
Copiii şi biblioteca - speranţele noastre pentru viitor 

 

Colaborarea Bibliotecii Județene ”Octavian Goga” Cluj cu Biblioteca Naţională pentru 

Copii “Ion Creangă” din Chişinău este una de durată, ce a început în anii „90, după inaugurarea 

Bibliotecii Transilvania din Chişinău.  

Iată cum a început o frumoasă poveste profesională, ce are aproape 20 de ani: În anul 1995 

domnul Traian Brad, director atunci al bibliotecii clujene, a organizat o vizită de documentare la 

bibliotecile judeţene din Transilvania pentru directorii marilor biblioteci din Chişinău. Delegaţia a 

fost condusă de doamna director Claudia Balaban, pe atunci preşedinte al Asociaţiei Bibliotecarilor 

din Republica Moldova (ABRM). In toate bibliotecile vizitate au rămas câte 2 volume din Guguţă şi 

prietenii săi de Spiridon Vangheli, pentru multe dintre ele acestea au constituit primul contact cu 

literatura pentru copii din Basarabia.  

Cea mai frumoasă colaborare între bibliotecile noastre este legată de participarea la Salonul 

Internaţional de Carte pentru Copii organizat anual la Chişinău, începând cu anul 1997. Este cel mai 

bun prilej de a lua pulsul producţiei editoriale dedicată copiilor, de a participa la evenimente 

culturale deosebite şi la întruniri profesionale unde se dezbat modalităţi noi de promovare a cărţii 

pentru copii, de atragere a acestora către bibliotecă și de fidelizare. Bibliotecarii clujeni au prezentat 

la Salon comunicări în cadrul simpozioanelor şi întrunirilor profesionale, au vizitat și apreciat 

Biblioteca picilor, proiect realizat în colaborare cu partenerii din Suedia. 

 Pe parcursul anilor mai multe edituri clujene şi-au prezentat noutăţile editoriale în cadrul 

Salonului Internaţional de Carte pentru Copii. Este vorba despre editurile Dacia, Limes, Clusium și 

filiala clujeană a editurii Paralela 45. La ediţia din 2005 a Salonului Internaţional de carte pentru 

copii volumul editurii Limes “Ocolul lumii în 50 de jocuri creative”, de Ana şi Mircea Petean, a 

primit Premiul Secţiei Naţionale a IBBY, iar în 2006, editura Limes a primit premiul Uniunii 

Scriitorilor din Republica Moldova pentru Cartea Ştefanei. 

Distanţa prea mare şi agenda de lucru foarte încărcată nu ne permit să ne întâlnim foarte des, 

dar mediul virtual ne ajută să fim la curent cu toate realizările de ultimă oră a colegilor de la 

Biblioteca Naţională pentru Copii “Ion Creangă”.  Ne-a bucurat proiectul lansat recent de aceștia - 

prima Bibliotecă Mobilă pentru copii din Republica Moldova. Încă un prilej de schimburi de 

experienţă, întrucât un asemenea serviciu funcţionează de câţiva ani la Biblioteca Judeţeană 

“Octavian Goga” Cluj. 

Grija comună pentru tânăra genereație, servicii moderne, noi și atractive sunt doar câteva din 

preocupările noastre comune care pot genera motive de colaborare și schimb de bune practici. 



Şaptezeci de ani este o vârstă a bilanţului pentru un om, dar e o vârstă a tinereţii pentru o 

bibliotecă, abia de aici încolo apar tradiţiile care o întăresc creându-i armături puternice şi nevăzute.  

De aici, de la Cluj-Napoca, vă urăm ani mulţi şi rodnici, cât mai multe generaţii de copii să 

vă treacă pragul şi să ajungă oameni care să citească la rândul lor, oameni care să-şi crească şi să-şi 

educe copiii cu dragoste pentru carte.  

 

La mulţi ani și multe împlinirii dragi colegi! 
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