și educative. 

Implicaţiile de calitate ale Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” se 
refl ectă și în publicaţiile elaborate sub îndrumarea și implicarea nemijlocită a doamnei 
Claudia Balaban: almanahul literar „La Creangă”, numeroasele biobibliografi i ale oa-
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menilor de cultură, calendarul „Aniversări culturale”, buletinul metodic și bibliografi c 
„Cartea. Biblioteca.Cititorul”.

„Cărţile luminează – cunoașterea încântă” ne convinge doamna Claudia Balaban 
în fi ecare an prin intermediul Salonului Internaţional de Carte pentru Copii si Tineret, 
numele ei legându-se ferm de organizarea acestui for al cărţii, care a devenit unul din 
cele mai însemnate evenimente culturale ale ţării. Iar în anii 2007 și 2010 dumneaei a 
avut onoarea de a reprezenta Republica Moldova la Festivalul Internaţional de Carte 
pentru Copii NAMBOOK din Coreea de Sud.

Născută într-un anotimp al schimbării, doamna Claudia Balaban impulsionează 
demersul reformator al biblioteconomiei naţionale în vederea ajustării acesteia la stan-
dardele internationale. Realizează o amplă activitate, implicându-se în promovarea 
legislaţiei biblioteconomice și pledând activ pentru apărarea și susţinerea intereselor 
și valorii sociale a profesiei de bibliotecar. Dând expresie voinţei comunităţii profe-
sionale a bibliotecarilor din ţară, se afi rmă activ ca primul președinte al Asociaţiei 
Bibliotecarilor din Republica Moldova. Doamna Claudia Balaban, personalitate cu 
caracter deosebit, a reușit să infl uenţeze și să modifi ce adeseori mersul evenimentelor 
în biblioteconomia naţională, astfel învrednicindu-se de mai multe distincţii. Printre 
distincţiile primite de dna Claudia Balaban se numară cea de „Lucrător Emerit al 
Culturii”, medalia „Mihai Eminescu”, Ordinul „Meritul civic”, ordinul „Gloria Muncii”, 
„Ordinul de Onoare” etc. 

Cu toată certitudinea realizăm că viaţa doamnei Claudia Balaban este mereu plină 
de neliniște creatoare și împliniri pe potrivă, că dumneaei reușește să se afi rme prin 
inteligenţă și modestie, prin demnitate și profesionalism, prin inspiraţie și responsa-
bilitate, adaptându-se creativ la cerinţele timpului în care trăim și câștigând dreptul la 
recunoștinţă din partea generaţiilor prezente și a celor viitoare din ţară și nu numai.

 Cu toată afecţiunea și respectul, adresăm mult stimatei noastre colege cele mai 
bune gânduri, urări de multă sănătate și realizări frumoase în nobila misiune pe care 
cu dragoste și-a asumat-o.

Ludmila COSTIN,
Președinte al Asociaţiei Bibliotecarilor din RM

CLAUDIA BALABAN, CHEZ DE VIAŢĂ
ȘI DE DĂRUIRE PROFESIONALĂ

Dacă Aristotel împărţea bunurile vieţii în trei clase: cele din afară, cele sufl etești 
și cele trupești – aproape formula lui Maslov de necesităţi umane –, Schopenhauer 
mergea pe diferenţiere. El a împărţit deosebirile dintre oameni în alte trei clase, nu-
mite de el fundamente: (1) ceea ce este cineva; (2) ceea ce are cineva și (3) ceea ce 
reprezintă cineva.
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Ceea ce voi scrie, în continuare, sunt gânduri din afară despre ceea ce reprezintă 
dar și ceea ce este și ce are Claudia Balaban. Ceea ce reprezintă cu ceea ce este face 
ceea ce are Claudia Balaban.

Eu cred că Claudia Balaban a fost menită să-și întipărească spiritul în domeniul 
biblioteconomic… Începe cariera sa profesională, la 18 ani, ca bibliotecar, în satul 
natal Burlănești. Se reţine, aici, doar cinci ani și merge, avansând în carieră, de la 
Nordul republicii la Sud, la Comrat, ca inspector al Direcţiei Raionale Cultură, unde 
acumulează experienţă timp de șapte ani. Fata, tânără, isteaţă, de la nord, avansează 
în continuare, și devine șef al Direcţiei Raionale Cultură, unde, la fel, trudește șapte 
ani rodnici. În calitatea-i de conducător a acumulat experienţă având, la Comrat, în 
custodie și ca responsabilitate de dezvoltare și îmbunătăţire cultura cu toate compo-
nentele ei (cântecul, dansul popular, arta, dar și bibliotecile). Dar simţea că nu mai 
încape în acel oraș sudic, cu specifi cul lui aparte… Simţea că a crescut profesional și 
poate face lucruri și mai mari. 

Fiecare om își are orizonturile proprii ale limitelor proprii. Dar nu toţi oamenii 
le cunosc. Doamna Balaban nu numai le cunoaște dar și trece orice limită, cu forţe 
numai ei știute, pentru a-și atinge orizonturile. Până în 1978 călătoria în viaţă, a 
doamnei Balaban, a fost o căutare – căutarea vocaţiei…, a împlinirii sale ca om. A 
intuit că o poate găsi și realiza la Biblioteca Republicană pentru Copii (pe atunci, 
„A.S. Pușkin”). Din acest an devine directorul acestei instituţii cu statut naţional. Și 
din acest an Biblioteca devine laboratorul de idei al Claudiei Balaban, laborator care 
slujea întreg sistemul bibliotecilor pentru copii din republică. Doamna Balaban vroia 
o bibliotecă modernă și a dat start marilor transformări și modernizări. Au fost prea 
multe ca să le trecem în spaţiul acestui articol, cert este că bibliotecarii din întreaga 
ţară le-au văzut și au benefi ciat de ele.

Energică și isteaţă, implementa tot ce era nou și aducea valoare instituţiei bibli-
otecare, astfel devenind un promotor al bibliotecii și cărţii pentru copii, iar pentru 
comunitatea bibliotecară – un motor al schimbărilor. În sistemul infodocumentar, la 
BNC „Ion Creangă” și-a găsit vocaţia și împlinirea visurilor profesionale. Dar natura 
ei, sinele său, îi spunea: „Poţi mai mult!”. Se apuca de mai multe, iniţiative colaterale 
bibliotecii, dar care, legate împreună, dădeau roade și valoare celei din urmă. Așa a 
înfi inţat, pentru prima dată în RM, o asociaţie profesională, Asociaţia Bibliotecarilor 
din Republica Moldova, devenind și primul președinte al ei. Crearea acestei organizaţii 
profesionale a fost ca și cum doamna Claudia Balaban a aprins o torţă mare, mare, 
care a luminat calea spre deschidere către extern a lumii bibliotecare din RM, calea 
de constituire a parteneriatelor cu instituţii similare de pe mapamond și ieșirea în 
lume a bibliotecarilor noștri, calea de promovare a biblioteconomiei moldovenești. 

Punând fundamentele acestei uniuni profesionale, iarăși forţa lăuntrică, neas-
tâmpărată, a Claudiei Balaban, i-a sugerat „poţi mai mult!”. Și a putut să constituie 
Fundaţia Cărţii, iarăși pentru a sluji, ajuta bibliotecile din teritoriu, din spaţiul rural, 
să-și completeze colecţiile, într-o perioadă de criză și tranziţie, în care bibliotecile au 
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fost lăsate să se descurce singure cum pot. E greu să calculezi câte cărţi, această doam-
nă aducătoare de carte, a dus prin biblioteci… Ea cu siguranţă știe, dar nu etalează. 

Având experienţa fondării ABRM, se apucă și constituie Secţia Naţională IBBY 
(Consiliul Internaţional al Cărţii pentru Copii și Tineret), al cărei președinte este până 
în prezent. Secţia Naţională IBBY, organizaţie de promovare a cărţii pentru copii, a 
reunit, sub conducerea Claudiei Balaban, bibliotecari, scriitori, artiști plastici, grafi cieni 
de carte, simpli iubitori de carte. Sub auspiciile Secţiei IBBY și sub buna manageriere 
a Claudiei Balaban, Salonul Internaţional de Carte pentru Copii (iniţiativa exclusivă 
a ei) de la Chișinău, 14 ani la rând îi adună pe toţi la un loc, în jurul cărţii pentru 
copii, la întâlniri cu scriitorii pentru copii (1997–2011). Alături de faptul că a pus, 
iarăși fundamentul, începutul Secţiei Naţionale IBBY din RM, alături de faptul că a 
iniţiat și în continuare a dezvoltat Salonul Internaţional de Carte pentru Copii (SICC), 
Claudia Balaban este un ambasador al cărţii pentru copii în lume. Prin intermediul 
acestei secţii promovează, la nivel internaţional, scriitorii basarabeni, traducătorii de 
carte din alte limbi ai literaturii pentru copii, grafi cienii de carte pentru copii. Efortul 
său a adus mai multe diplome IBBY, adică recunoaștere internaţională, scriitorilor 
noștri. Datorită ei cărţile poeţilor și prozatorilor noștri sunt prezente la expoziţiile 
internaţionale, bianuale, ale IBBY. Prin aceste prezenţe autorii și editorii basarabeni 
se simt parte componentă a comunităţii internaţionale a scriitorilor pentru copii și a 
editorilor cărţii pentru copii.

Din afară, doamna Claudia Balaban se vede ca un conducător al lor, chiar așa 
este percepută, care îi adună, le dă sarcină (să scrie pentru copii, să ilustreze carte 
pentru copii), îi promovează și ca fi nalitate – le aduce trofeele. Fără nicio aluzie, fără 
nicio preamărire sau subtext cred că pe drept rezultatele dezvoltării vertiginoase, ale 
diversifi cării tematicii, îmbunătăţirii simţitoare a ilustraţiilor la cartea pentru copii 
i se pot atribui, în singularitate, doar ei. Pentru efortul permanent și activitatea, de 
excelenţă, a secţiei IBBY a fost aleasă, în 2009, membră a Comitetului Internaţional 
pentru organizarea Festivalului de Carte pentru Copii și Tineret, în Seul, Coreea, 2010.

În paralel cu aceste activităţi colaterale bibliotecii iniţiază Concursul La izvoa-
rele înţelepciunii, Proiectul Naţional Spre cultură și civilizaţie prin lectură – ambele 
de promovare a cărţii, a operelor clasicilor sau scriitorilor notorii, dar și a copiilor și 
adolescenţilor din R. Moldova. Nu-și neglijează nici biblioteca pe care o conduce. A 
iniţiat și realizat un proiect ambiţios de informatizare a Bibliotecii Naţionale pentru 
Copii „Ion Creangă”. Urmează apoi Proiectul internaţional (ca participare – susţinut 
de Institutul Suedez din Stockholm) și local (ca acţiune – BNC „Ion Creangă”) BI-
BLIOTECA PICILOR – Dotarea și amenajarea serviciului Activitate cu preșcolari și 
copii de 7-10 ani în stil modern. Un proiect de care este mândră și pe care îl dorește 
în fi ecare bibliotecă publică.

Ce reprezintă Claudia Balaban? Când zici Claudia Balaban, imediat asociezi acest 
nume cu Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, cu IBBY, cu Fundaţia Cărţii, 
cu Salonul Internaţional de Carte pentru Copii și Tineret, cu începuturile Asociaţiei 
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Bibliotecarilor, cu IFLA, pentru că e mai ușor să numeri la câte conferinţe IFLA nu 
a participat decât la cele la care a fost! O mai asociezi cu bonomia, cu respectul, cu 
curajul. Despre ceea ce reprezintă Claudia Balaban putem spune că onoarea este con-
știinţa ei, corectitudinea și respectarea angajamentului este conștiinţa ei. Este Omul 
vrednic, Omul frumos, Omul exemplu, Omul care arde pentru domeniu, pentru 
bibliotecă și carte… 

Ce mai reprezintă Claudia Balaban? Este un bun manager. Una dintre cele mai 
mari provocări ale managementului din zilele noastre este să fi m demni de oamenii 
pe care îi conducem... Totdeauna, din orice colectiv, a făcut echipă performantă – fi e 
că era vorba de Biroul sau Consiliul ABRM, fi e că e vorba de Consiliul Secţiei Naţio-
nale IBBY, fi e că e vorba de echipa de realizare a SICC sau de pestriţul Juriu al acestui 
Salon.... este mai mult decât un manager... este un lider. A știut să sincronizeze echipe 
formate ad-hoc, echipe străine, dar, mai ales, a știut să sincronizeze echipa BNC „Ion 
Creangă” pentru realizarea proiectului ei de regândire a modului de operare a BNC, 
de redesign al BNC, de reorientare a direcţiei de dezvoltare; pentru a asigura viabi-
litatea BNC, pentru a angaja instrumentele și metodele necesare dezvoltării BNC și 
realizarea obiectivelor ei. În peisajul competitiv, care pare că nu lasă loc bibliotecii 
și cărţii, ea găsește forme și metode de suscitare a interesului pentru ambele. Este 
motorul trenului numit SUCCES! 

A avut eșecuri? Da, dar a trecut peste ele. A fost trădată? Da, dar a găsit puteri să 
ierte, să înţeleagă, s-o ia de la capăt..., să provoace o schimbare de focus. Abilitatea de 
a se adapta la contexte diferite, la contexte mișcătoare îi asigură durabilitatea succesu-
lui. Succesul pe termen lung al unui manager depinde de puterea de a ieși din pădure 
pentru a vedea copacii. Nu numai că a avut puterea să iasă din contextul local, din 
contextul naţional – a mai avut curajul să traverseze mări, oceane, continente pentru 
a afl a și învăţa mai multe, pentru a prezenta domeniul lumii întregi! 

Are noroc? Da! Și pentru aceasta este invidiată. Dar cum spunea Louis Pasteur: 
Norocul surâde minţii pregătite.

Este invidiată? Da! Dar ceea ce nu știu cei care o invidiază, este că ea atunci 
când nu este vânt prielnic vâslește, vâslește din greu dar tot ajunge unde și-a propus! 
Dintr-o parte, pare că acţionează și abordează simplist lucrurile. Aceasta la prima 
vedere. Pentru că trebuie să fi i capabil să înţelegi întreaga complexitate a unui lucru 
pentru a-l putea exprima în mod simplu. O ajută gândirea executivă și pragmatică. 
Doar un om mare, un conducător redutabil, are capacitatea de a simplifi ca lucrurile, 
reducându-le la esenţă... Doamna Claudia Balaban dă viaţă lucrurilor bune... or, 
aceasta nu poate fi  prilej de invidie, nici albă, ci doar de bucurie.

 Este apreciată Claudia Balaban? O… Da! Pentru toţi cei din jur este sursa de 
energie, astăzi difi cil de găsit, foarte scumpă și costisitoare. Energie, vizibilitate, inte-
res... caracteristici recunoscute pentru Claudia Balaban în comunitatea profesională, 
în comunitatea oamenilor de creaţie, în eșalonul de vârf al ţării, în forurile profesio-
nale naţionale și internaţionale, în comunitatea utilizatorilor bibliotecilor, nu numai 
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chișinăuiene. Pentru rezultate și merite a fost gratifi cată de toate forurile abilitate, 
cu toate distincţiile posibile de obţinut în această ţară. Însă bucuria și împlinirea ei 
nu vine de aici. Își vede împlinirea când vede adunaţi picii în Sala Picilor, când nu 
vor să plece din bibliotecă, când vede rânduri de copii și tineri să intre la Salonul de 
Carte, când vede standurile pline cu carte, când vine cu braţul de diplome pentru cei 
implicaţi în lectură și creaţie. 

La ceea ce are Claudia Balaban … putem inversa aici, așa-i mai bine… cei care o 
au pe Claudia Balaban… noi toţi, bibliotecari din bibliotecile publice, bibliotecari din 
bibliotecile pentru copii, o avem și ne are. O au toţi acei editori, scriitori de carte pentru 
copii cu care colaborează și-i are, ca o mamă, ea. O are domeniul biblioteconomic, 
o au vecinii de la Hulboaca, unde își are casa de vacanţă, o au rudele, prietenii – toţi 
au benefi ciat de ajutor, de sfaturi, consultanţă, poveţe, îndemnuri, exemple… pentru 
mulţi dintre noi a fost și este mentor, dascăl, prieten, un om de care ni-i drag. Roiesc 
în jurul ei mulţi oameni pentru că oferă credibilitate. 

La cele trei fundamente ale lui Arthur Schopenhauer și trebuinţele omenești ale 
lui Aristotel adăugăm și despre Victus et amictus („traiul și îmbrăcămintea”) ale lui 
Epicuros, la fel o trebuinţă fundamentală a omului. Este o necesitate pentru doamna 
Claudia Balaban de a fi  femeia frumoasă, carismatică, fi nă, totdeauna elegantă, în-
noită. Este designerul vestimentaţiei sale, exprimându-și personalitatea, caracterul, 
prin croi și culoare, latură apreciată nu numai de comunitatea profesională. Este, la 
fel, designerul traiului ei, al locuinţei, al casei de vacanţă, al lotului de pământ pe care 
l-a transformat într-o grădină de fl ori de vis… 

Enumerarea unui set de calităţi, virtuţi sau identifi carea și ierarhizarea rezultatelor 
nu pot descrie, în totalitatea sa, fenomenul Claudia Balaban. Ilustrăm acest fenomen 
cu un citat: „Nu am nici cea mai mică îndoială că orice bărbat sau femeie ar putea să 
reușească ceea ce am înfăptuit eu dacă ar depune același efort și dacă ar cultiva același 
nivel de speranţă și credinţă. La ce bun credinţa dacă nu o transformi în fapte?” spunea 
Mahatma Gandhi... dar parcă spunea despre Claudia Balaban... 

În încheierea acestui bilanţ al percepţiei asupra personalităţii Claudiei Balaban, 
accentuez și afi rm, cu bună știinţă, că draga noastră colegă, este încă un copil, silitor 
și fericit, perspicace și totodată pasionat. Fiecare dintre noi poartă în el un copil. În 
jurul lui ne clădim ca om, ca personalitate. El conţine planul nostru de viaţă, proiectul 
lumii noastre. Noi abandonăm copilăria pas cu pas prin cunoaștere, prin acumularea 
experienţei de viaţă… Claudia Balaban nu a abandonat-o niciodată, nu a abandonat 
nici poveștile copilăriei, le are la bibliotecă, acasă, le editează, le oferă și le spune copi-
ilor și iarăși crede în ele, împreună cu copiii. Proiectul lumii ei era să fi e în domeniul 
biblioteconomic basarabean, să-i facă pe copii să creadă în povești, iar pe noi în viitor… 

conf. univ. dr. Lidia KULIKOVSKI,
director general al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”
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UN BIBLIOTECAR DE EXCEPŢIE: 
CLAUDIA BALABAN

În lunga mea activitate de bibliotecar – personal nu mi-a fost niciodată rușine 
să mă numesc bibliotecar, așa cum le este altora, care se semnează ca profesori, deși 
nu au predat o oră la catedră – am cunoscut o întreagă lume de oameni care au avut 
de-a face cu biblioteconomia și bibliotecile.

Mi-aduc aminte că imediat ce am terminat facultatea, am cunoscut în Aula Bibli-
otecii Centrale Universitare din București – la cercurile lunare de biblioteconomie pe 
care le organiza directorul de atunci, astăzi puțini își mai aduc aminte de el, profeso-
rul Mircea Tomescu, autorul celei mai bune lucruri de istorie a cărții românești – pe 
Nicolae Georgescu–Tistu, fondatorul învățământului biblioteconomic românesc de 
nivel universitar. Tot în același cadru am avut onoarea să fi u prezentat și lui Barbu 
Th eodorescu, autorul primului manual de biblioteconomie românească. Era perioa-
da anilor șaptezeci, când se mai continua activitatea marilor bibliologi români din 
perioada interbelică. Tot la asemenea reuniuni ale profesorilor am cunoscut și pe 
Dan Simonescu, cel care mi-a fost mentor timp de două decenii și cu care mi-am 
dat doctoratul în biblioteconomie, om de o mare moralitate și altruism, un veritabil 
produs al umanismului românesc.

Am evocat câteva nume din panteonul de aur al bibliologiei românești, oameni 
care au iubit cartea și biblioteca, care au sprijinit și s-au dăruit nobilei profesii de bibli-
otecar. Era la începutul anilor ’70, perioada când meseria nu era încă total compromisă. 
Abia mai târziu, după desfi ințarea completă a învățământului de specialitate, după 
pătrunderea în biblioteci a unor oameni dezinteresați de această profesie, meseria de 
bibliotecar se degradează în așa măsură în România, încât astăzi, la 20 de ani de la 
reînfi ințarea învățământului biblioteconomic, care a ajuns la a cinsprezecea promoție, 
multora încă le este jenă să spună că au învăţat să devină bibliotecari. 

Se pare că nu același lucru s-a întâmplat în Republica Moldova unde, după bunul 
exemplu rusesc, s-a continuat învățământul biblioteconomic în întreaga perioadă 
comunistă, învăţământ care a dat promoții întregi de bibliotecari valoroși și unde 
bibliotecarii se bucură de o mai mare apreciere ca în România. 

Spun, cu credința că nu greșesc, că una dintre cele mai importante fi guri ale 
mișcării bibliotecarilor din Basarabia este Claudia Balaban, această femeie extraor-
dinară, a cărei vigoare și energie sunt pilduitoare. 

Nu este pentru prima dată când scriu despre Claudia și o fac de fi ecare dată cu 
plăcere și admirație. Mă întreb când această doamnă a ajuns la șaptezeci de ani, când 
spiritul și forța sa de muncă o cantonează la cel mult patruzeci?

Cred că nu fac o eroare dacă o plasez pe Claudia Balaban în continuarea generației 
de aur a bibliotecarilor români, a acelor oameni care au fost mândri că sunt bibliote-
cari, care au dat tot ce au avut ei mai bun pentru profesie, care nu au spus niciodată 
că au muncit prea mult și că acum e rândul altora.
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Dacă arunci o privire asupra biografi ei doamnei Balaban, rămâi impresionat de 
activitățile pe care această persoană le-a desfășurat. 

Voi comenta această biografi e începând chiar cu primul lucru care mi se pare 
relevant: studiile. Claudia s-a pregătit din capul locului să devină bibliotecar – acesta 
este un lucru extrem de important. Una este să ajungi într-o bibliotecă dintr-o pură 
întâmplare, cum ajung mulți, și alta să urmezi o școală, gândindu-te încă de la început 
ce vei deveni. Așadar, în 1968 doamna Balaban își încheiase studiile universitare la 
Facultatea de Filologie a Universității de Stat din Moldova, specialitatea bibliotecar–
bibliograf. Au trecut de atunci 42 de ani – o viață închinată cărții și bibliotecii.

Când îți desăvârșești studiile universitare, de regulă, nu știi mare lucru. Ai căpătat 
doar idee de ce înseamnă meseria pe care ai studiat-o. Practica, activitatea de zi cu 
zi coroborate cu studiul individual sunt cele care de fapt te formează într-un anumit 
domeniu.

Claudia și-a început activitatea ca un simplu bibliotecar comunal în chiar satul 
său natal, Burlănești din raionul Edineţ. În cei aproape cinci ani, cât a lucrat acolo, 
a învățat să cunoască cititorii, utilizatorii, cum spunem noi astăzi, și să-i facă să se 
apropie de carte, de lectură. Faptul că acești cititori erau chiar din satul său de naștere 
a reprezentat un serios sprijin pentru meseria sa. Se știe că una din reușitele meseriei 
de bibliotecar este cunoașterea utilizatorilor. Tot acum s-a ocupat și de lectura copi-
ilor, cel mai difi cil aspect al muncii cu cartea, activitate de care a rămas atașată toată 
viaţa și unde și-a câștigat faimă. A-i face pe copii să iubească cartea, înseamnă a-i 
avea cititori pentru tot restul vieţii. Este ca în educația religioasă. Cel care de timpuriu 
merge la biserică și se roagă, va rămâne fi del credinței până la moarte, aspect peste 
care, de regulă, trecem. 

A urmat o perioadă de 14 ani în care Claudia Balaban a îndeplinit diferite funcții 
administrative, etapă extrem de fertilă pentru cunoașterea situației lecturii și a bibli-
otecilor publice din raionul Comrat și, prin extensie, din întreaga țară.

Și ca o încununare fi rească a perfecționării pregătirii profesionale și a etapelor 
străbătute până acum, în 1978 devine director al Bibliotecii Republicane pentru Co-
pii „A. Pușkin” (azi Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”) din Chișinău.

Raportându-ne din nou la timp, au trecut de atunci 32 de ani, perioadă în care 
directoarea generală a făcut din Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” una 
din cele mai prestigioase biblioteci de acest fel din Europa. În toată această perioadă, 
Claudia a continuat sa se perfecționeze, a învățat multe și a avut voința și capacitatea 
de a le pune în practică.

Mobilitatea și disponibilitatea sa spirituală și fi zică i-au permis să lucreze în mai 
multe direcţii. Acţiunile în care s-a implicat au avut succes, au condus la creșterea 
prestigiului bibliotecarului în Republica Moldova, prin reprezentantul său în acest 
domeniu, în foruri internaţionale, unde numele său începuse a fi  cunoscut. Să ne 
gândim numai la înfi inţarea în Republica Moldova a Secţiei Naţionale a Consiliului 
Internaţional al Cărţii pentru Copii și Tineret (IBBY) sau la organizarea anuală a 



60

Salonului Internaţional de Carte pentru Copii și Tineret la Chișinău, începând din 
1997 – ambele de anvergură internaţională. Participarea la numeroase congrese 
ale Consiliului Internaţional al Cărții pentru Copii și Tineret și ale Federației 
Internaționale a Asociațiilor de Bibliotecari și Biblioteci (IFLA) sunt alte mărturii 
ale preocupărilor sale internaționale. 

Nu vom încheia cu activitatea internațională desfășurată de Claudia Balaban îna-
inte de a menționa inițierea proiectului Dotarea și amenajarea serviciului Activitate cu 
preșcolari și copii de 7-10 ani în stil modern susținut de Institutul Suedez din Stockholm. 

În afară de acestea, se adaugă inițiativele și demersurile interne, la nivel naţional. 
A le enumera pe toate ar însemna să acoperim un spațiu prea mare, așa că ne vom 
limita doar la cele mai semnifi cative. Mi se pare că unul dintre lucrurile cele mai 
remarcabile realizate de doamna Balaban este Fundația Cărții din Moldova, care are 
ca scop furnizarea de cărți de calitate bibliotecilor moldovene. Ce poate fi  mai util 
pentru biblioteci decât a avea în colecții publicații de valoare atât românești, cât și 
străine, cărţi pe care să se sprijine lectura de nivel superior. Este destul de greu să 
realizezi o ierarhizare între multitudinea acțiunilor întreprinse. Toate converg spre 
carte și biblioteci și sunt de extindere națională: participarea la elaborarea Strategiei de 
dezvoltare a Sistemului Național de Biblioteci în perioada 2006-2010, organizarea celui 
de-al treilea Congres al Bibliotecarilor din Republica Moldova, inițierea Proiectului 
Național Spre cultură și civilizație prin lectură etc.

 Apreciindu-i-se calitățile profesionale și organizatorice, doamna Claudia Balaban 
a fost aleasă de colegii de breaslă președinta Asociației Bibliotecarilor din Republica 
Moldova în perioada 1991–1995, urmând apoi pentru încă patru ani ca vicepreședinte. 
Din aceleași considerente, în 2009 este aleasă membru al Comitetului Internațional 
pentru organizarea Festivalului de Carte pentru Copii și Tineret din Coreea de Sud.

Relevante sunt în schiţarea acestui portret și realizările bibliotecii conduse de Cla-
udia Balaban. Această bibliotecă pe nesimţite și-a câștigat un prestigiu care depășește 
granițele țării. Vorbeam mai sus de organizarea anuală în cadrul acestei prestigioase 
biblioteci a Salonului de Carte pentru Copii, cu participare internațională. Vom 
adăuga la aceasta zecile de întâlniri cu scriitorii, alți oameni de cultură, oameni de 
știință etc. Pentru a facilita accesul prin Internet al cititorului la colecțiile bibliotecii, 
a fost realizat un proiect de informatizare a Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion 
Creangă”. Și fi indcă am vorbit de cititori, nu putem să nu menționăm ampla activitate 
bibliografi că desfășurată în această bibliotecă în folosul acestora. Mărturie sunt zecile 
de cercetări bibliografi ce de tipul dicționare bibliografi ce (Scriitorii Moldovei în lectura 
copiilor și adolescenților, Scriitori – laureați ai Premiului Hans Christian Andersen), 
bibliografi i cumulative (Cartea pentru copii editată în Republica Moldova, 1975-2000) 
sau biobibliografi i dedicate marilor personalități ale culturii basarabene (Grigore 
Vieru, Spiridon Vangheli, Alexandru Cosmescu etc.). 

În afara activităților, legate de mișcarea bibliotecară din Republica Moldova și 
cea internaţională, care i-au răpit foarte mult timp, doamna Claudia Balaban s-a ma-
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nifestat și ca un teoretician al profesiei de bibliotecar. Cele peste nouăzeci de articole 
scrise pe teme de biblioteconomie sunt dovada cea mai clară în acest sens. Multe 
dintre aceste articole se referă la biblioteca și cartea pentru copii. Și fără a ne îndoi o 
clipă, considerăm că doamna Balaban este cel mai mare specialist român în viață în 
domeniul cărţii și bibliotecilor pentru copii.

Iată, așadar, crâmpeie din viaţă unui om dedicată bibliotecii. 
În timp ce scrieam aceste rânduri, m-am gândit când am cunoscut-o pentru prima 

dată pe Claudia. In orice caz, după 1989, cred ca la Conferina IFLA de la Istanbul din 
1995. Încă de la început am fost cucerit de personalitatea sa. De atunci ne-am întâlnit 
adesea în România sau chiar în străinătate. Ne vedeam cu regularitate de două ori pe an 
la târgurile noastre de carte. În afară de acestea, doamna Balaban era invitată la toate 
Conferinţele Naţionale ale ABIR și ABR sau la alte evenimente importante legate de 
mișcarea biblioteconomică românească. Am participat, la rândul meu, împreună cu 
colegul Emil Vasilescu de la revista Biblioteca, la unul din Saloanele Internaţionale de 
Carte pentru Copii și am rămas uimit de reușită. Nu mai vorbesc de excelenta orga-
nizare, prin care înţeleg găzduirea atâtor oaspeţi, dar și de faptul că la deschidere au 
participat miniștri și alţi reprezentanţi de prima mărime din conducerea Republicii 
Moldova – ceea ce la noi, din păcate, nu se întâmpla niciodată.

Închei aceste rânduri izvorâte dintr-un sentiment de adâncă afecţiune și admiraţie 
pentru un coleg cu care am împărtășit adesea idei legate de meseria noastră, de soarta 
bibliotecilor si bibliotecarilor din spaţiile locuite de români, de rolul și importanţa 
asociaţiilor profesionale și de multe alte lucruri, urându-i doamnei Claudia Balaban 
multă sănătate și viaţă lungă spre bucuria noastră și satisfacţia celor care iubesc cartea 
si biblioteca.

prof. univ. dr. Mircea REGNEALĂ,
București, România

SORA NOASTRĂ CLAUDIA

Citesc articolul despre doamna Claudia Balaban, semnat de Lilia Tcaci și publicat 
în Calendarul Naţional, ediţia anului 2011, elaborat de Biblioteca Naţională, și nu 
încetez să mă minunez de câte poate face un om în numele unei profesii. 

Peste 50 de ani de activitate în bibliotecă și peste 33 de ani într-o bibliotecă 
anume – Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”! Cum vi se pare? Din 
1978 – director al Bibliotecii. Mai rar asemenea cult pentru o profesie! Și mai rar 
asemenea destin profesional! Și mai rar asemenea noroc! Pentru că numai un om 
norocos poate să-și găsească albia potrivită în care să se simtă bine și să plutească 
atâţia ani. Purtată de val prin atâtea ţări și atâtea locuri, doamna Claudia a adunat 
nu numai cunoștinţe, a adunat tot ce s-a putut mai bun: înţelepciune, răbdare, 
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toleranţă și toate împreună au modelat un caracter și un om în preajma căruia se 
simte confortabil oricine.

Sora noastră Claudia, așa l-am auzit numind-o, la un salon de carte de la Iași, 
pe regretatul Grigore Vieru. Nu sunt sigură, dar probabil tot așa o numește și 
academicianul Mihai Cimpoi și toţi ceilalţi scriitori, împreună cu care a organizat 
atâtea activităţi de excepţie, atât pretutindeni în ţară, cât și în România. Tot la un 
salon de la Iași (poate chiar la același) i-am văzut pe domnii Mihai Cimpoi și Ion 
Hadârcă, cât de cuminţi au reacţionat, când doamna Claudia, în toiul unei „șederi 
împreună”, s-a ridicat de la masă și a dat tonul plecării. Poate aveam chef să mai 
rămânem în compania prietenilor ieșeni, dar echipa era echipă, iar doamna Balaban 
în acel moment era liderul. Și respectul pentru lider, adică pentru doamna Balaban, 
a prevalat. Dar, la sigur, scriitorii nu sunt unicii care o simt așa. Și noi, colegii ei, 
bibliotecarii, mai verzi și mai copţi, tot așa o simţim, o soră a noastră, pentru unii 
mai mică, pentru alţii mai mare, dar pentru toţi, deopotrivă, cu aceeași deschidere, 
dăruire și prietenie.

Dacă mi-ași face un clasament propriu al persoanelor, din sânul profesiei, cu care 
s-au încrucișat mai frecvent drumurile bibliotecare, dna Claudia ar fi  numaidecât 
printre primele 10. Cele două Biblioteci Naţionale au avut drumuri lungi de parcurs 
împreună: deplasări în mai toate raioanele republicii, seminare, conferinţe, simpozi-
oane și altele asemenea aici, în ţară, și în România și chiar o deplasare la Conferinţa 
IFLA după hotare.

Drumuri frumoase!... Și amintiri pe potrivă.
Atâţia ani în prim planul profesiei! – este destinul doamnei Balaban și sunt sigură 

că, pentru Domnia sa, altul este de neconceput. 
La Mulţi Ani! 

Vera OSOIANU,
director adjunct al Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova

OMUL CARE DĂ VALOARE BIBLIOTECARULUI 
ȘI BIBLIOTECII 

Ce am învăţat de la Omul Claudia Balaban?
Învăţ întotdeauna/de-a pururea și din diverse surse: de la familie, de la echipa 

profesioniștilor Departamentului Informaţional Biblioteconomic ULIM, de la colegi 
din instituţii similare… Șirul ar putea fi  continuat. Prin prezentul material, fi ind 
considerat un omagiu pentru doamna Claudia Balaban, director general al Bibliotecii 
Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”, voi încerca să răspund la întrebarea: ce am 
învăţat eu de la Domnia sa? 
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O persoană cu doza maximă de onestitate și integritate personală/profesională, 
este un exemplu de urmat în viaţa personală și în cariera ce-o urmezi. Existând mai 
multe lecţii învăţate, voi reliefa două, la părerea mea mai importante. 

Doamna Claudia Balaban în toate situaţiile, de la toate „tribunele”, în faţa deciden-
ţilor, colegilor și utilizatorilor este autentică. Asta înseamnă că, respectând normele 
legale și etice, Domnia sa are întotdeauna curajul necesar de a-și declara convingerile 
și poziţiile, opiniile fi ind argumentate și bine gândite. 

Dar poate cea mai importantă lecţie învăţată (ne-învăţată?) prin/de la doamna 
Claudia Balaban ţine de orientarea de a acţiona în conformitate cu ceea ce este corect, 
nu ce este o faţadă, o doză de colegialitate superfi cială și temporară (manifestată din 
partea celor în care crezi și îi apreciezi). Iar atunci când apreciezi și înţelegi realitatea, 
contează mult să existe persoane (poate nu din cercul celor mai apropiaţi, poate care 
au fost trataţi chiar de tine pe ne-drept) care să nu te judece, dar să te sprijine în a te 
trezi la realitate, în a pricepe cine ești cu adevărat. Astfel, unele „victime ale schim-
bării”, chiar dacă nu își pot schimba (uita) trecutul, revin la prezent și își construiesc 
un viitor profesional pe potrivă.

Ce am învăţat de la Liderul în Profesie Claudia Balaban?
Activitatea profesională a doamnei Claudia Balaban se întinde pe mai multe 

decenii, punând amprenta indelebilă în diverse domenii ale biblioteconomiei, 
informării, documentări, în preocupările bibliotecilor și bibliotecarilor din biblio-
tecile publice, de învăţământ, știinţifi ce, academice, în munca organelor de resort. 
A devenit un lider în profesie nu doar pentru că este efi cientă și a obţinut rezultate 
excelente, dar și pentru că știe să câștige încrederea și respectul oamenilor din 
echipă și din exterior. 

Doamna Claudia Balaban este, din punct de vedere profesional, independentă și 
inter-dependentă. Independentă, deoarece este, în primul rând, foarte responsabilă, are 
încredere în propriile forţe și poate opta, poate face lobbyng-uri. Această independenţă 
pe parcursul întregii cariere profesionale a îmbinat-o organic cu inter-dependenţa: 
întotdeauna a pledat pentru unitate și coeziune profesională, pentru unirea eforturilor 
în scopul augmentării șanselor de succes. În viziunea lui Stephen R. Covey (apreciat 
drept un Socrate american) „inter-dependenţa este paradigma lui Noi: Noi putem, 
Noi cooperăm, Noi ne putem uni talentele și competenţele și crea laolaltă un lucru 
de amploare” (1, p. 37; 2). Același autor defi nește efi cienţa unei persoane prin câteva 
caracteristici, care, la părerea mea, sunt relevante staturii profesionale a doamnei 
Claudia Balaban.

Model de manager/bibliotecar pro-activ
Ideile, iniţiativele, responsabilităţile distinsei Doamne se fundamentează pe 

criterii valorice – gândite, apreciate și implementate. Niciodată nu a fost „dusă de 
val” în profesie, nu i-a fost lezată demnitatea și integritatea profesională. Chiar și 
unele perioade critice, grele (la părerea mea) din viaţa profesională au călit-o, au 
orientat-o pentru a înfrunta viitorul. Luând iniţiative, doamna Claudia Balaban își 
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asumă responsabilităţile reieșite, acţionând personal și îndemnând colegii de breaslă 
la o cooperare creativă. Pro-activismul doamnei Balaban nu este forţat ori înjositor, 
ea creând, de fapt, o atmosferă propice pentru promovarea celor de alături. Oamenii 
proactivi, spune S. Covey, pun valoarea înaintea sentimentelor (1, p. 67). Iar gradul 
de proactivitate se refl ectă în limbajul comportamental și vocabularul profesional, 
acceptat de către doamna Claudia Balaban. Prin intermediul căror grupe de cuvinte, 
indicate mai jos (și preluate de la S. Covey) o vedem/auzim?

Limbaj reactivLimbaj proactiv
Nu pot sa fac nimic / Să vedem ce-am putea face
N-o să fi e de acord / Pot face o prezentare convingătoare
Nu potAleg să … / Optez pentru …
Trebuie să fac / Prefer să fac
Dacă … / Vreau să …

Începe activităţile cu gândul la impact, fi nal
Pentru orice activitate ori implicaţie doamna Claudia Balaban vede destinaţia 

fi nală. Este vorba despre o activitate conceptualizată, căci „toate lucrurile sunt create 
de două ori. Există o creaţie iniţială de ordin mental și o a doua creaţie în plan fi zic” 
(1, p. 84). De aici acele caracteristici deţinute: siguranţa, orientarea interioară, înţe-
legerea și facilitatea de a acţiona – integrate și armonizate acestea întregesc portretul 
profesional al doamnei Claudia Balaban. 

Știe să depisteze și dă prioritate priorităţilor
Conducându-se după afi rmaţia că „lucrurile de mare însemnătate nu trebuie 

niciodată lăsate în voia lucrurilor neînsemnate” (Goethe), doamna Claudia Balaban 
știe să dea amploare factorilor, acţiunilor, relaţiilor, rezultatelor. Deţinând o viziune 
de ansamblu, ea se centrează pe principii, contribuind la echilibrarea domeniului/
profesiunii.

Interacţionează efi cient
Ori de câte ori intervine/propune/susţine, doamna Claudia Balaban urmărește nu 

un benefi ciu individual. Soluţiile adoptate la iniţiativa Domniei sale sunt întotdeauna 
reciproc avantajoase, reciproc satisfăcătoare, toate părţile implicate simţindu-se impli-
cate, responsabile, angajate. Activitatea profesională este desfășurată într-un spaţiu de 
cooperare și interacţiune, și, dacă și intervine competiţia – este una colegială. Relaţiile 
profesionale presupun învăţare reciprocă, conștientizare, voinţă, infl uenţă reciprocă, 
și mai ales – avantaje reciproce.

Poate să înţeleagă și să se facă înţeleasă
Prin toate acţiunile sale doamna Claudia Balaban a demonstrat tendinţa de a 

nu se pripi în a da sfaturi ori a trage concluzii, străduindu-se să înţeleagă situaţiile în 
profunzime. Este persoana care știe să asculte și să înţeleagă cu adevărat. 
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Fără a depune mari eforturi, Domnia sa știe cum să se facă înţeleasă. „Diploma-
ţia” ei profesională, la părerea mea, se bazează pe conceptele fi losofi ei grecești: ethos 
(persoană credibilă, cont integru și afectiv), pathos (sentimente de apartenenţă), logos 
(prezentări raţionale, convingătoare, relevante). 

Comunică și cooperează creativ
Interacţiunea cu doamna Claudia Balaban deschide noi posibilităţi, oportunităţi 

și alternative. 
Comunitatea noastră profesională este un tablou real al diferenţelor în percepţii 

și abordări. Și poate una dintre cele mai de preţ calităţi, pe care o posedă Domnia sa, 
este preţuirea acestor diferenţe (manifestată de către colegi în viziuni, comportamente, 
acţiuni, deprinderi). Este vorba despre un respect reciproc, dorinţa de a-și amplifi ca 
cunoștinţele, de a înţelege mai profund diferite fenomene și situaţii. Este important 
să poţi valorifi ca aceste diferenţe, funcţionând în/printre mediul lor real. 

Activitatea Domniei sale în calitate de manager superior al Bibliotecii Naţionale 
pentru Copii „Ion Creangă” reliefează importanţa edifi cării și muncii în echipă, cre-
ării mediului benefi c identifi cării, valorifi cări și stimulării creativităţii. Or, membrii 
echipei BNC „Ion Creangă” sunt un model de înţelegere a rostului profesional, de 
îmbunătăţire a efi cacităţii și de reușită.

Se orientează pentru o reînnoire echilibrată
Filosoful Herb Shepherd consideră că o viaţă echilibrată este condiţionată de patru 

dimensiuni: perspectivă (spiritual), autonomie (mental), conectare (social) și tonus 
(fi zic). Doamna Claudia Balaban, cu consecvenţă și echilibrat, dirijând timpul personal 
și profesional, investește în toate valorile menţionate. O condiţie fi zică excelentă (pe 
care i-o doresc prezentă încă mulţi ani înainte!), reculegere zilnică, măsurând efi cienţa 
fi ecărui ceas al zilei, generoasă cu cei din jur, se afi rmă în viaţa profesională (cred că 
și în cea personală) printr-un demers ascensional. 

De numele doamnei Claudia Balaban sunt indisolubil legate un șir de activităţi /
creaţii știinţifi ce și profesionale, devenite evenimente în comunitatea biblioteconomică 
și culturală: constituirea și dirijarea Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova 
(cu statutul de Primul Președinte), Congrese și Conferinţe ale Bibliotecarilor, Fun-
daţia Cărţii, organizarea Saloanelor Internaţionale de Carte pentru Copii și Tineret, 
publicaţii inedite, activităţi de promovare a operelor scriitorilor români/basarabeni 
la nivel naţional și internaţional și altele. Îi suntem recunoscători pentru inspiraţie 
și înţelepciune, pentru observaţii și încurajări, pentru mesajele ei profunde și funda-
mentale (implantate în mintea și activitatea noastră): să învăţăm, să ne implicăm și 
să acţionăm uniţi din ce în ce mai mult. 

 Avem nevoie de prezenţa Domniei sale, la fel cum (îmi permit să afi rm acestea!) 
doamna Claudia Balaban simte necesitatea de a ne avea alături pentru a comunica, a 
munci împreună, a ne ajuta, a rezolva o problemă comună.
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Ludmila CORGHENCI,
director adjunct, DIB ULIM

CLAUDIA BALABAN: OMUL – INSTITUȚIE

Există oameni care prin personalitatea lor, prin dăruirea față de o idee, un scop 
nobil, amprentează defi nitiv nu numai locul în care activează ci și alte spații, mai 
largi, devenind veritabile modele. O astfel de personalitate, a carei viață s-a identifi cat 
cu susținerea și promovarea cărții pentru copiii Basarabiei, cu educarea lor în cultul 
acestora, cu  provocarea și încurajarea editării  literaturii române pentru copii, este 
specialistul în biblioteconomie și știința informării, directorul Bibliotecii Naționale 
pentru Copii ,,Ion Creangă” din Chișinău, Claudia Balaban. 

Nu este deloc ușor, dar e extraordinar de plăcut să vorbești despre o asemenea 
personalitate complexă, care a făcut din instituția pe care o conduce un al doilea mi-
nister al culturii  din umbră – ministerul cărții pentru copii și tineret –,  atât de acut 
necesar într-o perioadă în care, după entuziasmul ,,Podurilor de Flori” (6.05.1990; 
16.06.1991), totul trebuia mișcat, revoluționat și în acest domeniu, începând cu do-
tarea bibliotecilor cu literatură română în alfabet latin (care fusese interzis aproape 
jumătate de secol), cu   crearea unui climat de emulație culturală conform noilor 
realități și continuând cu implementarea de proiecte și programe transfrontaliere, cu 
informatizarea bibliotecii și promovarea ei pe via Internet, cu afi lierea la organisme 
internaționale care-a făcut ca prestigiul ei să transgreseze granițele. 

Astfel s-a născut, mai întâi, ideea unui nou pod, ,,Podul de Cărți” Iași–Chișinău,  
creat, în urmă cu 20 de ani, de Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași, condusă de 
Nicolae Busuioc și Biblioteca Națională pentru Copii ,,Ion Creangă” Chișinău, condusă 
de Claudia Balaban, proiect continuat, peste doar un an, cu înfi ințarea Filialei de Carte 
Românească ,,Gh. Asachi – Ion Creangă” în elegantul spațiu oferit cu generozitate de 
Teatrul ,,Licurici”. Și tot astfel a devenit stringentă ideea unui salon dedicat micilor 
cititori, unic în spațiul românesc – Salonul de Carte pentru Copii și Tineret –, con-
cretizat în 1997 în aceeași colaborare.  

Grație forței de convingere a acestui arhitect al culturii cărții,  rarei sale capacități 
organizaționale, științei de a aduna în jurul bibliotecii și a promova oamenii de înaltă 
valoare din Basarabia, pe această punte ctitorită cu grijă, a venit la Salonul de Carte 
de la Iași, an de an până în 2008,  o întreagă suită de prestigioși scriitori, în frunte 
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cu acad. Mihai Cimpoi, editori, jurnaliști, interpreți de muzică folk, bibliografi , elevi 
performanți din licee, care-au devenit astfel familiari în Iași, cunoscuți și îndrăgiți de 
publicul ieșean, de românii din alte spații din jurul granițelor țării sau din diasporă, și 
care, în același timp, au ridicat  ștacheta acestuia. Nu numai că a dinamizat colectivul 
Domniei sale, dar a reușit rara performanță  de a ne stimula și pe noi, cei de la Iași, 
încât vizitele (cu un proiect sau altul)  la instituția noastră erau întâmpinate de fi ecare 
dată cu fraza: ,,Vine Claudia, vine  generalul, mobilizarea!”.  Aceasta pentru că ochiului 
ei critic nu-i scăpa nimic, întrucât totul trebuia să fi e perfect organizat, fără bâlbâieli, 
așa cum se desfășurau în general activitățile organizate de ea la Chișinău. Parc-o aud 
spunând cu aceeași voce afectuoasă   dar fermă: ,,– Domnu Busuioc, ...Catincuță, 
Ilenuță, dar ce-i asta?”, când ceva nu era tocmai în regulă.  

Ne-am susţinut reciproc și am împrumutat mereu unii de la alții idei pentru a 
aduce instituția cărții în centrul atenției comunității deservite, pentru a o face să  fi e 
în pas cu tot ce era nou în domeniu, cu nevoile acestor comunități. De la noi a preluat 
modelul salonului căruia ea, cu un extraordinar simț al cerințelor stringente din repu-
blică,  i-a dat o altă adresabilitate – publicul tânăr prin excelență, care trebuia crescut 
și educat în spiritul virtuților tradiției și pentru care trebuia stimulată producția de 
carte cu alfabet latin –, reușind să-l facă unic ca amploare și program,  ceea ce i-a adus 
o notorietate și un succes la care poate puțini s-au gândit că se va ajunge. Iar noi am 
preluat acest model al ei înserându-l în spațiul salonului ieșean, unde, de asemenea, 
s-a bucurat de o aderență fenomenală din partea copiilor și a  cadrelor didactice din  
Iași. Și tot ea ne-a provocat să fi m parteneri în concursul literar transfrontalier ,,La 
izvoarele înțelepciunii”, desfășurat anual la Iași sau Chișinău, având ca tematică viața și 
opera unui scriitor român,  începând cu Eminescu și ajungând până la Grigore Vieru, 
concurs care a reprezentat pentru copiii Basarabiei poate cel mai atractiv mijloc de 
cunoaștere a literaturii române, de perfecționare a limbii române. A făcut,  în acest 
fel, un imens serviciu, subsumându-și multe din sarcinile Ministerului Educației 
care, tot la insistențele ei, s-a implicat activ în desfășurarea lui. Căci concursul a atins 
performanța de a convinge acești copii –  în urma și a relațiilor de prietenie cu frații 
lor din Iași, a excursiilor în România oferite drept premiu –  că sunt de același neam, 
limbă, tradiție și că au o istorie comună. 

Prin întreaga concepție managerială greu de atins, dacă nu ai în sufl et dăruire, 
pasiune, dragoste de neam și de ţară, dragoste pentru copiii ţării, respect pentru valorile 
ei – cuvinte nu goale ci încărcate de sens, Claudia Balaban a reușit  un lucru formidabil 
care trebuie să rămână consemnat ca atare în istorie: a făcut din instituţia sa o inimă 
română a Basarabiei, fără a neglija, desigur, celelalte etnii trăitoare aici care au același 
acces nelimitat la carte, un focar de difuzare a culturii române, indiferent unde s-ar 
făptui ea.   În același timp, însă, a introdus Biblioteca Naţională pentru Copii ,,Ion 
Creangă” în circuitul european al valorilor,  prin afi lierea la IBBY și realizarea unor 
importante proiecte de invidiat – pozitiv – cu Institutul Suedez recunoscut pentru 
susţinerea  cărţii pentru copii,  prin participările la IFLA, prin site-ul instituţiei foarte 
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modern, fl exibil și mereu actualizat. A luat în serios orice idee nouă, orice proiect 
fezabil modernizării instituţiei pe care o conduce, aplicându-le rapid și adaptându-le 
specifi cului local. 

Ce n-a reușit un minister, poate, a reușit ea, susţinută permanent de Uniunea 
Scriitorilor din Republica Moldova, de cea a editorilor, de scriitori, editori, instituţii 
ale cărţii din România, din  ţări europene sau din spaţiul ex-sovietic, ceea ce dove-
dește extraordinara sa capacitate de a crea relaţii viabile, necesare unei instituţii care 
a renăscut, pur și simplu, sub bagheta sa miraculoasă. Deţine  arta deosebită a unei 
diplomaţii  rarissime de a convinge ofi cialităţile, indiferent de culoarea politică, păs-
trând  biblioteca  în afara sferei acesteia așa cum îi este statutul, cererile sale adresate 
lor, dar și sponsorilor salonului ori ai altor manifestări culturale, fi ind imposibil de 
refuzat.  Deţine știinţa păstrării unităţii și coeziunii colectivului ei pe care l-a provo-
cat continuu pentru a-și depăși limitele, pentru a se afi rma și afi rma instituţia, forţă 
transmisă mai departe, chiar dincoace de Prut, incitându-ne și pe noi să mergem în 
ritmul și la înălţimile arderii ideilor ei, impunându-se fără să impună. 

Deţine rara calitate de a crea, cultiva și întreţine prietenii autentice, mirosind 
de la distanţă fariseii, dăruindu-se din tot sufl etul acestor prietenii atunci când sunt 
sincere, prietenii pe care le-a dezvoltat nu numai în Republica Moldova, în România, 
ci, aș putea spune, pe  toate continentele, ceea ce a dus și la recunoașteri internaţio-
nale, astăzi ea numărându-se printre membrii Consiliului IBBY, calitate în care poate 
face și recomandări pentru Premiul ,,H.Ch. Andersen”și Diploma de Onoare IBBY 
oferită autorilor de carte pentru copii –  diplomă care-i înscrie deja pe Grigore Vieru, 
Spiridon Vangheli ș.a. 

Deţine uluitoarea capacitate de iertare și întrajutorare atunci când cineva îi cere 
ajutorul, chiar dacă acel cineva poate n-a înţeles la timpul potrivit că toată fi inţa ei 
este pusă în slujba progresului instituţiei, a comunităţii și că modelul ei poate fi  urmat. 

Dar, mai presus decât toate, Claudia Balaban iubește enorm copiii, din dragoste 
pentru care  a făcut totul, și-a consacrat întreaga viaţă, întreaga existenţă  atragerii lor 
către carte și știinţele informării, educării lor prin carte și toate programele culturale 
concepute și desfășurate n-au urmărit decât creșterea lor în spiritul respectării valorilor 
tradiţionale și adăugării de noi valori, formării lor ca buni cetăţeni. Le-a  oferit astfel 
acestora nebănuite portiţe de afi rmare, creând  un nou  minister posibil – ministerul 
copiilor –,  ea însăși reușind astfel să-și păstreze sufl etul de copil.  

 Pare a fi  un fel de Ana Ipătescu a acestor noi  vremi, o femeie care-a urnit din 
loc piedici uneori insurmontabile pentru a realiza scopuri măreţe, o femeie de o ui-
mitoare perseverenţă în tot ceea ce și-a propus să realizeze și, în același timp,  onestă, 
întotdeauna de partea adevărului. 

Când spui Claudia Balaban, vezi numaidecât mulţimea de copii care dă năvală 
la deschiderea Salonului – fenomen senzaţional, unic, extrem de emoţionant și plin 
de speranţă privind viitorul acestora – vezi bogăţia de cărţi pentru copii frumos edi-
tate și etalate în vitrinele acestuia,  vezi lansările  de cărţi al căror șir parcă nu se mai 
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termină, vezi frenezia  și climatul concurenţial creat pentru a scrie și publica cele mai 
frumoase cărţi pentru copii, vezi minunatele și emoţionantele spectacole cu cei mai 
talentaţi  preșcolari, școlari, elevi de liceu,  vezi pleiada de poeţi, prozatori, universitari, 
jurnaliști, artiști, editori, bibliografi  de linia întâi din Basarabia care, la Chișinău ori 
în deplasările la Iași sau în România în general, i-au fost mereu alături. 

Când spui Claudia Balaban, trebuie să-ţi imaginezi totuși și zilele, uneori și nopţile 
petrecute în vămile de pe cele două maluri ale Prutului, căutând să convingă vameșii de 
necesitatea cărţilor procurate din România în general prin donaţii, de toate drumurile 
făcute la târgurile de carte din România pentru a  achiziţiona cele mai  atrăgătoare 
noutăţi editoriale, pentru a crea noi punţi culturale spre Chișinău. 

Când spui Claudia Balaban, vezi un întreg colectiv, adevărat furnicar, care simte și 
gândește, ca și ea, zi de zi, proiecte pentru binele copiilor Basarabiei, a dascălilor lor, a 
întregii comunităţi, precum seria de superbe  biobibliografi i  ale scriitorilor importanţi  
ai Basarabiei, dicţionarul Scriitorii Moldovei în lectura copiilor și adolescenţilor, publi-
caţii  diverse între care Cartea. Biblioteca. Cititorul,  incitantele dezbateri profesionale.  

Când spui Claudia Balaban, parcă o vezi venind, din nou, spre Iași, cu Grigore 
Vieru, de a cărui prietenie și apreciere caldă s-a bucurat și care n-o mai poate însoţi 
acum în acest drum  care s-a  închis, vezi toate acele alte drumuri făcute împreună 
spre Neamţ, spre casa părintelui și preotesei Caia, spre Putna, la părintele Melchise-
dec,  sau Voroneţ, cu autocarele pline de copii, de scriitori dintre care n-au lipsit Ion 
Hadârcă, Nicolae Dabija, Spiridon   Vangheli,  Arcadie Suceveanu, Iulian Filip, Claudia 
Partole, Leo Butnaru ș.a., ș.a. 

Am cunoscut-o pe Claudia Balaban în urmă cu 20 de ani.  Impresia, pe care mi-a 
făcut-o atunci, a fost aceea de forţă, în pofi da fragilităţii și gingășiei fi inţei sale. Apoi 
am descoperit dăruirea ei pasională pentru profesie, pentru un scop nobil, pentru o 
idee nouă, dar mai ales umanitatea ei caldă, sentimentul prieteniei adânc înfi pt în fi inţa 
sa dar dăruit numai celui ce merge sincer în întâmpinarea sincerităţii ei. M-au uimit 
și mă uimesc și acum – deși sunt femeie sau poate tocmai de aceea – frumuseţea ei 
conservată fără prea mare efort,  în perfectă armonie cu frumuseţea interioară, impresia 
de mister feminin  transmis, probabil, pe fi liera infl uenţei  slave, cât și eleganţa felului 
ei de a fi , rafi namentul gesturilor, vorba adânc chibzuită, niciodată aruncată în van, 
cântărirea cuvintelor. M-au emoţionat  atitudinea de profund respect pentru valorile 
naţionale în apărarea cărora a sărit, amintindu-ne că sunt simboluri care nu pot fi  
luate în derâdere, cum se mai obișnuiește, din păcate, dincoace de Prut,  demnitatea 
și mândria de adevărată fi ică a Basarabiei, cât și extraordinara receptivitate la nou 
ori dinamismul de invidiat al fi rii sale, caracterul ales.  M-au impresionat înţelep-
ciunea,  dreapta sa cumpănă, respectul de vorbitor bilingv pentru valorile culturale 
și literare rusești, ale altor popoare.  Am făcut multe drumuri împreună, între ele și 
unul cadou pentru mine – Moscova, Biblioteca Naţională a Rusiei –, drumuri care-au 
rămas de neuitat, nu atât prin cele văzute și consemnate, cât, mai ales,  prin momentele 
petrecute alături, care mi-au revelat un om avid de a ști cât mai multe, de a cunoaște, 



70

un om cald,  plin de lumină în sufl et. Am petrecut multe ore, zile  împreună, numai cu 
dânsa sau și cu Eugenia, fi ica sa de sufl et, care ne-au apropiat, dându-mi convingerea 
că mai există, în aceste vremuri, în care totul pare că-ţi fuge de sub picioare, fi inţe 
asemenea lor,  adevărate și de neînlocuit prietene. 

Mă bucur că am ajuns împreună să sărbătorim acest jubileu. Îi mulţumesc, în 
acest context,  pentru  prietenia sa  care m-a onorat. La mulţi ani, Claudia Balaban, 
omul–instituţie dar și fi inţă  plină de  sensibilitate și umanism! Felicitări colectivului 
Bibliotecii ,,Ion Creangă” , Eugeniei, care a avut ideea acestui volum antologic în 
semn de preţuire! 

Dr. Catinca AGACHE,
Iași, România

MICUL GENERAL ȘI MARELE RĂZBOI 
AL CĂRŢII ROMÂNEȘTI

Cunosc mulţi oameni. Câţiva merită portretizaţi pentru contribuţiile lor știin-
ţifi ce sau artistice, unii pentru ceea ce simt și speră, alţii pentru ironia că au ajuns 
unde nu merită. Cu toţii fac viaţa mai interesantă sau mai grea celor din jur, deci sunt 
importanţi, nu?

Este o formulă, metaforică desigur, pentru odiseea cărţii trimise peste Prut, care 
a consemnat mulţi „eroi” și fapte memorabile. De mai mulţi ani, de când urmăresc 
ascendenţa spectaculoasă a fenomenului editorial din Republica Moldova, am rămas 
cu numeroase impresii, imagini și amiciţii. Schiţa unui portret în mișcare revine însă 
obsesiv pentru că este emblematică pentru ceea ce se vrea într-un război de acest tip: 
victoria unei cauze nobile. 

Este o fi inţă cu fi zic fragil, dar privire fermă și atitudine hotărâtă. Energia și voinţa 
date de Dumnezeu și de părinţi au ajutat-o să ducă până la capăt o misie grea pe care 
și-a asumat-o acum vreo 50 de ani, aceea de a fi  bibliotecar și manager într-o ţară 
sfâșiată de un război al alfabetelor, al tradiţiilor și al ideologiilor. Trăind printre cărţi și 
oameni, a reușit să înţeleagă, mai devreme decât alţii, că pe acest teren al relaţiei om – 
carte trebuie să lupţi permanent, să analizezi calm și să operezi sinteze menite să facă 
această relaţie de nezdruncinat. A înţeles devreme că abandonul cărţii lasă oamenii 
singuri și neajutoraţi, de aceea și-a înscris numele pe un front care n-are dușmani 
pe faţă: cartea pentru copii instituţionalizată la rang naţional. „Micul general”, cum 
am poreclit-o pe Claudia Balaban, directorul Bibliotecii Naţionale pentru Copii de 
la Chișinău, este stăpână pe un arsenal de temut – valorile perene ale omenirii – și 
reușește să-l utilizeze în modul cel mai fericit. 

Admiraţia noastră, a colegilor dincoace de Prut, vine și din constatarea amară că 
„pacea” din România a indus autorităţilor ideea că rolul bibliotecilor publice la noi 
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n-ar fi  atât de profund ca dincolo. La ei experinţa și gradele profesionale contează, 
realizările acumulate îţi atrag medalii, premii și onoruri publice. La noi e invers. Cu 
oameni precum Claudia Balaban, viitorul copiilor arată mai bine situat la nivel de 
civilizaţie și instrucţie.

Mă gândeam uneori, când o vedeam în plin efort de organizare a Saloanelor 
Internaţionale de Carte pentru Copii, că toată forţa îi vine de la vremurile grele pe 
care le-a traversat, că nevoia de a te adapta te face mai abil și mai puternic. Claudia 
Balaban anticipează, planifi că și organizează, dar prinde idei din zbor și le face să 
lucreze. Privirea cercetătoare se transformă doar la contactul cu copiii și prietenii. 
Vocea ei, care mă invita deunăzi la Salonul din aprilie, era ușor îngrijorată, dar opti-
mistă. Ca orice înţelept, Claudia Balaban își asumă trecutul, trăiește intens prezentul 
și-și consolidează viitorul.

Elena LEONTE, 
Iași, România

GANDURI LA ANIVERSARE

Motto: Timpul trece și noi... odată cu el...

Privesc cu atenţie clepsidra care îmi oferă răgazul unei refl ecţii peste timpul ce 
scoate la lumină ceea ce ar părea ascuns: activitatea unui Om care a plăsmuit fl acăra 
înţelepciunii printr-un act de apostolat în cultură. Nimeni altul decât distinsa doamnă 
Claudia Balaban căreia i-am descoperit, cu mulţi ani în urmă, propriul său univers 
și o voce, a sa, de neconfundat.

A creat, creeaza si va crea, descoperind noi zone umane, ascunse privirii noastre 
obișnuite prin propriul și marele său talent dăruit publicului și nu oricare, ci acela 
care prin sinceritate, optimism și curaj i s-a alăturat sufl etului, Copiii, aliaţi care i-au 
și rămas fi deli!

M-a captivat prin originalitate, impecabile intuiţii de a rezolva situaţii neprevăzute, 
capacitatea de a susţine dialoguri spirituale strălucite.

Acuma, când scriu aceste rânduri, încerc să detașez momente, situaţii în care s-ar 
fi  deosebit, dar, curios, o revăd mereu într-o sărbătorească dezlănţuire a spiritului care 
cheamă la deșteptarea conștiinţelor printr-un larg dialog spiritual.

La ceas aniversar, o regăsim în același spaţiu de purifi care a sufl etului și a minţii, 
Biblioteca, locul din care sufl etul ei și-a extras puterea datorită vechilor și noilor idei 
ale cărţilor, adevărate instrumente de civilizaţie și progres, mereu necesare diversităţii 
de gând și de simţire.

Consider acest moment un eveniment special, care m-a provocat și pe mine 
la o retrospectivă, deoarece am avut privilegiul de a o fi  cunoscut în circumstanţe 
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care au făcut posibile intânliri ale elitei scriitorilor și ale copiilor în spaţiul cultural 
românesc. 

Rămân memorabile Saloanele de Carte de la Biblioteca Naţională pentru Copii 
„Ion Creangă” și cele de la Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul”, sau cele 
de la Hâncești și Leova, ediţiile Concursului „La izvoarele înţelepciunii”, desfășurate la 
Chișinău, Soroca, Vaslui sau Iași, adevărate pagini de istorie trăite de o parte și de alta 
a Prutului, dar și proiectele transfrontaliere „Biblioteca virtuală”, „Caravana veselă – 
teatrul de joaca fără frontiere”, Centrul de Informare pentru Tineret Leova, care au 
marcat destinul cultural și au deschis noi perspective de comunicare prin luciditatea 
și intensitatea trăirilor.

Vocea Basarabiei s-a auzit prin glasul inegalabil al scriitorilor Mihai Cimpoi, 
Grigore Vieru, Ion Hadârcă, Arcadie Suceveanu, Claudia Partole, Nicolae Dabija și 
mulţi, mulţi alţii, dar și prin slova tipărită de edituri prestigioase: „Litera Internaţional”, 
„Prut Internaţional”, „Știinţa”, „Gunivas” etc., datorită doamnei Balaban, un simbol al 
omului dedicat culturii și civilizaţiei promovate prin carte.

În acest generos cadru de omagiere a întregii activităţi a doamnei Claudia Balaban, 
îi aduc cele mai alese mulţumiri pentru munca depusă, pentru că a apărat demnitatea 
profesiei prin vocaţie și asumarea răspunderii, pentru că m-a întâmpinat cu încredere 
și consideraţie în dialogurile profesionale, dovedind mereu dragoste pentru carte, 
pricepere și modestie, a sădit în sufl etele oamenilor binele, frumosul și iubirea, făcând 
ca farmecul ascuns al bibliotecilor să rămană pretutindeni și mereu același.

Poate chiar toate acestea alcătuiesc, în ultima instanţă, „Harul” pe care l-a defi nit 
atât de frumos poetul, pe care doamna Balaban îl poartă mereu în sufl et, Grigore 
Vieru: „Simplitatea, bunul-simţ, măsura, rigoarea, trăirea adevărată, respectul pentru 
limba în care scrii și chiar invidia din jur te pot acoperi repede de glorie în ciuda tuturor 
piedicilor ivite în cale”. 

prof. Elena POAMĂ,
Vaslui, România

„TINEREŢE FĂRĂ BĂTRÂNEŢE”

Firește, întâlnirea mea cu această mereu tânără și venerabilă Doamnă, pilduitor 
animată prin ani de un neobosit optimism, direct proporţional cu lucirea vie a ochilor 
și invers proporţional cu fragilitatea și puţinătatea fi inţei sale, nu ar fi  fost posibilă 
fără istorica șansă a întâlnirii cu Basarabia…

Ba, mai mult, de când am afl at că e născută într-o zi de 13, am înţeles că nici nu 
se putea să nu ne întâlnim „cândva”, de îndată ce G.T. Kirileanu, a cărui memorie o 
slujesc de peste 40 de ani, s-a născut într-o zi de 13 (martie), părinţii mei (încă în 
viaţă) s-au căsătorit pe 13 (februarie), iar multe alte împliniri din viaţa mea se leagă 
tot de cifra 13…
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***
Ca și atâtea mii de vieţuitori ai Moldovei dinspre Siret și Carpaţii Orientali, ca 

și bunii mei prieteni Nicolae Busuioc și Traian Brad, camarazi de biblioteconomie și 
drumuri basarabene, am avut fericirea de-a trece Prutul chiar din primul an al libertăţii 
noastre comune. Cu toţii purtând – sau purtaţi de – năvalnica dorinţă a conlucrării 
întru „creșterea Limbii Românești ș-a Patriei cinstire”. Era un sentiment pe care mi-l 
hrăniseră nu numai vibrantele ecouri livrești ale mirifi cei și jertfelnicei Moldove, cea 
din veac înnimbată prin jertfa strămoșilor și strămoșilor strămoșilor noștri, în frunte 
cu neasemuitul și sfântul voievod Ștefan cel Mare. Aceeași roadă îmi dăruiseră, prin 
lucrarea lor cărturărească închinată Ţării, și cei doi iluștri fraţi folcloriști Gheorghe 
și Simion Teodorescu-Kirileanu, adevărate icoane ale satului moldovenesc din valea 
Bistriţei cea repede curgătoare…

Atunci, într-un sfârșit de vară clocotitoare 1990, veneam din Piatra-Neamţ la 
Chișinău în dimineaţa lui 31 August, după un popas de-o zi și-o noapte la Orhei (31 
e și el un „13”, văzut în oglindă).

Acolo, în orașul binecuvântat de Vasile Lupu, peţisem – dimpreună cu vice-pri-
marul nostru Mircea Rusu, cel cu rădăcini în Soroca – o nobilă înfrăţire cu urbea 
străjuită de Cozla, Pietricica și Turnul lui Ștefan cel Mare. Tot acolo, împreună cu 
Lidia Sitaru, destoinica lideră a Bibliotecii „Alecu Donici”, am prefi gurat temelia 
primei biblioteci de carte românească, cu caractere latine, dintr-o parte a Moldovei 
în care prima oară pășisem.

Aici, în Chișinău, aveam a mă închina Voievodului, în ziua re-sfi nţirii statuii 
sale, din nou afl ată pe vechiul amplasament, în buza unei pieţe inundate de peste o 
sută de mii de fraţi și surori, la marea sărbătoare a limbii noastre, reașezată și ea în 
drepturile sale… Mircea Snegur, Mircea Druc, Ion Ungureanu – atunci, la picioarele 
lui Ștefan cel Mare, cu toţii în strai alb și cu ștergare înfl orate pe umăr, ca voievozi ai 
unor mistuitoare efl uvii de speranţă și înfl ăcărare.

Grigore Vieru, Spiridon și Radu Vangheli, Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, Ion 
Hadârcă, Leo Butnaru, Aurelian Silvestru, Claudia Balaban – bunele mele cunoștinţe 
de mai târziu, repere statornice în descifrarea meandrelor unei istorii ce nu prididește 
să ne tot dea lecţii de viaţă…

***
Dacă e adevărat că „au și cărţile viaţa lor”, cât de minunat, de ziditor și pasionant 

poate fi  și orice sincer demers dedicat reconstituirii sau evocării unor crâmpeie din 
trăirile celor care își închină cărţilor toată viaţa lor!

Da, una din marile minuni ale acestei neobosite septuagenare cu aer de perpetuă 
ștrengăriţă este Salonul Internaţional de Carte pentru Copii și Tineret. Iar paradoxul 
acestei uriașe mașinării, care an de an se pornește ca un tăvălug ce pare apt doar a 
zdrobi nervi, a călca bătături și a stoarce creieri, este acela că – întotdeauna – irumpe 
în efecte tonice, precum cel mai de succes și tainic elixir al tinereţii fără bătrâneţe…
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Acest salon este și pentru mine locul privilegiat al întâlnirii „în masă” cu copi-
lăria, cu febra absorbirii Cuvântului tipărit, rostit, cântat, ilustrat... Aici am cunoscut 
bucuria lansării cărţii mele de legende și tradiţii istorice „Ștefan, Ștefan, Domn cel 
Mare” (Litera Internaţional, 2004), aici am trăit, alături de grafi cianul Vasile Olac din 
București, și emoţiile premiului acordat pentru excelentele sale ilustraţii la acest volum.

Aici m-am întâlnit, de atâtea ori, cu gândurile și faptele colegilor de breaslă, stator-
nic animaţi să ofere mereu bucurii sutelor de mii și milioanelor de iubitori ai cărţii…

***
În toamna lui 2004, la festivităţile prilejuite de a 60-a aniversare a Bibliotecii „Ion 

Creangă”, tocmai împlinisem și eu relativ respectabila vârstă a instituţiei omagiate 
atunci în sala Teatrului „Licurici”.

M-am bucurat să-l aud pe Ambasadorul României la Chișinău, Excelenţa sa dl. 
Filip Teodorescu (declarat persona non grata în aprilie 2009) că vom putea sprijini în 
continuare drumul cărţii pe ambele maluri ale Prutului.

M-a întristat să-l aud apoi pe dl. Veaceslav Madan, ministrul culturii, că nu prea 
sunt soluţii economice la setea și foamea de carte din republică.

Am avut onoarea să înmânez doamnei Claudia „Diploma de Excelenţă” a Aso-
ciaţiei Naţionale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), dar 
și ocazia ofi cială să lansez Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” invitaţia 
de a se alătura Bibliotecii Judeţene „G. T. Kirileanu” în materializarea unui proiect 
care îmi dădea ghes de câteva luni: Centrul Internaţional de Informare Bibliografi că 
„Ion Creangă”. 

Menit să identifi ce, să tezaurizeze și să valorifi ce – indiferent de formă și suportul 
material – orice informaţie privind moștenirea culturală și receptarea creaţiei literare 
a celui mai important scriitor pentru copii din întreg spaţiul românesc, Centrul era 
gândit și ca organism implicat în a contribui și veghea la corecta editare a scrierilor 
lui Creangă și, implicit, la stimularea interesului pentru lectură în rândul copiilor și 
al tinerilor. Firește, întreg proiectul era și cel mai fericit mod de a cinsti și sluji amin-
tirea marelui cărturar și bibliotecar regal G. T. Kirileanu, cel mai important editor al 
genialului nostru humuleștean.

Doamna Claudia Balaban a crezut din prima clipă în oportunitatea și valoarea 
proiectului, s-a trecut treptat la treabă și chiar s-a muncit cu spor, astfel că – iată – 
din toamna anului trecut, la împlinirea a 50 de ani de la moartea lui G. T. Kirileanu, 
Centrul Internaţional de Informare Bibliografi că „Ion Creangă” se afl ă pe Net, în lumea 
eternei navigări. Nici nu se putea altfel, de îndată ce are și destoinici colaboratori: 

Consultanţi știinţifi ci:
 Academician Mihai Cimpoi, Chișinău
 Claudia Balaban, director general, BNC „Ion Creangă” Chișinău
 Prof. univ. dr. Constantin Parascan, Iași
 Prof. dr. Nicoale Scurtu, București
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Soft ware: 
 ing. Costachi Agache, șef serviciu, BJ „G.T. Kirileanu” Neamţ

Coordonare și administrare site:
 Cristina Catana și Monica Jitianu, BJ „G.T. Kirileanu” Neamţ

Bibliografi ere:
 Nicoleta Solomon, BJ „G.T. Kirileanu” Neamţ
 Tamara Maleru, BNC „Ion Creangă” Chișinău

Digitizare documente:
 Mugurel-Alexei Petraru, BJ „G.T. Kirileanu” Neamţ. 

***
Și, dacă tot am adus vorba mai sus de miracolul tinereţii fără bătrâneţe, să recu-

nosc în fi nal că, dincolo de toate trăirile mele „subiectiv–egoiste”, la sărbătoarea din 
Teatrul „Licurici” mai presus de toate au fost – fi rește – clipele de curat patriotism și 
lacrimile ce-au sugrumat respiraţia tuturor, la spectacolul deosebit de înălţător și pur 
al tinerilor elevi–artiști de la liceul–fanion „Prometeu”.

Așa cum, pentru Claudia Balaban, ceea ce contează mai mult și mai mult acum, 
la ceas aniversar, e că se regăsește în atâtea înfăptuiri și trăiri, pe care le-a insufl at prin 
generozitatea neodihnei și optimismului…

Constantin BOSTAN,
director al Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu” Neamţ, România

OMAGIU DISTINSEI DIRECTOARE 
CLAUDIA BALABAN

Claudia Balaban, specialistă în domeniul biblioteconomiei și știinţei informării, 
este un nume bine cunoscut și înalt apreciat în comunitatea profesională și culturală 
din ţară și de peste hotarele ei. Imaginea magnifi că proiectată de-a lungul anilor o 
aduce în postura de neobosită luptătoare pentru dezvoltarea bibliotecilor în general și 
a bibliotecilor pentru copii în special, organizarea lecturii copiilor, cultivarea gustului 
pentru lectură, transformarea lecturii într-o sărbătoare a sufl etului. 

Retrospectiva drumului parcurs de Domnia sa ne proiectează un urcuș realizat în 
modul cel mai onest, căci omagiata nu putea conta decât pe muncă asiduă, compor-
tament exemplar, dedare totală profesiei pe care a îmbrăţișat-o. Încă de la începutul 
activităţii s-a angajat în proiecte ambiţioase, demonstrând perseverenţă și hărnicie 
unică, s-a remarcat prin realizările sale profesionale și s-a impus ca o prezenţă stenică, 
deosebit de activă și competentă.
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 Labor omnia vincit (Vergiliu), dar nu numai atât: munca generează virtuţi, „ne 
luminează și ne îndepărtează durerile, ne înalţă deasupra răului, ne educă, ne face să 
fi m liberi în gândire și demni” (V.Hugo). În muncă, doamna directoare, a văzut ceea 
ce zic francezii raison d`etre. Metaforic vorbind însă, ce-i la îndemâna oricui să vadă, 
Domnia sa a reușit, mai întâi de toate, să menţină întotdeauna vie instituţia – Bibli-
oteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, sădind o adevărată livadă de discipoli, 
care vin, vin mereu, vin mulţi, vin așa cum albinele, multe–multe, spre plante melifere. 

Veritabilă personalitate culturală, aristocrată prin maniere, de o ţinută și formaţie 
intelectuală erudită, stimulează nu numai curiozitatea spirituală a copiilor, dar și a 
colegilor săi. Cei peste 50 de ani de activitate în domeniu și 33 de ani în calitate de 
director i-au sporit faima de manager talentat, autoare și realizatoare a unui demers 
inovaţional de anvergură încadrat în diverse proiecte și programe inedite. Proiectul 
Naţional „Spre cultură și civilizaţie prin lectură”, Concursul literar „La izvoarele în-
ţelepciunii”, „Zilele Creangă”, „Săptămâna Lecturii și a Cărţii pentru Copii”, Salonul 
Internaţional de Carte pentru Copii și Tineret o clasează pe Claudia Balaban în ipos-
taza unei prietene fi dele a copiilor, edifi catoare a unui dialog cultural relevant între 
editori, scriitori, traducători, ilustratori, bibliotecari, librari etc.

Realizărilre notorii ale Claudiei Balaban inserează prezentarea biblioteconomiei 
Moldovei la Conferinţele generale IFLA de la Moscova, Istanbul, Copenhaga, Amster-
dam ș.a. Este iniţiatoarea și organizatoarea unor activităţi istorice în domeniul biblio-
teconomiei: Congresul al 3-lea al Bibliotecarilor din Moldova, Saloane Internaţionale 
de Carte, conferinţe și seminarii de specialitate. A iniţiat editarea buletinului metodic 
și bibliografi c „Cartea. Biblioteca. Cititorul”, calendarului „Aniversări culturale”, al-
manahului „La Creangă”, „Bibliografi ei cărţii pentru copii”, buletinului bibliografi c 
„În ajutor programei de studiu”, dicţionarului biobib liografi c în 2 ediţii „Scriitorii 
Moldovei în lectura copiilor și adolescenţilor”, biobibliografi ilor „Spiridon Vangheli”, 
„Grigore Vieru”, „Alexandru Cosmescu”, „Arcadie Suceveanu”, „Vasile Romanciuc”, 
„Claudia Partole” etc.

Primul președinte al ABRM, președinte al Fundaţiei Cărţii, Președinte al Sectiei 
Nationale a Consiliului Internaţional al Cărţii pentru Copii și Tineret (IBBY), deţi-
nătoare a distincţiilor de stat Ordinul „Insigna de Onoare”, Titlul onorifi c „Lucrător 
Emerit al Culturii”, Medalia „Mihai Eminescu”, Odrinul „Gloria Muncii”, „Ordinul 
de Onoare”, Claudia Balaban continuă să promoveze cu o forţă inepuizabilă și cu 
un talent indiscutabil valorile naţionale, cartea, dreptul la lectură al copiilor, calea 
copiilor spre cunoaștere. 

Claudia Balaban a fost oaspete de onoare al Clubului BiblioSpiritus din cadrul 
Bibliotecii Știinţifi ce a Universităţii de Stat „Alecu Russo”, prezentând conferinţa cu 
genericul „Promovarea cărţii pentru Copii vis-a-vis de participarea la Congresul al 
30 - lea Mondial al IBBY în China și la Festivalul Internaţional de Carte pentru Copii 
din Coreea” ( 25 mai 2007). Graţie fi lmărilor pe care le-a efectuat în călătoriile sale, 
fotografi ilor, slide-urilor, toţi participanţii au făcut un periplu virtual prin aceste ţări, 
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cunoscând alte obiceiuri, culturi și modalităţi de dimensionare a cărţii și a lecturii în 
diferite zone de pe mapamond. Am încercat cu toţii un deosebit sentiment de mân-
drie pentru bibliotecarii care prin carte au dus imaginea Moldovei departe în lume. 

În pofi da vârstei, pe care nimeni nu o recunoaște, neobosita Claudia Balaban 
irizează jerbe de energie molipsitoare, generozitate întrupată în virtutea unui spirit 
puternic, capacitate determinantă de a se bucura și aprecia succesele altora. 

La acest popas aniversar îi dorim doamnei Claudia Balaban sănătate durabilă, 
vigoare de primăvară, noi și remarcabile succese, multă fericire și satisfacţii spirituale.

Vivas, crescas, fl oreas! 
Semper sitis in fl ore!
Cu profund respect Echipa Bibliotecii Știinţifi ce a Universităţii de Stat „A. Russo” 

pentru care semnează 

Elena HARCONIŢA,
director

BIBLIOTECARUL NU ESTE UN DESTIN.
 EL ESTE DRUMUL SPRE LUMINĂ

„Nicio sarcină nu are valoare și nu merită
 mai multă onoare decât aceea pe care o îndeplinește 

în serviciul tuturor un bibliotecar competent și serios” 
Melvil Devey

 Astfel este Claudia Balaban, care pe parcursul anilor se manifestă ca un bun 
specialist în promovarea cărţii și lecturii. Dumneaei este una din cele mai impună-
toare personalităţi ale domeniului biblioteconomic, o personalitate mai rar întîlnită 
în mediul intelectual, cu un dar și un har caracteristic neamului moldav. În tot ceea 
ce face manifestă responsabilitate, perseverenţă, profesionalism, fi ind preocupată de 
modernizarea proceselor de lucru în domeniul respectiv. Prin diverse forme și me-
tode de activitate dezvoltă creativitatea la benefi ciari și contribuie la formarea unor 
personalităţi veritabile. Posedă cunoștinţe temeinice în domeniul biblioteconomiei, 
promovând experienţa de lucru prin intermediul publicaţiilor de specialitate. Este o 
persoană modestă, omenoasă, inteligentă, insistentă, de o cumsecădenie deosebită, 
muncitoare, respectată de colegi și benefi ciari. Doamna Claudia Balaban a stabilit 
o colaborare efi cientă cu toţi factorii decizionali în interesul benefi ciarilor. Datorită 
dumneaei, colaboratorilor Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” și, nu în 
ultimul rând, bibliotecarilor școlari, în fi ecare an este organizat și desfășurat la nivel 
înalt Salonul Internaţional de Carte pentru Copii și Tineret, Concursul literar „La 
izvoarele înţelepciunii” etc.
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 În ajunul jubileului frumos îi aducem cele mai sincere urări de sănătate, succese 
incomensurabile în promovarea culturii scrise, bucurii, recunoștinţă din partea celor 
care o admiră, o respectă, o apreciază. Razele speranţei, dragostei și bunătăţii să vă 
însoţească mereu în drumul greu, dar nobil. Fie-vă sufl etul oază nemărginită de lumină 
și înţelepciune, căci dumneavoastră sunteţi cu adevărat producătorul inteligenţei și 
spiritualităţii neamului nostru. 

 
Iustina FRANŢUZ, 

Liuba ARION,
Ludmila VÂHRISTIUC,

Direcţia Generală Educaţie, Tineret și Sport din municipiul Chișinău

FEMEIE CU SUFLET MARE ȘI DĂRUIRE DE SINE

Prima dată am cunoscut-o pe dna Claudia Balaban în ianuarie 1971, când dum-
neaei prezenta raportul anual de activitate a bibliotecilor din Comrat la Ministerul 
Culturii, iar eu eram unul din reprezentanţii Bibliotecii Naţionale (pe atunci „N.K. 
Krupskaia”). De-a lungul anilor am colaborat în cadrul mai multor organizaţii de 
specialitate – CBN, ABRM, Saloane de Carte, activităţi în diferite comisii, nemaivor-
bind de bunele relaţii între Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, condusă 
de dna Balaban, și Biblioteca Republicană Tehnico–Știinţifi că, iar mai târziu și cu 
Biblioteca AGEPI.

În acești aproape 50 de ani de activitate bibliotecară dna Claudia Balaban s-a 
manifestat în diferite ipostaze, în special ca un profesionist și manager de forţă, dar 
și ca om de omenie. Profesionalismul, principialitatea, dăruirea de sine, om cu sufl et 
mare – acestea sunt califi cativele cele mai potrivite, după părerea mea, care îi carac-
terizează personalitatea. 

Încerc să argumentez cele spuse mai sus cu exemple din propriile mele amintiri. 
Ori de câte ori ne întruneam în cadrul Ședinţelor CBN sau al comisiilor ABRM, 
știam că trebuie să vin pregătit, cu propuneri argumentate, puse bine la punct. Așa 
a fost când lucram și la elaborarea Strategiei de dezvoltare a Sistemului Naţional de 
Biblioteci, și la Programul naţional de automatizare a bibliotecilor, și la organizarea 
primelor congrese ale bibliotecarilor din Republica Moldova, și în toate celelalte cazuri 
de colaborare profesională. Acest lucru mă disciplina foarte mult, știam că de „ochii 
dnei Claudia” nu scăpa nimic. Și când reușeam să realizăm, fi e și parţial, cele schiţate 
simţeam o profundă satisfacţie și o bucurie de neredat. 

Vizavi de dăruirea de sine a dnei Claudia, îmi aduc aminte de vara anului 1995 
când dumneaei, împreună cu răposatul Train Brad (patriotul bibliotecilor basarabene), 
a organizat pentru învingătorii Concursului republican „Cel mai bun bibliotecar al 
anului” o călătorie în șapte judeţe ale Transilvaniei. Grupul includea vreo 15 bibliote-
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cari din diferite biblioteci din republică. Trebuia de organizat transportul, cazarea în 
șapte orașe ale Transilvaniei, vizite în bibliotecile judeţene, programul cultural și încă 
multe alte lucruri. Acestea le-a putut face numai dna Claudia. Călătoria s-a realizat 
cu brio. Și până în prezent trăiesc cu acele sentimente de dragoste faţă de oamenii 
pe care i-am cunoscut, orașele Transilvaniei cu o arhitectură deosebită, peisajul de 
nedescris al meleagurilor românești.

Șirul exemplelor de acest gen l-am putea continua, dar aș vrea să vorbesc încă de 
o calitate a dnei Claudia Balaban, om cu sufl et mare, receptiv la fapte bune și capabil 
să le aprecieze în mod respectiv. Iată amintirile ce le confi rmă: dumneaei a fost aceea 
care a înaintat (fără să știu) persoana mea, în anul 1994, cu ocazia jubuleului meu de 
50 de ani, la distincţia guvernamentală Medalia „Meritul civic”. Pentru mine a fost 
un gest de încurajare în activitatea mea profesională. Mi-a acordat un mare sprijin și 
atunci când am avut un confl ict cu fosta conducere a Ministerului Economiei, privind 
statutul BRTȘ. Deci nu rămânea indiferentă la viaţa colegilor, venindu-le întotdeauna 
în ajutor, sprijinindu-i în soluţionarea pozitivă a problemelor ce ţineau de activitatea 
bibliotecară și personală.

Astăzi ţin să-i mulţumesc dnei Claudia Balaban pentru ceea ce a realizat în acești 
ani pe tărâmul biblioteconomic, pentru susţinerea acordată bibliotecarilor și tuturor 
celor ce o înconjoară.

Știu, doamnă Claudia Balaban, că și în prezent sunteţi plină de idei, proiecte, 
visuri frumoase. Să vă dea Domnul multă sănătate, ca să puteţi realiza cu succes tot 
ce v-aţi propus. 

La mai mult și la mai mare!

Petru RACU,
director al Bibliotecii AGEPI 

UN GÂND ANIVERSAR PENTRU BIBLIOTECARUL 
PRINCIPAL DIN REPUBLICA MOLDOVA 

Am cunoscut-o din auzite pe dna Claudia Balaban prin anul 1977, activând pe 
atunci ca bibliograf la Biblioteca Republicană pentru Copii „A. Pușkin”. Îmi făceam 
studiile la secţia fără frecvenţă a Facultăţii de Biblioteconomie și Bibliografi e a USM, 
de aceea aveam multe întrebări la colegele cu experienţă, deseori eram avertizată că 
nu vorbesc corect limba rusă, eram supusă unor încercări profesionale, pe care mă 
străduiam să le îndeplinesc cu succes.

Directoarea bibliotecii era o rusoaică, care se pregătea de pensionare. Personalul 
bibliotecii forfotea în discuţii, unii regretând că pleacă actuala directoare, alţii bucu-
rându-se că va veni alta de undeva de la sudul republicii. Se vorbea prin ungherele 
bibliotecii: Aţi auzit cine va fi  directoare? o moldoveancă!
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Soarta m-a impus în acel an să demisionez și să plec la Orhei, așa și nemaivăzând-o 
pe directoarea așteptată.

Am cunoscut-o personal pe dna Claudia Balaban abia în 1986, când am fost 
aprobată de către Ministerul Culturii în funcţia de director al Sistemului centralizat 
de biblioteci din raionul Orhei.

Simţeam chiar o frică faţă de dumneaei, deoarece nu aveam experienţă în 
management, trebuia să fi u supusă unei testări, unde era prezentă și dna Balaban. 
Îmi amintesc că a avut o atitudine colegială faţă de mine și alţi colegi, uitându-se 
doar pe sub sprâncene la noi, că suntem tineri, fără experienţă și avem un volum 
mare de muncă.

Apoi o vedeam pe la seminarele zonale, care se organizau anual până în anii ,90. 
Auzeam, că este din zodia berbecului, de la nordul Moldovei, mândră, orgolioasă, dar 
și un specialist foarte bun. Fiind și eu din zodia berbecului și de la nordul Moldovei, 
cam cu aceleași calităţi, cu excepţia de „specialist bun”, am început să mă apropii mai 
mult de dna Balaban, solicitându-i asistenţă de specialitate, consultanţă în manage-
mentul bibliotecii „mele”.

Au trecut anii și m-am convins că dna Balaban nu s-a impus niciodată prin 
solemnitatea postului de mare specialist, prin gravitatea personalităţii sale, ci prin 
profesionalism, caracter, comunicare, cerinţe, chemare, îndemn, sprijin, încurajare.

Astăzi, dna Balaban este un simbol, un nume, care este înscris cu litere mari în 
istoria bibliotecilor din Republica Moldova, datorită efortului, muncii asiduie, crezului 
cu care a muncit și construit zi de zi. Zilnic se conformă cerinţelor actuale, este un 
promotor al schimbărilor, speră și luptă pentru un viitor prosper al bibliotecilor din 
Republica Moldova.

Îmi este greu să-mi imaginez o întrunire profesională fără contribuţia dnei 
Balaban, Salonul Internaţional de Carte pentru Copii, Asociaţia Bibliotecarilor din 
Republica Moldova, recomandările metodologice, biobibliografi ile scriitorilor pentru 
copii din Republica Moldova, publicaţiile „Aniversări culturale”, „Cartea. Biblioteca. 
Cititorul”, elaborate la momentul potrivit și foarte utile pentru noi, bibliotecarii, car-
caterizând-o ca un perfect profesionist, cu responsabilitate, verticalitate, virtute, om 
al cuvântului și faptei.

Susţine și promovează noile generaţii de bibliotecari, încurajează tinerii să mun-
cească în biblioteci, în deosebi pe cei din mediul rural, învăţându-i să muncească cu 
dragoste și pasiune.

Dna Balaban este un model pentru mine, învăţându-mă să deschid toate ușile, 
dacă o cer interesele instituţiei, să fi u responsabilă, să concurez cu cele mai mari bibli-
oteci din Republica Moldova, mai mult să muncesc decât să vorbesc, îndemnându-mă 
mereu să o ajung din urmă.

Consider că dna Balaban este o femeie împlinită, nu este obsedată de vărstă, 
dirijează cea mai mare Bibliotecă, concurează cu tinerii specialiști, nefi indu-i teamă 
că va rămâne în urmă.
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Dna Balaban s-a născut în cel mai frumos anotimp al anului – primăvara, poate 
de-aceea soarele răsare întotdeauna în zâmbetul dumneaei.

La frumoasa aniversare, ce bate la ușa vieţii, vă urez, scumpa mea, multă sănătate, 
tărie, noi împliniri în muncă. Fie ca soarele să vă aducă în sufl et și casă cât mai multă 
lumină și căldură.

La mulţi ani!

Lidia SITARU,
director al Bibliotecii Publice Raionale„Alecu Donici”, Orhei

ÎNCÂNTARE, GRATITUDINE, RECUNOȘTINŢĂ

Multe despre oamenii celebri din mileniile anterioare nu au ajuns până la noi. 
Păcat! Noi, generaţiile de astăzi, simţim acest gol informaţional și nu dorim să se 
întâmple și cu oamenii dragi nouă. Astăzi e un prilej minunat de a ne expune niște 
gânduri frumoase despre o Doamnă, demnă de toate laudele, care se numește CLA-
UDIA BALABAN.

Dar cum a fost începutul? 
Prin anii ’60 ai secolului XX, când eu numai mă născusem, într-o localitate situată 

la doar câţiva zeci de kilometri de satul său de baștină, unde tânăra Claudia își începuse 
cariera de muncă, nimeni nici nu-și imagina că peste ceva ani drumurile noastre se 
vor întâlni și dumneaei va deveni pentru mine un adevărat Dascăl.

Nu pot să spun cu exactitate de când vă cunosc. Încerc să aștern niște gânduri 
plăcute, fără a ţine cont de o cronologie ori succesiune a faptelor. Ţin minte doar că 
v-am cunoscut mai întâi din spusele ex-directorului de la Biblioteca Municipală din 
Bălţi Ala Leţ, atunci când ca tânăr specialist mi-am început cariera de bibliotecar la 
această instituţie. Numele dumneavoastră era citat cel mai des de către profesioniștii 
din Bălţi și eram foarte curioasă să vă cunosc măcar vizual. Nu îndrăzneam să mă 
gândesc la o cunoștinţă personală. Eraţi (și aţi rămas) pentru mine un nume și o 
personalitate de valoare. 

Am avut plăcerea să vă cunosc mai bine în 1991, la conferinţa de constituire a 
Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, când noi, bibliotecarii, trebuia să 
alegem persoana care să ne reprezinte breasla. Atunci multregretatul Ion Madan cu 
voce fermă a spus: „Să fi e doamna Balaban” și noi l-am susţinut. Așa v-am cunoscut: 
tânără, frumoasă, binevoitoare, plină de optimism. După care au urmat multe întâl-
niri, discuţii, activităţi etc. 

Viaţa dumneavoastră o văd ca pe o cale binecuvântată de Dumnezeu. Puterea lui 
a fost chiar de la început, când aţi venit pe lumea asta și mai apoi când v-aţi format 
ca personalitate. Cred că v-a căzut un bilet fericit, aţi avut parte de multe momente 
fericite și nu o dată aţi repetat: „Nu am timp de pierdut să mă gândesc la lucruri 
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triste...”. Multe iniţiative puteau să nu aibă sorţi de izbândă, dacă dumneavoastră nu 
eraţi cine sunteţi – om cu un caracter inovator pronunţat. Fără această capacitate nu 
există performanţe. De fapt, caracterul inovator este dat practic la toţi o dată cu po-
sibiliatatea de a alege. Alegerea dumneavoastră, pe parcursul a multor ani de viaţă, a 
fost meseria, biblioteca, colegii și prin aceasta este spus totul.

Printre dascălii mei, nu numai în plan profesional, dar și în multe întrebări de 
viaţă, doamnă Claudia, sunteţi printre cei mai apreciaţi. Vă sunt o elevă recunoscătoare 
și în sufl etul meu este loc doar pentru respect și recunoștinţă.

Zinaida DOLINŢĂ, 
director al Bibliotecii Municipale „Eugen Coșeriu”, Bălţi 

O FILĂ DIN CARTEA AMINTIRILOR 
SAU O ANIVERSARE REMARCABILĂ ÎN LUMEA CĂRŢII

După ce ne-am făcut bilanţurile și socotelile cu anul care tocmai s-a sfârșit, am 
început să căutăm, să citim, să ne interesăm ce ne rezervă astrele pentru anul care a 
început. Surprinzător de promiţător pare a fi  Anul Iepurelui, un an al păcii și al liniștii, 
al calmului și al bunăstării. Nu credem să se fi  aranjat atât de temeinic lucrurile încât 
să nu ne mai agităm și să așteptăm rezolvarea de la sine a problemelor rămase din 
2010. Ce știm sigur, este că anul 2011 va fi  pentru noi un an al amintirilor. Cei 20 de 
ani de independenţă ai ţării, pe care îi vom marca, se împletesc cu o mulţime de alte 
evenimente care au demarat în acel an istoric: primul simpozion Anul Bibliologic, in-
augurarea primei biblioteci de carte românească, constituirea Asociaţiei Bibliotecarilor 
din Republica Moldova, o mulţime de proiecte promiţătoare concepute și lansate de 
bibliotecarii care pe atunci aveau 35-40 de ani.

Dar anii au trecut cu o viteză galopantă și a venit vremea să deschidem Cartea 
Amintirilor și să citim despre cei care vor rămâne înscriși în letopiseţul profesiei 
de bibliotecar. Blogurile și publicaţiile de specialitate au început în forţă omagi-
erea colegilor de primă mărime, care se află pe întâiile file ale calendarului. Dar 
se apropie luna aprilie, iar noi ne-am obișnuit cu toţii că în aprilie în Chișinău 
se vorbește la fiecare pas despre cartea pentru copii. Luna aprilie a acestui an ne 
va aduna nu doar la Salonul Internaţional de Carte pentru Copii și Tineret. Luna 
aprilie ne aduce și o aniversare remarcabilă în lumea bibliotecară, iar în centrul 
evenimentului se află un om, un bibliotecar care a făcut din profesie mai mult 
decât o pasiune.

Despre doamna Claudia Balaban nu se poate vorbi la singular. Domnia sa nu 
este pur și simplu o persoană, un bibliotecar sau un conducător, este mai degrabă o 
instituţie, în spatele căreia se afl ă o istorie, iar istoria înseamnă oameni, evenimente 
și, mai ales, fapte.
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Fiind conștiente că trebuie să adunăm toate faptele bune într-un buchet de 
cuvinte și să-i dedicăm la ceas aniversar elogii și aprecieri, am scos și noi peniţele 
din teacă și am scris. Am citit și am recitit, apoi am renunţat. Ne-am dat seama că a 
scrie despre doamna Claudia Balaban, înseamnă a ne povesti vieţile. Pentru fi ecare 
dintre noi, semnatarele acestor rânduri, Biblioteca „Ion Creangă” a fost primul loc 
de muncă, iar doamna Claudia a fost primul nostru director. E ca și cum ar trebui să 
scrii despre prima învăţătoare, despre școala în care te-ai format. La „Creangă” am 
învăţat meseria de bibliotecar și am avut primele satisfacţii profesionale, în sălile de 
lectură ale bibliotecii unele dintre noi ne-am crescut copiii, aici am legat o mulţime 
de prietenii și relaţii de colaborare, am cunoscut toţi scriitorii pentru mari și mici, de 
aici a plecat interesul pentru literatură și cultură în general.

Am decis, așadar, că elogiul nostru va fi  de altă natură, vom scrie în Cartea 
Amintirilor, despre care pomeneam mai sus, și o vom face în ordinea lucrurilor care 
s-au întâmplat din 1978 încoace, iar aceasta înseamnă aproape jumătate din întreaga 
istorie a Bibliotecii „Ion Creangă”. Grea sarcină...

Fiecare dintre noi a ajuns după facultate la Biblioteca Republicană pentru Copii 
„A.S.Pușkin”.

Tatiana Costiuc: Prima am fost eu și insist asupra acestei titulaturi, pentru că 
biblioteca, care devenise primul meu loc de muncă, în 1976, era o bibliotecă rusească 
din talpă până în creștet: colecţiile, în procent de 95%, erau constituite din carte în 
limba rusă, personalul, cu mici excepţii, era rusofon, la conducerea bibliotecii și a 
secţiilor de specialitate erau numai vorbitori de limbă rusă. Norocul, însă, mi-a surâs 
de la bun început, când am fost repartizată în Secţia de educaţie estetică și am avut-o 
ca șefă pe Irina Podrajanski, doamnă de o aleasă cultură și o foarte bună profesionistă, 
care m-a adoptat imediat și mi-a spulberat defi nitiv starea de timorare, iar astăzi aș 
avea să-i dedic numai cuvinte de mulţumire și admiraţie, pentru că este și ziua dânsei 
de naștere și rotunjește aceeași vârstă cu omagiata noastră.

Când m-am întors din concediul de maternitate, Irina Alexandrovna mi-a comu-
nicat nerăbdător că avem o directoare nouă – o tipă foarte bine, cu un ten impecabil, 
tânără, energică și pusă pe fapte mari. Mai târziu aveam să remarc că, fi ind de aceeași 
vârstă cu directoarea, șefa mea îi urmărea foarte critic fi ecare pas, îi observa fi ecare 
rid de expresie, îi analiza fi ecare cuvânt și decizie. Cu atât mai importante erau apre-
cierile pe care i le făcea, acestea venind oarecum din partea unei rivale: „Da, este de 
admirat, nimic de comentat”.

Așadar, după prima discuţie cu proaspătul director, i-am dat dreptate șefei mele, 
am înţeles că s-a zis cu liniștea Bibliotecii „Pușkin” și am început să mă conformez 
noilor reguli. Iar acestea erau, de la o zi la alta, tot mai exigente și destul de greu de 
digerat. Programul zilei era împărţit pe ore și minute, pentru prima dată am început 
să ţinem evidenţa strictă a activităţii zilnice, despre care mai târziu afl am că aceasta 
era fotografi a zilei de muncă, un element extrem de important pentru activitatea 
managerială. Întocmeam programe și rapoarte individuale de activitate, zilele de 
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luni erau emoţia vieţii, pentru că aveam ședinţe de specialitate cu tot personalul și 
ferească Dumnezeu să fi  întârziat cineva, iar evaluările secţiilor la consiliile de ad-
ministraţie și deciziile aprobate despre îmbunătăţirea activităţii în fi ecare secţie erau 
cireașa de pe tort. În curând, liniștea bibliotecii a fost tulburată capital, pentru că au 
început marile schimbări: în doi ani s-a renunţat la sobele de teracotă și la găleţile 
de cărbuni, la mobilierul antic din săli și birouri, la singurul telefon public agăţat pe 
peretele din hol, de unde afl ai toate reţetele de bucătărie și valorile tensiunii arte-
riale ale celor din familiile salariaţilor. S-au dărâmat pereţi, s-au recompartimentat 
și amenajat spaţii, biblioteca a căpătat un aspect modern pentru acei ani. La secţia 
pentru copii mici a fost montat un basolerief reprezentând o scenă din poemul 
„Andrieș”, lucrare executată de Fondul Artiștilor Plastici, iar la intrarea în secţie 
și-a găsit adăpost celebra capră cu trei iezi. Erau primele semne de transformare a 
bibliotecii, care a continuat cu schimbarea politicii de personal, poate cel mai sensibil 
aspect, urmărit cu atenţie și din interior, și din exteriorul instituţiei. Calm, dar cu 
tenacitate, încet-încet la cârma serviciilor de specialitate au început să fi e promovaţi 
tinerii bibliotecari de naţionalitate băștinașă. Scriitorii de limbă română erau tot 
mai prezenţi la activităţile de promovare a cărţii naţionale. Biblioteca „A.S. Pușkin” 
se transforma în Biblioteca „Ion Creangă”, trebuia doar așteptat momentul pentru 
schimbarea numelui. Iar vremurile s-au dovedit a fi  benefi ce pentru noi, perestroika 
lui Gorbaciov ne-a dat curaj și ultimii ani ai deceniului opt au constituit cu adevărat 
perioada de avânt a activităţilor culturale și a satisfacţiilor profesionale deosebite. 
Limba română se instala cu încredere la loc de cinste în documentele ofi ciale, la șe-
dinţele de specialitate și la adunările generale ale personalului. A circulat ceva timp 
prin urbe povestea dictărilor de limbă română, organizate pentru întreg personalul 
Bibliotecii „Creangă”. Argumentele directorului erau cât se poate de convingătoare și 
nu lăsau loc de comentarii: acestea sunt cerinţele timpului pe care îl trăim și trebuie 
să ne conformăm fără discuţii.

Era și perioada schimbului de generaţii, plecau în pensie bibliotecarii trecuţi de 
cincizeci, iar în locul lor veneau tineri specialiști formaţi pe băncile facultăţii, alte 
mentalităţi, alt comportament. Serviciul metodic, considerat ani de-a lungul creierul 
instituţiei, s-a pomenit în 1988 cu tot personalul schimbat. Eu am preluat conducerea 
acestui serviciu la început de an, iar în luna august s-au adăugat încă doi metodiști, 
dintre cei mai buni absolvenţi ai facultăţii – Nataliţa Cheradi și Jenica Bejan. Nouă 
ne-a revenit rolul regândirii și reorganizării activităţii metodice în bibliotecile pentru 
copii, iar din partea conducerii am avut tot sprijinul și toată libertatea de concepere 
și acţiune.

Natalia Cheradi: Și pentru mine este la fel de difi cil să scriu despre primele ex-
perienţe, primul loc de muncă, primul director... 

Orice om pe pământ trebuie să înveţe. Și nu este vorba despre școală, universitate, 
ci de învăţarea pe parcursul întregii vieţi, chiar dacă uneori uităm învăţămintele. Însă 
primele impresii și trăiri rămân vii pentru totdeauna. Poate că amintirile mele vor 
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părea un pic ciudate, dar sunt sincere. Ceea ce s-a întâmplat cu mine în Biblioteca 
„Ion Creangă” a fost o poveste frumoasă. 

Eu am fost a doua (ceva mai încolo veţi afl a de ce), chiar dacă am venit o dată 
cu Jenica Bejan la Biblioteca Republicană pentru Copii (pe atunci „A.S. Pușkin”), la 
1 august 1988. Am prins transformările radicale în această bibliotecă, intensifi cate 
o dată cu deșteptarea noastră naţională. De atunci a trecut mult timp, dar nu putem 
uita că ușa acestei biblioteci, pentru noi amândouă, nu s-a deschis atât de ușor... Totul 
s-a întâmplat ca într-o poveste.

„Dacă n-ar fi  fost Zâna, n-aș fi  deschis ușa...”. Zânele întotdeauna au soluţiile 
esenţiale pentru difi cultăţile și impasurile inevitabile, de care este asaltat cel care do-
rește cu adevărat ceva. S-a întâmplat exact ca în povestea despre cum poţi obţine cele 
dorite... Tinker Bell, o zână creată de J. Barrie, a găsit o oglindă magică, care îi înde-
plinea dorinţele. Și eu cu Jenica Bejan aveam nevoie de un miracol pentru a rămâne 
în Chișinău după absolvirea universităţii. În ultimul an, când se făcea repartizarea, 
am fost îndreptate la Biblioteca Academiei de Știinţe. Însă, înainte de examenele de 
stat, am fost respinse din simplul motiv că nu aveam viză de reședinţă în capitală. 
Mulţi dintre tinerii noștri colegi nu vor înţelege despre ce este vorba, dar noi am 
prins sistemul sovietic, cănd, nici pe departe, nu aveai libertatea de a alege un loc de 
muncă. Atunci am mers la toţi directorii bibliotecilor mari din capitală (cu excepţia 
doamnei Balaban), dar fără izbândă. Am fost chemate la Ministerul Culturii și am 
ales Sistemul Centralizat de Biblioteci din Cahul, pentru că era mai aproape de satele 
noastre de baștină.

Dar a venit și ziua când a apărut cea cu oglinda magică și s-a îndeplinit dorinţa 
noastră. Doamna Claudia, în calitate de președinte al comisiei de examinare, a vorbit 
la superlativ despre teza mea de licenţă și m-a întrebat care sunt planurile mele...

După ce mi-a propus să vin să lucrez la biblioteca pe care o conducea, i-am spus că 
nu am viză de reședinţă și că nu cred că această problemă poate fi  rezolvată de cineva. 
Zâna a zâmbit și a zis că pentru ea nu există imposibilul și că îi plac difi cultăţile. Mi-a 
cerut doar trei zile..., ca în poveste. Și peste trei zile s-a produs minunea, eu am rămas 
în Chișinău și bucuria mea era nemărginită!

Profesorii noștri, Nelly Ţurcan și Liuba Karnaeva, când au văzut că Zâna este 
„veritabilă”, au propus-o și pe Jenica Bejan. Sunt convinsă că, tot ce am obţinut în pro-
fesie mai târziu, îi datorăm doamnei Claudia, care ne-a deschis ușor „ușa fermecată” 
și ne-a lansat în această lume minunată a cărţii și a informaţiei. Recunosc că am avut 
o singura șansă – cea oferită de doamna Balaban.

Au fost multe întâmplări frumoase în această bibliotecă: de la „Lansarea tinerilor 
bibliotecari” până la Podul de Flori, de la prezentări de cărţi noi până la spectacole și 
show-uri pentru copii. Despre multe aș povesti și cert este că, acum, peste mulţi ani, 
pot să afi rm că a fost cea mai fericită perioadă din viaţa mea. Pentru că aveam alături 
oameni minunaţi de la care am învăţat multe. Am fost o echipă de metodiști foarte 
creativă, condusă de Tatiana Costiuc.
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În bibliotecă existau și niște reguli ciudate (în concepţia mea). Fiecare subdiviziune 
avea un telefon fără disc cu numere, prin care se făcea legătură directă cu doamna 
directoare. Era interesant, că avea dreptul să ridice receptorul doar șeful de serviciu. 
De ce zic că e ciudat, pentru că noi, metodiștii, ne afl am peste perete de doamna 
Balaban și în biroul ei ușa tot timpul era deschisă. Era sufi cient să strigi mai tare ca 
șeful să se prezinte în faţa directoarei. Sunetul acelui telefon mă deranja enorm, nu-l 
suportam, mai ales atunci când suna în lipsa Tatianei. Până în prezent nu înţeleg ce 
se întâmpla dacă ridica altcineva și nu șeful subdiviziunii?

De ce mi-am amintit de acest atribut din trecut? Pentru că astăzi acesta simboli-
zează plecarea mea de la Biblioteca „Ion Creangă”. Pentru mine s-a terminat totul când 
Tatiana Costiuc a acceptat propunerea lui Alexe Rău să treacă la Biblioteca Naţională. 
Cred că și doamna Balaban era într-un tumult de sentimente, dar vroia să se arate 
puternică și neclintită. I-a zis Tatianei: „Dacă ei cu tine vreo una, mă supăr”. Era vorba 
despre mine și Jenica. Tatiana, dând cuvântul că va pleca fără „adepţi”, a întrebat-o: 
„Cine va fi  șeful metodiștilor?”. Doamna Claudia a găsit o soluţie genială: „Cine va 
răspunde primul la telefonul șefului”. Cea care a ridicat receptorul a fost Jenica...

Sunt sigură că doamna Balaban este fericită că toţi acești ani Jenica a fost alături 
de ea la bine și la greu, împreună au realizat sute de proiecte ambiţioase. Eu am plecat 
după Tatiana, apoi fi ecare dintre noi a plecat mai departe în căutarea noilor „uși”, dar 
totdeauna cu o căldură deosebită ne amintim de prima bibliotecă unde am lucrat.

După anii parcurși, pe doamna Balaban o asemăn cu o Zână care săvârșește mai 
multe încercări supraomenești, dar, totuși, și zânele bune au limite în bunăvoinţă și 
uneori pedepsesc, îndeosebi pe cei care le calcă un tabu declarat... 

A fost odată ca niciodată, că dacă nu ar fi  fost nu s-ar fi  povestit...
A fost o invitaţie la creativitate adresată nouă, tinerilor specialiști, un îndemn să 

ne creăm propriile noastre naraţiuni. La Biblioteca „Ion Creangă” am învăţat gramatica 
fanteziei, procedeul principal bazat pe „proiectarea principiului echivalenţei de pe axa 
selecţiei pe axa combinatorică”. Nu zâmbiţi, este doar o modalitate mai tehnică de a 
descrie asociaţiile care se stabilesc între conceptele care stau la baza unei povești. De 
atunci și până în prezent utilizez cu succes binoamele fantastice ale lui Gianni Rodari 
și mă aventurez în proiecte noi, descoperind magia oamenilor care știu să viseze. 

Pentru mine, doamna Balaban rămâne omul care știe să viseze, care face multe 
lucruri bune pentru copii, și nu doar pentru ei, ci pentru toţi cei care au păstrat în 
sufl et sentimentul copilăriei, pentru cei care înţeleg esenţa copilului, cei care sunt 
fericiţi că au învăţat adevăruri în copilărie.

Soarele și cerul înseamnă puţin fără capacitatea de a visa. Există, de fapt, oameni 
care văd și simt puţin, dar sunt și cei capabili să vadă stele într-un desen realizat de 
un copil cu cretă pe o umbrelă veche. Ca să vorbești despre stele trebuie să le vezi... 
să le vezi și să le dăruiești altora....

Eugenia Bejan: După o lună și ceva de încercări disperate de a găsi o rudă cât de 
îndepărtată, care mi-ar putea oferi viză de reședinţă la Chișinău, eram gata să capitulez 
și să plec să lucrez într-o bibliotecă din Cahul. Directoarea bibliotecii raionale de acolo 
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ne avertizase pe mine și pe Nataliţa că vom fi  repartizate în sate. Dar destinul m-a 
adus la Biblioteca „Pușkin”. Eram pe atunci o fi re foarte timidă și îmi amintesc cât de 
tare îmi bătea inima când am intrat în biroul doamnei Claudia Balaban pentru prima 
dată. Dar am ieșit de acolo zburând, pentru că la 1 august 1988 mă puteam prezenta 
la serviciu, fără a avea neapărat blestemata viză de reședinţă.

M-am atașat implacabil de această instituţie și, chiar dacă am avut propuneri 
ademenitoare de a pleca în altă parte, nu am acceptat. De fi ecare dată, îmi era greu 
să-i comunic vestea doamnei directoare, dar, la fel, de fi ecare dată, ea mi-a zis: „Tu 
trebuie să decizi, dar gândește-te bine care sunt avantajele și dezavantajele schimbării.” 
Și de fi ecare dată, ajungeam la gândul că, cel mai important dezavantaj era să pierd o 
anumită libertate, pe care mi-a oferit-o întotdeauna doamna Claudia Balaban. Este 
difi cil să explic despre ce fel de libertate este vorba, dar este ceva apropiat de libertatea 
de a fi  tu însuţi, de a nu renunţa la concepţiile tale. Desigur, a trebuit uneori să mă 
conformez situaţiei, dar am avut mereu libertatea de a crește profesional. 

Experienţa acumulată alături de doamna Balaban mi-a modelat în mare măsură 
caracterul, m-a ajutat să cred mai mult în capacităţile mele creative și organizatorice. 
A fost un moment, chiar la începutul carierei mele profesionale, când m-a certat și m-a 
făcut să plâng, pentru că nu reușeam să prezint în termenul stabilit o lucrare metodică. 
Lecţia pe care mi-a dat-o este că de felul tău de a munci depind mulţi alţi oameni.

Deși eram la etapa de debut în meserie, mi-a acordat un bonus de încredere și m-a 
însărcinat să moderez prima ediţie a Concursului literar „La izvoarele înţelepciunii” 
în 1990, prezentarea expoziţiei „Lecturile copilăriei” și a multor altor activităţi.

Doamna directoare m-a convins să investesc o parte din modestul meu salariu 
din 1997 în studierea limbii engleze. Cunoașterea acestei limbi mi-a deschis în faţă 
multe uși, mi-a facilitat implicarea în nenumărate proiecte și m-a ajutat în comuni-
carea cu partenerii străini.

Suntem două temperamente diferite, chiar opuse, avem vârste diferite, despre 
multe lucruri avem păreri diferite, dar toate acestea nu ne-au împiedicat să muncim 
împreună, să ajungem la compromisuri și să ne bucurăm atunci când am avut succes. 

 
***

Nu știm cât de în serios a luat doamna Claudia prezicerile Anului Iepurelui, des-
pre care vorbeam la începutul acestor confesiuni, nu știm ce planuri își face, dar nu 
credem deloc că va avea parte de un an al liniștii și al calmului. Pentru că la planurile 
pe care le are, vom veni și noi cu o Fișă a postului și îi vom adăuga sarcini concrete.

Doamna Claudia va trebui să scrie. Despre secretele meseriei și metodele de 
management, pe care le-a aplicat de-a lungul carierei. Cineva va zice că nimic nu ar 
fi  realizat dacă nu ar fi  avut în spate o echipă de toată lauda. Este foarte adevărat, dar 
istoria cunoaște atâtea cazuri când un lider bun poate ridica o instituţie la rangul 
celor de referinţă, iar un lider slab o poate ruina cu tot personalul de nota zece din 
spate. Un manager nu poate fi  pe placul tuturor, pentru că, atunci când ţi-e viaţa mai 
dragă și zici că ai realizat tot ce ţi-ai propus, el vine cu alte idei noi și nu te lasă să 
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trăiești liniștit. Numai că aceste aprecieri vin cu anii, cu experienţa, când realizezi că 
managementul nu este un concurs de popularitate și, dacă vrei să reușești, trebuie să 
fi i în continuă căutare de lucruri noi, pentru că, dincolo de orice punct de sosire, te 
așteaptă altul de plecare.

Doamna Claudia va trebui să scrie despre cum poate rezista o instituţie în dife-
rite etape de dezvoltare a societăţii, cu urcușuri și coborâșuri, și nu oarecum, ci cu o 
verticalitate de invidiat, cu noi și noi proiecte, unul mai ambiţios decât altul. Despre 
cum se poate dezvolta o instituţie într-o perioadă de criză și care sunt metodele de 
atragere a fondurilor și a sponsorizărilor de la societăţi și persoane care poate nici-
odată n-au călcat pragul bibliotecii. Despre cum poate o instituţie să se impună în 
viaţa comunităţii locale și, mai ales, în comunitatea internaţională, promovând cartea 
naţională la ea acasă, dar și departe de hotarele ei, cum multe ţări mari nu reușesc să 
o facă. Doamna Claudia va trebui să scrie cum se poate ridica statutul unei profesii, 
transformând-o dintr-o cenușăreasă într-o doamnă respectată, ascultată și apreciată.

Omagiata noastră ar putea să scrie și o carte pentru doamne, astfel am putea afl a 
și noi câte ceva din secretele frumuseţii, reţete naturiste pentru ten, reţete de bucate, 
murături și vin natural, cum să îngrijești o grădină de fl ori și să amenajezi o casă de 
vacanţă. Iar dacă va dori să scrie pentru micii cititori, pe care i-a păstorit zeci de ani, 
poate scrie o carte de povestiri și amintiri despre copilăria sa. Calităţile de lider le 
avea încă de pe atunci, când prindea toate fetiţele din vecini, le freca urechile cu sare 
și le făcea găuri pentru cercei, ca să fi e cele mai frumoase din sat.

Suntem aproape convinse că tema principală a scrierilor doamnei Claudia Bala-
ban va fi  constelaţia copilăriei. Și dacă autoarea nu va putea să-i facă pe toţi fericiţi în 
cărţile ei, cu siguranţă, își va imagina o lume nouă, corectă, ordonată, veritabilă, așa 
cum trebuie să fi e în concepţia ei.

De obicei, steaua face parte dintr-o constelaţie, iar în orizontul ei este loc pentru 
noi stele și constelaţii întregi. Așadar, povestirile ei se vor termina numai cu bine, cum 
este normal să se termine orice poveste: real și fabulos. Îi propunem ca titlul primei 
cărţi să fi e: „Dacă aș fi  o Zână...”

La ceas aniversar, noi îi dorim să aibă drumul presărat cu fl orile recunoștinţei 
celor care au crescut și învăţat în sălile bibliotecii, cu admiraţia sinceră a celor care au 
învăţat meserie alături de ea, cu prieteniile pe care le-a cultivat acasă, în foarte multe 
biblioteci din Ţară și departe de hotarele ei.

La mulţi ani, dragă doamna Claudia!
Multă sănătate, putere de muncă, multe planuri și tot atâtea realizări de succes!

Serviciul Metodic, 1988–1992:

Tatiana COSTIUC,
Biblioteca Judeţeană „O. Goga” Cluj

Natalia CHERADI,
Biblioteca ASEM
Eugenia BEJAN,

BNC „Ion Creangă”
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O VIAŢĂ DĂRUITĂ CĂRŢII

Despre doamna Claudia Balaban pot spune doar cuvinte alese, care să fi e pe 
potriva calităţilor ei personale și a lucrurilor ce le-a făptuit. Frumoasele ei calităţi, 
conturate în timp, s-au manifestat și în anii de când am devenit buni prieteni. Am 
cunoscut-o, acum 15 ani, când ne-a invitat, pe mine și pe soţia mea Alexandrina, re-
dactor-șef al revistei pentru copii și adolescenţi „a”MIC” la jubileul de 5 ani ai Filialei 
BJ „Gh. Asachi” Iași și BNC „Ion Creangă” Chișinău. Atunci am schiţat împreună 
unele proiecte de colaborare care, peste ani, s-au extins și aprofundat. Și dacă prietenia 
și colaborarea dintre noi au cunoscut ascensiuni, iar uneori și momente de respiro, 
doamna Claudia Balaban nu s-a schimbat. Tot comunicativă și întreprinzătoare, și 
exigentă, și perseverentă a rămas. 

Pe lângă calităţile ei observabile, doamna Claudia Balaban are și niște însușiri 
mai aparte. E vorba de talentul ei de organizator. Modul în care reușește să aranjeze 
lucrurile, activităţile, să mobilizeze oamenii e cu totul și cu totul deosebit. Nu cunosc 
vreo manifestare, organizată de Domnia sa, care să nu se fi  încununat de succes, fi e că 
acestea erau simple lansări ori prezentări de carte, fi e că erau concursuri internaţionale 
sau întâlniri cu personalităţi marcante ale culturii noastre. E vorba și de deschiderea 
și devotamentul pe care îl demonstrează în relaţiile cu oamenii. Cine este prieten cu 
doamna Claudia Balaban știe că prietenia ei e sinceră, temeinică și fi delă: când afl ă că-ţi 
este greu, îţi întinde o mână de ajutor; când te vede fericit – se bucură alături de tine.

Dar ceea ce aș vrea să subliniez în mod special e faptul că doamna Claudia Bala-
ban stăpânește un dar aparte, numit și dragoste de Carte. În baza ei și-a construit și 
profesia, și cariera, și viaţa. S-a înrudit cu Cartea, din câte știu, de pe când era micuţă 
și i-a rămas devotată până acum. Călăuzită de acest sentiment, doamna Balaban a 
reușit să realizeze mai multe proiecte frumoase, dar, în același timp, i-a ajutat și pe cei 
din jur să se folosească de splendoarea lor. A modifi cat imaginea bibliotecii, structura 
și conţinutul fondului de carte, a lansat conceptul unui nou tip de bibliotecă – Biblio-
teca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” – pe care a transformat-o într-un adevărat 
Templu al Culturii, sub cupolele căruia se adună sute de mii de cititori tineri. A inau-
gurat la Chișinău Salonul Internaţional de Carte pentru Copii și Tineret, care în acest 
an a ajuns la a cincisprezecea ediţie. A organizat sute de lansări și prezentări de carte, 
aducând în faţa a mii și mii de copii scriitori, compozitori, artiști plastici, editori etc.

Pe parcursul a peste jumătate de secol, doamna Claudia Balaban a activat mereu 
sub semnul generozităţii, îndemnându-i, de fi ecare dată, pe cei care au benefi ciat 
de generozitatea ei, să dăruie și ei altora ceva. În acest scop a fondat Cenaclul de 
creaţie a copiilor „La Creangă”, unde micii creatori sunt iniţiaţi în tainele scrisului. 
Tot în acest scop a lansat ideea proiectului cărţii-surpriză, pe care, editând-o din 
sponsorizări, o oferă copiilor participanţi la Salonul de Carte. Am reacţionat și eu la 
acest îndemn și am instituit Premiul Grigore Vieru pentru poezie; am editat gratis 
materialele promoţionale (afi șele, mapele, diplomele, programele-catalog), almanahul 
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La Creangă, tipărind totodată și 9 din cele 14 cărţi-surpriză, inclusiv: Știuca la școală 
de Arcadie Suceveanu (2002), Aproape trei cai de Ion Hadârcă (2003), Învăţăminte 
din vorbă cuMinte de Aurel Scobioală (2004), Templul Bunătăţii de Aurelian Silvestru 
(2005), Domniţa-Păstoriţă de Claudia Partole (2006), O furnică în bibliotecă de Vasile 
Romanciuc (2006), Trei Urși de Lică Sainciuc (2008), Sfredeluș de Aureliu Busuioc 
(2009), Melcii nu citesc ziare de Ianoș Ţurcanu (2010). 

Uneori, activităţile organizate de doamna Claudia Balaban se desfășoară sub 
semnul fi lantropiei. Prin contribuţia ei directă, în fondurile bibliotecilor raionale și 
sătești, au ajuns donaţii valoroase de carte. La iniţiativa ei s-au organizat numeroase 
excursii pentru copiii basarabeni în România pe locurile crengiene.

Pe durata acestor ani, s-a stabilit o frumoasă relaţie între revista „a”MIC” și Bibli-
oteca Naţională pentru Copii. Biblioteca abonează publicaţia noastră încă din 1994, în 
fondurile ei păstrându-se întreaga colecţie a revistei. În anul 2003, în cadrul Salonului 
de Carte de la Iași, revistei i s-a decernat Premiul special al Bibliotecii ieșene „Gh. 
Asachi”. Timp de mai mulţi ani, Biblioteca și colectivul redacţiei au iniţiat și desfășurat 
acţiuni educativ-culturale importante, dintre care amintesc aici concursurile Descoperă 
povestea prin teatru, Enter pe Carte, Părinţii, bunicii și eu, prieteni ai cărţii suntem etc. 

Firește, colaborarea noastră cu doamna Claudia Balaban a fost, este și va fi  re-
ciproc avantajoasă. Multe dintre ideile noastre comune au prins viaţă și au devenit 
utile societăţii, mai ales copiilor și adolescenţilor, care au avut norocul să benefi cieze 
de roadele acestei colaborări.

Aș vrea și pe această cale să-mi exprim sincera admiraţie pentru tot ceea ce a 
reușit să înfăptuiască doamna Claudia Balaban pe parcursul fructuoasei și minunatei 
ei vieţi personale și profesionale și să-i urez sănătate, prosperitate și realizări strălucite. 

Alexandru RUSU,
fondatorul și directorul Firmei 

Editorial–Poligrafi ce „Baștina-RADOG” S.R.L.
 și al revistei „a”MIC”

CARTEA NE ADUNĂ ÎNTR-O „SIMŢIRE”

Știu că doamnei Claudia Balaban îi plac mult fl orile – nu departe de Chișinău, 
grădina ei, îngrijită cu dragoste, seamănă cu o insulă multicoloră și înmiresmată... 
Am senzaţia că aceste fl ori sunt, de fapt, o „traducere” – caldă și plină de lumină – a 
sufl etului generos al Domniei sale...

În anii de când o cunosc pe doamna Claudia, n-au încetat să mă uimească ener-
gia, tenacitatea, dăruirea sa, care au făcut din Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion 
Creangă” o instituţie unde copiii, după cum zic ei înșiși, vin ca acasă. Nicăieri, la nicio 
altă bibliotecă de la noi, nu vor găsi atâta carte românească de valoare...
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Există un cuvânt care, atunci când prietenii vorbesc despre doamna Balaban, nu 
poate fi  ocolit nicidecum. Acesta este cuvântul caracter. Domnia sa este un om care știe 
să-și realizeze visurile... Vorbele care nu se transformă în fapte nu fac nici doi bani... În 
primul rând, graţie eforturilor dumneaei are loc la Chișinău, în fi ecare primăvară, al 
15-lea an, Salonul Internaţional de Carte pentru Copii și Tineret, la care participă toate 
editurile din ţară, multe edituri din străinătate. Chiar de la prima ediţie a Salonului 
a devenit clar că suntem pe drumul cel bun – editurile au început să acorde o atenţie 
mai mare cărţii pentru copii... S-a inclus în această competiţie editorială sănătoasă (ai 
cărei câștigători, de fi ecare dată, sunt copiii) și Prut Internaţional. Este incontestabil 
aportul doamnei Balaban în promovarea lecturii și a cărţii aici, acasă, dar și în pro-
movarea literaturii noastre pentru copii și a editurilor din Moldova în toată lumea. 
În 2002, când am fost invitaţi pentru prima dată să participăm la Congresul Mondial 
al Consiliului Internaţional al Cărţii pentru Copii și Tineret, am prezentat trei cărţi, 
care au fost premiate la diferite compartimente. Ne-am bucurat mult, desigur. S-a 
bucurat mult și doamna Claudia – bucuriile noastre, ale editorilor, sunt și bucuriile ei...

Felicitări, la mulţi ani, doamnă Claudia! Și... sunt sigur: simţiţi că bucuriile 
dumneavoastră sunt și bucuriile noastre. Dar și grijile, și neliniștile, și speranţele 
dumneavoastră sunt și ale noastre... 

CARTEA este cea care ne adună într-o „simţire”.
Sănătate, succes! 

Oleg BODRUG,
deputat în Parlamentul RM, editor

AMBASADORUL

Se împlinesc aproape 10 ani de când am cunoscut-o pe dna Claudia Balaban, în 
triplă ipostază: director al Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”, președinte 
al Secției Naționale IBBY și mentor al Salonului de Carte pentru Copii de la Chișinău.

M-au impresionat încă de atunci puternica personalitate și caracterul ei deosebit, 
capacitatea de a construi relații profesionale și interumane durabile. Într-un domeniu 
atât de sensibil și de vitregit de soartă ca acela al culturii scrise, ea a reușit să aducă 
la nivel de performanță biblioteca, fundația, salonul, secția IBBY, revista, precum și 
toate colectivele și programele pe care le-a inițiat sau pe care le-a condus.

Zilnic, cu un tonus molipsitor și cu o perseverență rară, dna Claudia Balaban a 
înrolat colaboratorii, breasla, opinia publică și autoritățile Moldovei în nobila misiune 
de promovare a literaturii pentru copii si tineret. Având și un magnet sufl etesc ire-
zistibil, ea a reușit să atragă, prin eforturi personale și de echipă, oameni de valoare, 
resurse materiale și fi nanciare pentru proiectele demarate, făcând ca Moldova să fi e 
un model pentru România în această privință.
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Dacă ar trebui să fac o fotografi e acestui om, eu aș vedea o variantă în 3D, adică 
de trei ori demnă:

• De admirație. Muncește ca nimeni altul, se luptă cu greutățile și mentalitățile, 
se implică în toate demersurile breslei și ale culturii, se zbate să găsească soluții 
și chiar le găsește.

• De respect. Cere și i se oferă seriozitate, aplică înalte standarde profesionale 
și de comportament, ține pasul cu noul și răspunde tuturor provocărilor. Este 
profund angajată în tot ceea ce face și se ambiționează să aibă încredere în 
oameni.

• De iubirea noastră. Deoarece este ea însăși îndrăgostită de oameni, de muncă 
și de viață, oferindu-ne zilnic exemplul luptătorului pentru mai bine și pentru 
mai frumos, noi o iubim cu prietenie, cu admirație și cu respect.

Dintre toate imaginile pe care le am cu dna Claudia Balaban, una îmi vine în 
minte adesea: aceea când cară de peste țări și mări, ca o furnică, materiale și cărți pe 
care le pune la dispoziție, cu generozitate celor din Chișinău, sau pe care le duce la 
forumuri internaționale, unde este ascultată cu interes, spre a face cunoscute eforturile 
Moldovei pentru promovarea cărții și lecturii în rândul copiilor și tineretului.

Având în vedere toate acestea, aș propune ca, alături de toate onorurile cu care a 
fost gratulată datorită prodigioasei cariere de manager cultural, să i se acorde, pe viață 
și dincolo de ea, titlul de Ambasador al cărții pentru copii și tineret. 

La mulți ani, cu sănătate, Excelenţa voastră, doamnă Ambasador!

Claudiu ISTRATE, 
director executiv IBBY România

DE LUMINAREA SUFLETULUI

Copiii sunt adevăratele comori ale vieţii omenești. Dacă la nașterea fi zică a unui 
copil participă doar părinţii, apoi la înfi riparea spiritului unei fi inţe fragede, care este 
o creaţie de mare fi neţe, gingășie, dar și responsabilitate, sunt mai mulţi participanţi.

Primii cultivatori ai binelui în sufl etul copilului sunt, de asemenea, părinţii (cu 
rare excepţii). Din sufl etul mamei, cu ochii mamei, cu vocea mamei, prin gingășia și 
bunătatea mamei, începe creșterea spirituală a copilului. Apoi vine școala, poate cu 
mai puţine sensibilităţi emoţionale, dar cu mai multe și insistente eforturi în formarea 
cugetului. Pe lângă experienţa personală a părinţilor și a dascălilor, în marea și delicata 
operă de formare a unui sufl et blajin și a unui cuget activ, un rol deosebit îi revine 
cărţii. Cartea, acest adevărat tezaur al bunătăţii și spiritualităţii umane, rămâne un 
factor decisiv în crearea și educarea intelectuală a copilului. 

Promovarea cărţii, ca cel mai efi cient factor de formare a unei fi inţe umane cu 
cele mai rafi nate și înălţătoare calităţi sufl etești, acum, în epoca dominaţiei imaginii 
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(televiziunii, fi lmelor), este o activitate pe puterea și voinţa numai a unor fi ri devotate 
și înzestrate cu spiritul jertfi rii de sine întru binele generaţiei viitoare.

Pentru ca adevăratele comori, de înţelepciune și spiritualitate ale umanităţii înveș-
nicite în cărţi, să devină o bogăţie a copilului, cineva trebuie să deschidă nu doar cărţile, 
dar și sufl etul, mintea copilului către aceste comori. Cel povăţuitor, deschizător de căi 
către comorile cărţilor poate fi  doar o fi re iubitoare și cunoscătoare atât a înţelepciunii 
care se conţine în cărţi, cât și a vibraţiilor și aspiraţiilor acestui sufl et gingaș de copil.

Formarea intelectuală a copilului prin lumina cărţii, a fost și rămâne o adevărată 
menire, dăruire totală a excelentei doamne Claudia Balaban. Această mare Doamnă, 
cu uitare de sine, zi de zi, zeci de ani, cu sufl etul deschis, plin de bunăvoinţă și gingășie, 
întâmpină și îndeamnă copiii să vină la carte, dar de cele mai multe ori apropie cartea 
de sufl etul acestora. Zeci de saloane de carte, expoziţii, promovări de cărţi și autori, 
dialoguri între generaţii. Și nu doar la Biblioteca „Ion Creangă”, ci mai aproape de 
copii – în școli, la sate, unde cartea este așteptată, dorită și bine primită. 

Printr-o dăruire totală, un înalt devotament în deschiderea și înălţarea sufl etelor 
copiilor către lumina cărţii, dna Claudia Balaban, a știut să sădescă în copil seminţele 
înţelepciunii și binelui, care se vor transforma în adevărate fl ori ale vieţii și vor dăinui, 
vor rezista în faţa timpului.

Vasile MICU, 
academician

CUVÂNT DESPRE DOAMNA CLAUDIA BALABAN

Fondul Copiilor, prima organizaţie de binefacere din Republica Moldova, a fost 
creat la 12 februarie 1988. În toţi cei 23 de ani de la constituire, dna Claudia Balaban a 
fost și rămâne a fi  un indispensabil membru al Consiliului de Conducere al Fondului 
Copiilor din Republica Moldova.

Domnia sa are merite deosebite în activitatea de binefacere și protecţie a copiilor, 
contribuind la realizarea programelor de lungă durată în scopul susţinerii morale 
și materiale a copiilor orfani, copiilor din familii socialmente vulnerabile, copiilor 
invalizi și discipolilor caselor de copii tip familie. Mereu a venit cu idei și sugestii 
inovatoare, a promovat multiplele acţiuni, precum cele cu genericul: „Să facem copi-
ilor sărbătoare”, „Să facem bine”, „Să ajutăm copiii să meargă la școală”, „Noi suntem 
necesari unul altuia” și altele.

Graţie dnei Claudia Balaban, s-a constituit un parteneriat reciproc avantajos între 
Fondul Copiilor și Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, Fondul Copiilor 
și Secţia Naţională din Republica Moldova a Consiliului Internaţional al Cărţii pentru 
Copii și Tineret (IBBY). Pe parcursul mai multor ani în cadrul acestui parteneriat 
se organizează diverse activităţi de promovare a lecturii și familiarizare a elevilor cu 
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viaţa și creaţia personalităţilor din literatura, cultura și istoria naţională și universală.
În cadrul Programului de Perspectivă „Vocaţie”, Fondul Copiilor participă per-

manent la desfășurarea anuală a Concursului republican „La izvoarele înţelepciunii” 
și la Concursul „Cititor-model”, iniţiate și organizate de Biblioteca Naţională pentru 
Copii „Ion Creangă”. În scopul stimulării lecturii copiilor, promovării cărţii și imaginii 
Bibliotecii în mediul copiilor și adolescenţilor, Fondul Copiilor din Republica Moldova 
a acordat în 2010 o bursă a Fondului celui mai bun cititor desemnat în Concursul 
„Cititor-model”. De asemenea, susţine și alte concursuri prin care se încurajează cre-
ativitatea copiilor, răspândirea cunoștinţelor din diverse domenii, lectura în familie.

Strânsa colaborare, bunăvoinţa sinceră, grija pentru discipoli și generozitatea 
sufl etească inepuizabilă a dnei Claudia Balaban sunt de neuitat.

Colectivul Fondului Copiilor din Republica Moldova, cu prilejul frumoasei ani-
versări, îi dorește doamnei Claudia Balaban din toată inima multă sănătate, fericire, 
noi performanţe în realizarea potenţialului imens de promotor al valorilor naţionale.

Vladimir ZOLOTUHIN,
Președinte al Fondului Copiilor din Republica Moldova

CLAUDIA BALABAN, UN MODEL DE DEMNITATE 

O cunosc pe distinsa doamnă de mulţi ani. Am fost alături și la bine, și la rău. O 
viaţă apără interesele copiilor și ale femeilor, fi ind participant activ la Mișcarea Femei-
lor din Republica Moldova. A organizat multe jubilee, acum a ajuns și ea la un frumos 
jubileu. Noi, toţi care o cunoaștem, o apreciem mult, fi indcă dumneaei este un model 
pentru toate generaţiile. Nu e simplu să scrii despre o personalitate de talia Claudiei 
Balaban. Nu se poate spune totul într-un cuvânt, într-o pagină, chiar nici într-o carte.

Măria sa a devenit o fi gură emblematică a bibliotecilor pentru copii, a cărţii, a 
poeziei, a cântecului, în impulsionarea procesului de renaștere a românilor basarabeni.

Doamna Claudia Balaban este omul faptelor și al demnităţii. La ea nu vom găsi 
distonanţă între gând și fapte. Modestă, plină de viaţă și bunătate, frumoasă, infor-
mată, sinceră, exigentă, onestă și cu spirit democrat. Se bucură de înalte aprecieri, de 
onoare și dragoste din partea scriitorilor, bibliotecarilor, pedagogilor, demnitarilor de 
stat, a zecilor de generaţii de copii, părinţi, bunei. Spune adevărul oriunde și oricând. 
Niciodată n-a fost supusă politizării, n-a făcut piruete atunci când la conducere vine 
un partid sau altul, nu a fost o fi gură comodă pentru șefi . Dar cel mai important ce se 
ascunde în acest sufl et, în această mână de om, este energia vulcanică. Forţa iniţiativei, 
a înţelepciunii, creativităţii o face stăpână pe destinul multor probleme. A fost menită 
să ajungă un mare și modern conducător. Doamna Claudia Balaban știe să-și aleagă 
oamenii. Echipa ei este constituită din persoane inteligente la care domină spiritul 



95

creator, bunătatea, cumsecădenia, respectul pentru utilizatorii de toate vârstele.
Numele Claudiei Balaban, după importanţă, talent, slujire neamului, e alături de 

Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Spiridon Vangheli, Eugen Doga, Iulian Filip, Mihai 
Ghimpu, Mircea Snegur, Maria Bieșu, Domnica Darienco, Nicolae Costin, Nicolae 
Sulac și alţii. Claudia Balaban este și va rămâne o stea de călăuză, o coamoară a bu-
nătăţii umane. 

Cu cât e muntele mai înalt, cu atât îl bat vânturi mai mari. Da, prin multe a trecut 
ocrotitoarea cărţilor, dar a rămas aceeași: cu un zâmbet fermecător, onestă, plină de 
viaţă, cu ţinută de un adevărat om de stat. 

Stimată doamnă, rămâi așa încă mulţi ani!
Multe fl ori, sănătate, fericire, realizări frumoase și rezistenţă la toate.

Cu mult drag și deosebit respect, 

Ludmila SCALNÂI, 
deputat în primul Parlament, Cavaler al Ordinului Republicii, 

președinte al Asociaţiei Femeilor din RM

CÂND ALBINA ÎȘI GĂSEȘTE FLORILE PREFERATE

Când eram mică îmi plăcea să urmăresc cum furnicile cărau de-ale gurii la cuibul 
lor. Puteam să stau și să mă uit la ele ore în șir. 

Apoi am descoperit lumea minunată a albinelor, care m-a cucerit pentru tot-
deauna... Mă consider și eu o părticică din familia apicultorului înfl ăcărat care este 
cumnatul Ion... Nu mi-am imaginat niciodată că în fi ecare stup este atâta ordine, că 
funcţionează impecabil legile, că viaţa lor este atât de armonioasă... De fapt, ca să 
utilizez un termen foarte actual, un stup este un ministat de drept... Iar cea care stă la 
cârma lui nu este altcineva decât Măria sa Albina–regină...

Eu întotdeauna compar biblioteca cu o prisacă. Bibliotecarele și copiii, care vin 
la acest izvor nesecat al cărţii, sunt albinuţele. Iar managerul are postură dublă – 
Albina–regină și Apicultorul, omul care are grijă ca viaţa să decurgă cât mai activ, 
frumos și interesant.

De Biblioteca pentru Copii „A. Pușkin” (actualmente „Ion Creangă”) lumea a 
început să audă sistematic atunci de când la cârma ei a venit doamna Claudia Balaban. 
Aici totul a prins viaţă... Ceea ce mă bucură pe mine a fost că această înstituţie foarte 
importantă a devenit un adevărat centru de cultură și-și are un loc bine defi nit în 
procesul instructiv–educativ, contribuie esenţial la formarea personalităţii copilului.

Anii trec în amintiri.... În virtutea activităţii mele ca redactor la Redacţia emisiuni 
pentru copii de la Radio Moldova, am realizat ( cred că nu exagerez) peste o sută de 
emisiuni cu cele mai diverse ocazii, refl ectând un eveniment sau altul care a avut loc 
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la Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”. Când scriu aceste rânduri, îmi 
vin în minte cele mai dragi mie, de care m-am atașat și le aștept în fi ece an cu mare 
nerăbdare. Sunt sigură că la fel de mult le-a îndrăgit și le așteaptă și doamna Claudia 
Balaban, care, împreună cu colegele sale, trudește zi și noapte la organizarea și buna 
desfășurare a lor. Iată activităţile de anvergură pe care le-a iniţat Biblioteca Naţională 
pentru Copii „Ion Creangă” și care au devenit cartea de vizită a acestei minunate 
biblioteci: Concursul literar republican „La izvoarele înţelepciunii”, Salonul Internaţi-
onal de Carte pentru Copii și Tineret (o adevărată primăvară a Cărţii și a Copilăriei), 
concursurile „Cititor model”, „Miss Smărăndiţa”... Dar lansările de carte, medalioa-
nele aniversare, activităţile culturale organizate în colaborare cu ambasadele ţărilor 
străine cu sediul la Chișinău... În special, colaborarea frumoasă ce-o are biblioteca cu 
ambasadele Chinei, SUA, Suediei etc.

Ce fericiţi sunt copiii de astăzi care au norocul de o asemenea bibliotecă! Cum să 
nu te bucuri când vezi cum vin grupuri de elevi din diferite colţuri ale capitalei, vin 
din suburbii, vin și de mai departe, căci aici de fi ecare dată se întâmplă ceva deosebit. 
Sunt sigură că numai aici copiii de diferite vârste au norocul să-i cunoască pe mulţi 
dintre oamenii de cultură valoroși. Aici îi plăcea să vină des și poetului Grigore Vie-
ru, care a rămas viu în memoria celor care au participat la întâlnirile cu dumnealui. 
Aici copiii au posibilitatea să-i vadă și să vorbească cu scriitorii Spiridon Vangheli, 
Ion Hadârcă, Arcadie Suceveanu, Vasile Romanciuc, Claudia Partole și mulţi alţii... 
Iar cea care știe să-i convingă pe acești oameni foarte ocupaţi, care au zeci și zeci de 
probleme, că venirea lor la bibliotecă, la întâlnire cu copiii, este lucrul cel mai impor-
tant, căci pe primul loc în viaţa noastră este și trebuie să fi e Copilul, nu este altcineva 
decât doamna Claudia Balaban. 

Timpurile pe care le traversăm nu sunt dintre cele mai prielnice. Probleme, griji 
care mai de care... Dar iată că directorul general al Bibliotecii Naţionale pentru Copii 
„Ion Creangă” Claudia Balaban găsește forţe să meargă înainte, să-și mobilizeze co-
lectivul și să bucure copiii cu noi și importante activităţi culturale, având certitudinea 
că toate acestea realizează imperativul zilei – apropie Copilul de Carte...

O zicală populară afi mă, că omul sfi nţește locul... Înţeleaptă vorbă, de fapt ca și 
toate celelalte lăsate de inaintașii noștri... Unul dintre acești oameni, care știe să facă 
acest lucru mare zi de zi, an de an este și doamna Claudia Balaban. Îl face simplu și 
frumos – cu inima. Mă bucur că destinul mi-a scos-o în cale pe această Doamnă și 
graţie dumneaei am trăit și, mare-i Domnul, voi mai avea parte de multe sărbători 
ale copilăriei și ale sufl etului...

Victoria TOMUZ,
Radio Moldova
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PAZNICUL DE FAR ȘI CĂRŢILE CE FAC OAMENI

 În spaţiul destul de arid al culturii basarabene actuale, doamna Claudia Balaban 
constituie un continent aparte: conglomerat de energie pozitivă, nucleu al universu-
rilor paralele, edifi cate pe principii nobile; zâna bună a galaxiilor de cărţi ce au făcut 
și continuă să facă oameni, să le structureze existenţa interioară. 

 Unicitatea personalităţii de calibru, cu deschidere spectaculoasă spre înnoire 
și eternă tinereţe, se vădește din setea de normalitate și ordine fi rească, prin faptele 
spunând „nimeni nu e prea mic pentru a face bine”. Aidoma paznicului de far, în vâr-
tecușul vremilor neprielnice creaţiei și cărţii, directoarea Bibliotecii Naţionale pentru 
Copii „Ion Creangă” se face luntre și punte pentru ca lectura să fi e adusă către cei mici 
în forme cât mai atractive. Exemplele sunt nenumărate, iar inaugurarea „Bibliotecii 
Picilor”, rezultat fi nal al colaborării cu Institutul Suedez din Stockholm, proiect iniţiat 
în 2008 în vederea reamenajării serviciului Activitate cu preșcolari și copii de 7–10 ani, 
e dintre cele mai recente. Avem doar de câștigat din facultatea doamnei director de a 
apropia, de a lega cu fi re temeinice oameni și instituţii, de a conjuga talentele: astfel, 
sălile moderne și plăcute din „Biblioteca Picilor” – Sala de lectură și joacă și Sala de 
împrumut la domiciliu – au fost elaborate și realizate de artistul plastic Tor Svae, piesele 
de mobilier, căsuţa, scena și toate accesoriile au fost confecţionate în Suedia. Institutul 
Suedez a donat bibliotecii numeroase cărţi și jucării; vizitatorii admiră pictura murală 
semnată de suedezul Sven Nordqvist și pictoriţa Violeta Diordiev din Moldova. 

 Entuziasmul proverbial al Claudiei Balaban și sprijinul cordial al celor pe care i-a 
format și i-a promovat în meserie menţine în prim–planul atenţiei publice activitatea 
Bibliotecii pentru Copii ca for de cultură, smulgând-o conului de umbră în care o 
împinge lupta pentru supravieţuire mai mult materială decât spirituală. La BNC „Ion 
Creangă” actul lecturii ţine de creaţie, îndeletnicire, „zăbavă”, vorba cronicarului, nu 
doar de folos, ci și încântător–terapeutică. 

 Doamna Balaban, mereu cu drumul în faţă, trasează pârtii către părţi întregi 
din lumea care nu se vede de la noi, ferestre de carte și învăţătură. Prin înţelepciune, 
modestie, forţă de muncă și cumsecădenie, Claudia Balaban s-a învrednicit de nu-
meroase distincţii și elogii; eu voi încerca să punctez câteva detalii pe care le cunosc 
mai bine. Astfel, o virtute esenţială a doamnei Claudia vine din dorinţa de a schimba 
lucrurile în bine, de a vieţui conform preceptelor unei legi morale pe care o iubești 
și o respecţi cum ai deprins din părinţi, de la Burlănești, și de a organiza evenimente 
de răsunet, nemaivăzute Sărbători ce reverberează îndelung în memoria afectivă a 
fericiţilor participanţi. Colectivul pe care cu onoare îl conduce a ajuns un fel de rezer-
vaţie naturală, oază unde sunt protejate valori pe cale de dispariţie: omenia, hărnicia, 
fi delitatea cuvântului dat, prietenia, înţelegerea și respectul reciproc. 

 Nu de puţine ori am avut norocul să împărtășesc bucuria sărbătorilor animate de 
doamna Claudia, începând cu, în alt mileniu și în altă viaţă a mea, de vice-ministru 
al culturii și cultelor, ctitorirea fi lialei Bibliotecii ieșene „Gh. Asachi” în sediul de la 
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„Licurici”, iniţiativă generoasă, demnă de urmat. Apoi, frumuseţea de neegalat a zi-
lelor de Sf. Vasile, în cinstea regretatului soţ al Domniei sale; jubilee și zile de naștere, 
dar și petrecerile scânteietoare, pline de umor și de voie bună, la Crăciun și de Anul 
Nou, când angajaţii bibliotecii constituie cu adevărat o familie, caldă și prietenoasă. 

 O aură intelectuală particulară, un climat deosebit s-a format aici: Claudia Bala-
ban, ca dirijorul de orchestră, știe să asigure libertatea exprimării pentru toţi „inter-
preţii”, să facă, cu pricepere și tact, ca toţi membrii colectivului să se simtă apreciaţi, 
gata să pună în valoare tot ce au mai bun, mai de preţ. Or, se știe, geniul creator e 
imposibil de programat. Însă e cu putinţă crearea mediului propice ideilor inovatoare: 
climatul favorabil generează noi idei, formând un câmp magnetic pozitiv, o stare de 
emulaţie condiţionând succesul. 

 Cărţile citite în fragedă copilărie condiţionează personalitatea, calitatea umană 
a adultului de apoi. Pentru mulţi din tinerii noștri străluciţi, și nu doar din Chișinău, 
adevărata înţelepciune are chipul acestei doamne întotdeauna elegante, ce a știut nu 
să le controleze temele la gramatică, ci să le pună la dispoziţie cărţile necesare, râvnita 
hrană pentru sufl etele în devenire... O doamnă cu voce domoală, întâlnită, poate, o 
dată în viaţă și pe care unii o văd ca pe oarecare, alţii... ca pe cineva care ar putea să 
le schimbe existenţa. Căci o literatură, – scria Borges, – diferă de alta mai puţin prin 
text și mai mult prin felul ân care este citită.

 Unde ne copilărim frumos? 
 Inimosul colectiv de la Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” îi de-

prinde pe micuţi să se apropie de carte, s-o îndrăgească în pofi da ispitelor viclene ale 
civilizaţiei: jocurile computerizate (care-și au și ele locul aici: biblioteca ţine pasul cu 
timpul, fi ind dotată cu surse și tehnologii informaţionale moderne), televizorul, irosi-
rea fără rost a timpului prin pălăvrăgeală la telefon, shoping etc. Biblioteca înlesnește 
legătura vie, fremătătoare, între scriitori și micii cititori – prin sutele de activităţi și 
manifestări, întâlniri la sediul central și fi liale, în capitală și în teritoriu, cenacluri 
animate de scriitorii înșiși, concursuri incitative, editarea publicaţiilor specializate. 
Principala bibliotecă pentru copii și centru naţional de informare/documentare în 
domeniu, nu doar conservează, ci și valorifi că repertoriul naţional de ediţii pentru 
copii și adolescenţi, fi ind în topul preferinţelor cititorilor, părinţilor, cadrelor didac-
tice. Recunoștinţa faţă de acest templu al înţelepciunii și al sănătăţii sufl etești, – imi 
face plăcere să-mi amintesc notiţele mele de atunci, – a constituit laitmotivul luărilor 
de cuvânt din cadrul medalionului aniversar 2010, moderat de Aurelian Silvestru, 
scriitor, directorul Liceului „Prometeu”, care a spus: să gestionezi un eveniment e tot 
mai greu, totuși, doamna Claudia Balaban, directoarea BNC „Ion Creangă”, organi-
zează cu brio eveniment după eveniment. Aici totul e ca într-o Casă Mare, în pofi da 
crizelor și a altor calamităţi, bibliotecarele nu se lasă bătute; cât sufl et e aici, mai dă 
doamne și pe la alte alese curţi. „Dacă nu ai prieteni, nu știi ce-i trădarea. Cărţile nu 
trădează. Căci dacă părinţii ne fac oameni, cărţile ne ajută să ne menţinem această 
calitate.” – a conchis dl Silvestru. 
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 Cititul cărţilor e și sursă de originalitate, act de creaţie în sine: lectura este promo-
vată prin programe specifi ce: Zilele Creangă, Zilele Francofoniei, Săptămâna lecturii și 
a cărtii pentru copii, Săptămâna cunoștinţelor, Zilele Republicii, Sărbătoarea „Limba 
noastră”, Zilele Bibliotecii, Concursul literar „La izvoarele înţelepciunii”, cenaclurile 
și cluburile „Decelus”, „La Creangă”, „Conștiinţa Natională”, „Arta de a Deveni Om”, 
„Dialogul generaţiilor”, „Tinerii traducători”, „Generaţia NEXT”, Salonul Muzical. 
Funcţionarea efi cientă a bibliotecii este asigurată de o echipa inteligentă, profesionistă 
și performantă: în fi ecare an, sunt organizate peste 800 acţiuni culturale și informative 
cu priză la gâgâlici și părinţii lor: „Miss Smărăndiţa” și alte concursuri de eseuri și de 
perspicacitate, ringuri intelectuale, mese rotunde pe teme de actualitate. Și toate în 
pofi da problemelor cu care se confruntă instutuţia. Prima ar fi  completarea colecţiilor 
și a fondului de carte – din lipsă de bani, biblioteca e uneori nevoită să se aboneze la 
publicaţiile periodice… pe datorie. A doua, cu mult mai gravă, cea a spaţiului vital: 
reconstrucţia începută acum câţiva ani s-a cam stopat, colecţiile împachetate și lega-
te sunt în așteptarea unor vremi mai bune. Reconstrucţia planifi cată ar îmbunătăţi 
efectiv condiţiile de muncă ale specialiștilor, dar și ale cititorilor. Clădirea actuală, 
construită în 1918, dispune de o suprafaţă totală de 784,9 m²; se presupune că autorul 
proiectului este arhitectul chișinăuian Leopolid Seidevandt. Monument arhitectural 
de importanţă locală, e frumos și valoros, însă, cu regret, nu permite bibliotecii să-și 
desfășoare pe de deplin eventaiul activităţilor poliforme și polifonice. 

 Și totuși, biblioteca face extraordinar de mult. Arcadie Suceveanu, mesagerul 
Uniunii Scriitorilor, la sărbătorirea celor șase decenii și jumătate de activitate, a re-
cunoscut franc că instituţia scriitoricească o vede ca pe o fi lială a sa. Pe drept cuvânt, 
mulţi scriitori au fost incitaţi să scrie pentru cei mici de către doamna Balaban, unii 
învrednicindu-se ulterior de Diploma de Onoare IBBY. E aici un spaţiu al dialogului 
fructuos între editori–scriitori–cititori. Mișcarea valorilor autentice trebuie încura-
jată printr-un mecanism complex, foamea de carte și interesul pentru cultură trebuie 
provocat și apoi întreţinut, exact cum o face doamna Balaban, realizând lucruri 
remarcabile cu bani puţini, – afi rma domnul Gheorghe Prini, Președintele Uniunii 
Editorilor. Ion Hadârcă a mulţumit colectivului omagiat pentru că există: aici ne sim-
ţim bine, aici ne copilărim frumos. E un spaţiu intim și drag, predispus comunicării și 
creaţiei. Aici lucra cu plăcere și inspiraţie poetul Grigore Vieru, vin și astăzi cu mult 
drag Spiridon Vangheli, Vasile Romanciuc, Iulian Filip, Claudia Partole, Constantin 
Dragomir ș.a. Albinuţele harnice și neobosite Svetlana Lisnic, Sabina Dodul, Tamara 
Maleru, Elena Cugut, Oxana Bonca, Vera Pleșca, Eugenia Bejan, Elizaveta Smochi-
nă, Lilia Tcaci, Diana Vrabie, Tamila Munteanu și celelalte, sunt ajutoarele de bună 
credinţă ale doamnei Claudia Balaban. În poeziile recitate de copii la bibliotecă, la 
diferite ocazii, revine mereu versul lui Arghezi: carte frumoasă, cinste cui te-a scris. 
Cinste și celor care citesc, și celor care pun cuvântul scris în valoare. 

 Altă fructuoasă iniţiativă a doamnei director Balaban ţine de ilustraţia de carte 
pentru copii. De ani buni, Secţia Naţională a Consiliului Internaţional al Cărţii pen-
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tru Copii și Tineret (IBBY) organizează participarea ilustratorilor de carte pentru 
copii din Republica Moldova la acţiunile de anvergură în domeniu, printre care BIB 
(Biennial of Illustration Bratislava). Este cea mai prestigioasă expoziţie–concurs a 
ilustratorilor de carte pentru copii și se organizează, din 1967, o dată la doi ani de Mi-
nisterul Culturii al Republicii Slovacia și Centrul BIBIANA din Bratislava, cu sprijinul 
UNESCO și al altor organizaţii afi liate, printre care IBBY. Manifestările din cadrul 
BIB – expoziţia lucrărilor originale, conferinţele, întâlnirile cu cititorii etc. – au loc la 
Casa de creaţie a copiilor sau BIBIANA International House of Art for Children din 
Bratislava și constituie un puternic centru de atracţie pentru mii de vizitatori din toată 
lumea – copii, scriitori, artiști plastici, editori, cercetători în domeniul cărţii. Graţie 
Secţiei Naţionale IBBY, ilustratorii noștri au participat, în număr mare, unii dintre 
ei în câteva rânduri, la ediţiile BIB: Lică Sainciuc, Vasile Movileanu, Emil Childescu, 
Vitalie Coroban, Alexandru Macovei, Eduard Maidenberg, Ion Severin, Oleg Cojocari, 
Violeta Dabija, Liudmila Cojocari, Stela Damaschin–Popa, Diana Ichim, Elena Leșcu, 
Dragoș Popa, Victoria Raţă, Liudmila Șevcenko, Alexei Colâbneac, Violeta Diordiev, 
Marina Andruhina, Victor Treachin, Estela Răileanu, Lilia Popa, Olga Cazacu, Olga 
Coronovschi, Serghei Samsonov. Tânărul ilustrator Vladimir Cravcenco a participat 
la Atelierul „Albin Brunovsky”, organizat în cadrul BIB cu sprijinul UNESCO, alături 
de alţi pictori din Iran, Argentina, Rusia, Slovacia. Solii culturii noastre au promovat 
astfel imaginea vie, bogată și fremătătoare a Moldovei, iar cele mai reușite desene, 
selecţionate de Juriul Internaţional BIB, au fost incluse în Cataloagele BIB, pentru a 
fi  mai apoi cunoscute în toată Europa și nu numai. 

Paradisul, o bibliotecă?
 Bibliotecarul Borges (paradisul, afi rma, e o bibliotecă!) nota, citându-l pe Ste-

venson: există o virtute fără de care celelalte sunt inutile; această virtute este farme-
cul. Mereu în topul bibliotecarilor de vocaţie ( farmecul e imperativ în branșa celor 
chemaţi să se afl e mereu printre oameni), doamna Claudia Balaban se distinge prin 
altruism și optimism: fermecătoare, consumându-se fără rezerve în profesia aleasă, 
pune sufl et în tot ce face, la Fundaţia Cărţii pe care a ctitorit-o, la bibliotecă, la birou, 
acasă în bucătărie, în prietenie, în relaţiile cu lumea de dincolo de fruntarii. Și dacă mai 
mult chiar decât casa ne caracterizează grădinile noastre, de le avem sau ba, grădina 
de la Hulboaca a doamnei Balaban e cu adevărat desprinsă din rai. Sau din poveștile 
cu Sfânta Dumincă cea bună la sufl et – toate fl orile care există, toate fructele dulci și 
aromitoare, toate pomușoarele cele mai gustoase cresc ca din apă prin sârguinţa și 
truda stăpânei alintătoare. Cu certitudine, dacă Moldova ar avea mai multe aseme-
nea personalităţi cu iniţiativă, civilitate și bun simţ, manifestând atitudine pozitivă și 
responsabilă faţă de viaţă, alta ne-ar fi  realitatea. 

Larisa TUREA,
critic de teatru și fi lm, jurnalistă
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UN GÂND SENIN PENTRU 
DOAMNA CLAUDIA BALABAN

Onorată Doamnă, mă încearcă un sentiment de bucurie la însăilarea acestor 
rânduri. Vă mărturisesc că mă consider o persoană privilegiată pentru faptul că v-am 
cunoscut.

La acest ceas aniversar, vin cu nevestejită dragoste și pun în foaie iubire pentru 
dumneavoastră, cea pentru care copilul și cartea sunt două fl ori legate în cununa 
destinului. 

Intuiesc că, atunci când aţi plecat din satul de baștină Burlănești, aţi luat ca zestre 
în sufl et tinereţea, părinţii și amintirea... De atunci iar și iar frunzele amintirilor cad 
pe alei, răvășindu-vă gândurile. Aţi pornit din basm, din poveste în viaţa mare. Ţara 
Cărţii v-a devenit un declinar spiritual, iar conștiinţa – oglinda interioară a sufl etului.

Pe chipul dumneavoastră poţi citi cu adevărat sintagma lui G. Călinescu: „Ziua 
în care apare o carte e o sărbătoare”. 

Aţi manifestat atitudine conștiincioasă pentru acest spor, aţi ars cu focul lăuntric, 
„înmulţind pâinea și peștii”, vorba Olguţei Caia. Vă apreciez profesionalismul de 
marcă și deosebitele capacităţi organizatorice. Munca fl uctuentă și complexă probează 
pragmatismul dumneavoastră bine format. V-aţi ţesut anii mulţi cu vrednicie, de aici 
și secretul succesului. Uimitor, că nu daţi semne de oboseală, iar în prezentul activ 
puneţi mai multe valenţe în domeniul popularizării cărţii pentru copii. Aportul defi nit 
la această „zidire” l-a consemnat și Grigore Vieru, la un medalion literar în incinta 
bibliotecii, afi rmând că dna Claudia Balaban este „om neschimbat, își duce crucea 
superb de bărbătește. În sufl etul ei încap grijile tuturor”.

Confi rmă mulţi că sunteţi un mare producător de reușite. Graţie dumneavoas-
tră, Biblioteca „Ion Creangă” a devenit Casă a Fiinţei Cărţii pentru Copii. Cu patima 
dăruirii dumneata convoci ședinţe în triada scriitor–editor–pictor cu menirea de a 
plasa produsul util – opera „în oaza cetitului”. 

Experienţa lecturii va exista, datorită bene–merentiștilor, aidoma dumitale, care 
sunt în căutarea diverselor căi de amplasare a captivantei cărţi în mâna copilului. 

Și Salonul de Carte (ajuns la ediţia a XV-a) e o școală de pâine spirituală. Aceste 
expoziţii susţin lecţii de promovare a celei mai frumoase cărţi din lume. E lăudabil 
faptul că suportul activ în această experienţă are și un ecou, dar și un nucleu energetic 
al copiilor.

În persoana dumneavoastră mulţi găsesc imbold și speranţă în demersuri spiri-
tuale. Când la Sângerei „fi erbea” activitatea întru organizarea ediţiilor Festivalului–
concurs „Închinare la Luceafăr”, eu am simţit efortul pecuniar al dumitale. Cartea abia 
ieșită de sub tipar, cu dedicaţiile autorilor Grigore Vieru, Ion Hadârcă, Iulian Filip, 
Arcadie Suceveanu, Călina Trifan și a multora era adusă și înmânată de dna Claudia 
Balaban premianţilor din comunele raionului Sângerei, Fălești, Râșcani, municipiul 
Bălţi și Soroca, prezenţi în Ecoul Eminescu. Mesagerii echipei pe care o ghidaţi – Ion 
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Hadârcă, Claudia Partole, Leo Butnaru, Angela Chicu, Maria Mocanu, Victoria Tomuz, 
Tamara Pereteatcu ș.a., cu discursurile lor sfi nţeau momentul sărbătorit.

Am remarcat că sunteţi încoronată de o veritabilă autoritate, pe care aţi transfor-
mat-o în succes. Am mai remarcat faptul că știţi când și ce să fi ţi. Autoritatea dumitale 
stăpânește cu nepărtinire și dreptate, fi indcă e utilizată în interesul celor mulţi.

Din gama de interpretări vi se profi lează conștiinţa perfectă, racordată la un dia-
pazon de facere a binelui. Chiar și atunci când v-aţi pricopsit cu un bilet de tratament 
la Sanatoriul „Nufărul Alb” din orașul Cahul, foloseaţi timpul pentru donaţii, lansări 
de carte în instituţiile școlare din sudul republicii, fi ind însoţită de Claudia Partole 
și alţi semănători de lumină. Cu această misiune aţi poposit și la Ungheni, la Soroca 
și în nordul ţării.

Mai stăruiţi să ajungă cartea românească și la copiii afl aţi cu părinţii în Portugalia, 
Grecia, Italia, Canada, SUA...

Amprentele muncii Măriei voastre sunt evidente în acest epicentru cultural unde 
profesaţi. Mereu vă afl aţi pe arena unde se dau lupte și fi nalizaţi cu buchete de reușite, 
dându-ne continuu lecţii de demnitate.

Sesizez că în ziua lui 13 aprilie analizaţi clipa vieţii și gustaţi din musturile celor 
mai revelatorii trăiri. Nu aveţi prilejul să culegeţi regrete. În anii de slujire cărţii aţi 
urcat pe muntele succesului, înscriindu-vă o impresionantă carte de vizită. Pe semne 
din acest motiv colegii urmează cuminţi sfatul dumneavoastră – om cu sufl et sănătos 
– și sunt mândri de faptul că vă au în preajmă.

Cu prilejul momentului sărbătorit, primiţi sincerele mele felicitări de bine și 
frumos.

Vă mulţumesc pentru toate bucuriile pe care mi le-aţi oferit.
Să vă dea Domnul viaţă multă, anii, ce vor veni, să vă aducă sănătate, pace în 

sufl et, înţelegere de la cei din preajmă și sfi nţească-vă de-a pururi Lumina Cărţii.
Cu profund respect, cea care vă exprimă dragoste, admiraţie și recunoștinţă,

 Ecaterina ATANASOV,
 profesoară la Liceul „Mihai Eminescu”, Sângerei
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„Tatăl lui Guguţă când era mic”
Doamnei Claudia Balaban, sufl etul și Biblioteca căreia e o Casă Mare 

a literaturii noastre. Urări de bine și de sănătate.
Spiridon Vangheli

decembrie 1999

„Copii în cătușele Siberiei”
Doamnei Claudia Balaban această carte pentru care Salonul Dumisale a fost 

un bun catalizator. Sincere urări de sănătate cu ocazia jubileului și la mulţi ani.
Cu drag, Spiridon Vangheli

aprilie 2001

 „Gheara de fum”
Doamnei Claudia Balaban, îngerului păzitor al cărţii 

pentru copii în spaţiul basarabean.
Ion Hadârcă
martie 2008

„Un timp fără nume”
Distinsei doamne Claudia Balaban!

Vă admir pentru tot ce faceţi cu atâta har și temeinicie ca să nu uităm 
acest simplu și vechi adevăr: Cartea + Copilul = Viitorul Nostru.

Vasile Romanciuc
mai 1997

„Recitirea proverbelor”
Doamnei Claudia Balaban, cu preţuire și admiraţie pentru neodihna Domniei sale, 

pentru efortul constant de a apropia Cartea de inima copilului.
Mult succes!

Vasile Romanciuc
decembrie 2007

„Spiritul Universal al culturii române”
Doamnei Claudia Balaban, pentru frumuseţea sufl etului dăruit cuvântului scris.

Valeriu Stancu
2002

„Oglinzile cetăţii”
Distinsei doamne Claudia Balaban, minunată parteneră de dialog, 

personaj principal al acestui volum, cu alese sentimente de preţuire și prietenie.
Nicolae Busuioc

1996

AUTOGRAFE 
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„Semnele înţelepciunii”
Doamnei Claudia Balaban, inegalabilei modelatoare de sufl ete 

prin carte, prin lectură.
Nicolae Busuioc

1998

„Iașii dintre milenii”
Doamnei directoare Claudia Balaban, în amintirea în tot ceea ce am organizat 

împreună în opera bibliotecilor.
Cu cele mai bune gânduri și afecţiune colegială,

Nicolae Busuioc
august 2001

„Cetatea gânditoare”
Distinsei doamne Claudia Balaban, directoarei fără egal, generoasei fi inţe de copil, 

prietenei inegalabile, celei cu o viaţă întreagă consacrată pe altarul cărţii, 
motiv sufi cient pentru a rămâne pentru totdeauna în sufl etele 

și amintirile celor care au cunoscut-o.
Nicolae Busuioc

aprilie 2006

„Biologie și literatură”
Doamnei Claudia Balaban, pentru neuitarea a ceea ce împreună am realizat 

pe drumul greu dar superb al culturii bibliotecare de pe cele două maluri 
ale Prutului. Cu nespusă afecţiune și prietenie,

Nicolae Busuioc
decembrie 2008

„Dincolo”
Doamnei Claudia Balaban, în semn de recunoștinţă pentru 

ajutorul moral acordat în zilele mele grele.
Simion Ghimpu

2002

„Descifrări”
Doamnei Claudia Balaban, bună săritoare la nevoie, așa vă știu, 

așa să rămâneţi.
Simion Ghimpu

2004

„Seminţele mărului oprit”
Doamnei Claudia Balaban, cu o mai demultă preţuire la câte le faceţi Bune și 

Frumoase.
Iulian Filip

octombrie 1998
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„Luna-i una”
Distinsei vecine Claudia Balaban, care știe să adune și adună lume bună, 

cărturară, împreună la lucruri și cârdășii frumoase, în care ţi-i mai mare dragul 
să te prinzi și să te tot copilărești, de peste drum,

Iulian Filip
22 făurar 2011

„Cartea Foametei”
Doamnei Claudia Balaban, argintul viu al culturii românești

din Basarabia, cu infi nită dragoste.
Larisa Turea

2008
„Eclipsa”

Mult stimatei doamne Claudia Balaban, sufl etul neobosit 
și mobilizator al multiplelor acţiuni de adevărată amploare naţională 

în domeniul culturii, dar și al dragostei și demnităţii de neam, 
cu cele mai sincere sentimente de apreciere și recunoștinţă.

Mihail Gh. Cibotaru
aprilie 2005

„Ministru poţi să și nu fi i…”
Mult stimatei Claudia Balaban, directorul și sufl etul Tezaurului 

de scrisă înţelepciune „Ion Creangă”, neobosită și curajoasă, animatoarea 
a celor mai îndrăzneţe iniţiative legate de carte și cultură.

Mihail Gh. Cibotaru
noiembrie 2007

„Zile albe”
Mult stimatei doamne Claudia Balaban, neobosita promotoare 
a valorilor culturale, cu adânc respect și urări de bine și fericire.

Vasile Micu
septembrie 2002

„Lin–Pelin” 
Doamnei Claudia Balaban, cu multă admiraţie, cea care poate iuţi linul 

și îndulci pelinul.
Maria Mocanu
februarie 2001

„Interviuri în do major”
Distinsei doamne Claudia Balaban, cu deosebită consideraţie 

pentru spiritul treaz, pentru calităţile organizatorice de excepţie, 
pentru deschiderea sufl etească către nou și frumos.

Maria Mocanu
octombrie 2009
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„Cartea celor optzeci și opt de taine”
Doamnei Claudia Balaban, punctul nostru de sprijin în acest înălţiș 

de trecere spre limba română.
Emilian Marcu

aprilie 2008

„Cel rătăcit”
Doamnei Claudia Balaban, acest munte al culturii basarabene, 

căreia îi doresc să fi e veșnic verde și în fl oare.
Aurelian Silvestru

2009

„Cea mai așteptată întâlnire”
Doamnei Claudia Balaban, străjuitoarea fi delă a Cărţii, 

o invitaţie în lumea copilăriei.
Claudia Partole
septembrie 1999

„Educarea auzului muzical…”
Doamnei Claudia Balaban, Prim-Ministru în Ţara copiilor iubitori de carte.

Eugen Mamot
2003

„Rămâi același copil”
Doamnei Claudia Balaban, pe care mi-a scos-o în cale Copilăria 

și-i port mereu tot respectul și toată admiraţia pentru inima mare 
în care încap și cei mici, și cei mari.

Victoria Tomuz
octombrie 1998

„Filosofi a culturii”
Doamnei Claudia Balaban, personalitate marcantă a culturii române din Basarabia.

Tamara Ciuhrii-Moraru
martie 2000

„Bucuriţa, fi ica munţilor”
Doamnei Claudia Balaban, cu simpatie și admiraţie pentru munca sa 

neobosită de luminare a tinerei generaţii.
Cristina Anca Ciubotaru

2002

„Basarabia de sufl et”
Dragii noastre doamne Claudia Balaban, căreia i se datorează 

în cea mai mare parte cartea „Basarabia de sufl et”, cu plecăciune și preţuire. 
Cezara Diana Gruia 

august 2010
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„Cu jăraticul pe buze”
Doamnei Claudia Balaban, inspirată amfi trioană 

a Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”.
Ion Iachim

decembrie 2004

„Autografe pe cer și sufl et”
Doamnei Claudia Balaban, cea care îngrijește cu dăruire cartea pentru copii.

Andrei Viziru
ianuarie 2003

„Clepsidra cu sentimente”
Doamnei Claudia Balaban, sufl et nobil – pentru susţinere 
și tot ceea ce faceţi pentru discipolii și colegii D-voastră.

Valentina Moșneaga–Mitrofan
mai 2010

„Pâinea mea caldă”
Doamnei Claudia Balaban, Albina Moldovei, care adună nectarul cărţilor 

pentru fl orile vieţii noastre – copiii.
Ion Diordiev
ianuarie 2011
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Articole în publicaţii de specialitate și mass-media

2010
Cartea pentru copii – calea spre lumină: (Salonul Internaţional de Carte pentru 

Copii și Tineret, Chișinău, 1-4 aprilie 2009) / Claudia Balaban // Cartea. Biblioteca. 
Cititorul. – 2010. – Nr. 19. – P. 5-9.

Cărţile luminează – cunoașterea încântă / Claudia Balaban // Limba română. – 
2010. – Nr. 5-6. – P. 20-23.

De la Salonul Internaţional de Carte pentru Copii și Tineret – Chișinău la Festi-
valul Internaţional de Carte pentru Copii – Coreea / Claudia Balaban // La Creangă: 
almanah literar. – 2010. – Nr. 24. – P. 3.

Eë molčanie – naša bol’: [despre Alexandrina Rusu] / Claudia Balaban // 
„a” MIC”. – 2010. – Nr. 1. – P. 1. – Lb. rusă.

Eveniment pentru minte și sufl et / Claudia Balaban // Florile dalbe. – 2010. – 13 
mai. – P. 2.

Festivalul Internaţional de Carte pentru Copii NAMBOOK – 2010 / Claudia 
Balaban // Florile dalbe. – 2010. – 2 dec. – P. 3.

Sărbătoarea cărţii și a sufl etului / Claudia Balaban // Biblioteca. – 2010. – Nr. 
5. – P. 146-148.

Tăcerea ei – durerea noastră: [Alexandrina Rusu – in memoriam] / Claudia 
Balaban // „a” MIC”. – 2010. – Nr. 1. – P. 1.

2009
Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” – cetate a spiritualităţii / Claudia 

Balaban // Biblioteca. – 2009. – Nr. 9-10. – P. 238-240.
Cartea pentru copii și valoarea ei inconfundabilă / Claudia Balaban // Cartea 

pentru copii editată în Republica Moldova 1975-2000: index cumulativ. – Ch., 2009. 
– P. 5-8.

Din nou e primăvară / Claudia Balaban // La Creangă: almanah literar. – 2009. 
– Nr. 23. – P. 3.

Salonul – emblemă a primăverii / Claudia Balaban // Biblioteca. – 2009. – Nr. 
4. – P. 88-89.

Salonul Internaţional de Carte pentru Copii – Chișinău, 16-19 aprilie 2008 / 
Claudia Balaban // Cartea. Biblioteca. Cititorul. – 2009. – Nr. 18. – P. 5-10.

Și pe Lună, din dor de carte, ar veni copiii… / Claudia Balaban // Florile dalbe. 
– 2009. – 16 apr. – P. 2.
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Universul copilăriei: (Salonul Internaţional de Carte pentru Copii, Chișinău, 
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Salonul de Carte pentru Copii și Tineret s-a desfășurat și la Drochia / Claudia 

Balaban // Glasul Naţiunii. – 2008. – 13 mart. – P. 7.
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Naminara – republica cărţii pentru copii / Claudia Balaban // Biblioteca. – 2007. 

– Nr. 5. – P. 144.
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Asociaţia profesională în sprijinul bibliotecilor / Claudia Balaban // Magazin 

bibliologic. – 1994. – Nr. 2. – P. 2-3.
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„Ion Creangă”, Chișinău / Claudia Balaban // Biblioteca. – 1994. – Nr. 11. – P. 28-30.
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Costopol, Corina. Cartea. Biblioteca. Cititorul / Corina Costopol // Biblioteca. 
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cultură și civilizaţie prin lectură”, coord.: Claudia Balaban] / Tamara Pereteatcu // La 
Creangă: almanah literar. – 2007. – Nr. 21. – P. 20.
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Gânduri la un nou început de an / Claudia Balaban; consemn.: Corina Costopol 
// Biblioteca. – 1995. – Nr. 2. – P. 46-47.
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Balaban; consemn.: Marcela Gaft on // Flux. – 2003. – 28 mart. – P. 12.
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Iuliana Șchircă // Noi. – 2007. – Nr. 7. – P. 6-7.

Mai triști și mai puţini, fără Aurel Scobioală: era un om cu totul deosebit / Claudia 
Balaban; consemn.: Ecaterina Deleu // Flux. – 2007. – 9 iul. – P. 4.
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Balaban; consemn.: Ludmila Sobietsky // Florile dalbe. – 1994. – 28 oct. – P. 5.

O sărbătoare a sufl etului – Cartea / Claudia Balaban; consemn.: Claudia Partole 
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Sărbătoarea cărţii și a copilăriei / Claudia Balaban; consemn.: Nina Slutu // 
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Sensul cărţii – bucuria copiilor noștri / Claudia Balaban; consemn.: Emil Vasilescu 
// Biblioteca. – 2006. – Nr. 4. – P. 101.

Școala și biblioteca – cele mai solide repere în drumul spre acumularea cunoș-
tinţelor / Claudia Balaban; consemn.: Marcela Gaft on // Flux. – 2003. – 18 iul. – P. 12.

Un succes al cărţii / Claudia Balaban; consemn.: Emil Vasilescu // Biblioteca. – 
1999. – Nr. 4. – P. 98-99.

„Uneori cartea trece foarte greu Prutul” / Claudia Balaban; consemn.: Oltiţa 
Cântec // Evenimentul. – 2000. – 11 oct. – P.10. 

„Vă fac tuturor o invitaţie în paradis…”: [Salonul Internaţional de Carte pentru 
Copii, ediţia a IX-a] / Claudia Balaban; consemn.: Silvia Bogdănaș // Timpul. – 2005. 
– 8 apr. – P. 18.

„Visez la o bibliotecă modernă cu o colecţie de carte de calitate...” / Claudia Bala-
ban; consemn.: Valentina Gălușcă // Gazeta bibliotecarului. – 2004. – Nr. 10-11. – P. 4-5.

Documente electronice

Claudia Balaban, Director general al Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion 
Creangă” – O jumătate de secol consacrat Bibliotecii [resursă electronică] // http://
www.bnrm.md/web/index.php?lang=rospid=arhiva–februarie 2010.

Președintele interimar al Republicii Moldova, M. Ghimpu, Președinte al Parla-
mentului, a semnat un decret privind decorarea cu distincţii de stat a unui grup de 
angajaţi din domeniul biblioteconomiei: [Claudia Balaban, „Ordinul de Onoare”] 
[resursă electronică] // http://www.presedinte.md/press.php?p=18.

„Un copil care nu citește Creangă și Vieru rămâne sărac!” [resursă electronică] 
/ Claudia Balaban; consemn.: Gina Popa // http:// www.evenimentul.ro/articol/un-
copil-care-nu.html.
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AMINTIRI ÎN IMAGINI

Alături de mama şi sora Eugenia 
în timpul studenţiei la USM

Cu academicianul Mihai Cimpoi la Larga, 
Briceni

După o lansare de carte, într-o clipă 
de răgaz, cu Spiridon şi Eleonora Vangheli

Cu soţul Vasile, 
cel mai bun prieten 

Cu Grigore Vieru la familia pr. Teoctist Caia 
şi a preotesei Olguţa Caia, în Târgu-Neamţ 

Printre picii de la Liceul „Gh. Asachi”, împreună 
cu maestrul Grigore Vieru, editorul Oleg Bodrug 

şi învăţătoarea Zinaida Galben-Panciuc
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Salonul Muzical cu academicianul 
Eugen Doga şi Eugen Mamot

Cu E.S. Asif J. Chaudhry, ambasador al SUA, 
şi Irina Tcaci, câştigătoarea Concursului 

„SUA – o lume nouă” 

Primind o donaţie din partea 
Ambasadei SUA la Chişinău

Cu scriitorul şi colegul ieşean Nicolae 
Busuioc şi jurnalista Tamara Pereteatcu 

la mănăstirea Cetăţuia

În discuţie cu Maiestatea sa împărăteasa 
Japoniei Michiko la Congresul IBBY în Basel, 

Elveţia

Cu E.S. Fang Li, ambasador al Chinei 
în Republica Moldova, şi cititorii Bibliotecii 

la sărbătoarea Anului Nou Chinezesc
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La Festivalul NAMBOOK010 cu Kang Woo-
Hyun, preşedintele Comitetului organizatoric, 

şi Kestutis Urba, preşedinte al Secţiei 
Naţionale IBBY din Lituania 

La statuia scriitoarei Astrid Lindgren de 
la Centrul Junibacken din Stockholm cu 

Gabriela Buruiană, Ecaterina Rudacov, Oleg 
Bodrug, Valentina Mîinea şi Eugenia Bejan 

Cu Ştefănel Roşcovan, laureat al mai multor 
festivaluri naţionale şi internaţionale de muzică 

Comitetul organizatoric al Festivalului 
NAMBOOK010 din Coreea de Sud, după 
şedinţa dedicată Proiectului „Peace Story” 

În Biblioteca pentru Copii (Rum för Barn) 
din Stockholm

La medalionul în memoria lui Grigore Vieru 
în cadrul Salonului Internaţional de Carte 

pentru Copii şi Tineret cu Raisa Vieru, Mihai 
Cimpoi, Filomena Corbu şi Anais Caia 
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La mănăstirea Sihăstria 
din România cu premianţii Concursului 

„La izvoarele înţelepciunii” 

În juriul fi nalei Concursului literar 
„La izvoarele înţelepciunii” la Vaslui, 

alături de Claudia Partole şi Elena Poamă 

Festivitatea de înmânare a Diplomelor 
de Onoare IBBY scriitorului Aurel Scobioală, 

pictorului Alexei Colâbneac şi editorului 
Oleg Bodrug 

La Conferinţa IFLA din Gothenburg, Suedia, 
cu Eugenia Bejan, Hermina Anghelescu 

(SUA) şi Vera Osoianu

Cu premianţii şi membrii juriului 
Concursului „Cititor-model”

Cu pictorii din Republica Moldova, 
participanţi la Bienala de Ilustraţii 

de Carte pentru Copii BIB din Bratislava
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Printre cititori şi clovnii-bibliotecari 
după inaugurarea Bibliotecii Picilor

Şedinţa Cenaclului „Dialogul generaţiilor” 
cu chirurgul pediatru Eva Gudumac

La Salonul Internaţional de Carte 
Românească de la Iaşi cu Victor Crăciun, 

Ion Miloş şi Boris Crăciun

După lansarea cărţii „Lumea ca o poveste” 
de Arcadie Suceveanu

La Ziua Cărţii pentru Copii din cadrul 
Salonului ieşean cu Claudia Partole 

şi Constantin Dragomir

Cenaclul „Dialogul generaţiilor” 
cu academicianul Gheorghe Ghidirim



125

Salonul de Carte pentru Copii la Cahul în 
cadrul Proiectului „Spre cultură şi civilizaţie 

prin lectură”

La ceremonia de primire a Ordinului 
de Onoare, înmânat de Mihai Ghimpu, 

Preşedinte interimar al Republicii Moldova

Florile aducătoare de frumuseţe 
şi linişte sufl etească
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la casa de vacanţă Balaban
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