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     Издательство «Ропtos» в 2012 году
выпустило в свет уникальную книгу
«Алтэр Рэбэ», открывающую людям
события, происшедшие несколько
веков назад, но имеющие огромное
влияние на всю последующую еврей-
скую жить на обширном мировом
пространстве. Она повествует о
драматических событиях в жизни
восточно–европейского еврейства в
XVIII веке, в период зарождения мощ-
ного движения в иудаизме – хасидизма
ХАБАД, и его лидере – Шнэуре
Залмане, Первом Любавичском Рэбэ
(1745 – 1812). Особое внимание уделено
внутренним взаимоотношениям пред-
ставителей так называемого «прос-
вещенства»,    окружения    Виленского 
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МИРОСЛАВА МЕТЛЯЕВАМИРОСЛАВА МЕТЛЯЕВАМИРОСЛАВА МЕТЛЯЕВА

гаона – митнагдим и хасидов ХаБаДа,
происходящим на напряженном фоне
царствований Екатерины II, Павла I,
Александра I и наполеоновского втор-
жения в Восточную Европу и Россию.
      Книга «Алтэр Рэбэ» была издана при
поддержке известного в Молдове пред-
принимателя Волнянского Леонида в
память о его родителях Волнянских
Янкеле и Перле.
       Автор книги «Алтэр Рэбэ» – Главный
раввин Кишинева и Молдовы рэб Залман
Абельский – человек, известный далеко за
пределами этой небольшой, удивительно
красивой страны.
       Легенды о нем ходят и в Израиле, и в
России, и в Украине, и в США, и в Герма-
нии... Перечисление может длиться беско-
нечно.
       За более чем 20 лет, прошедших с тех
пор как на Хануку в Кишинёве появился
посланник Любавичского Рэбэ, здесь была
проделана огромная работа: появились
еврейские общины не только в Кишиневе,
но и в Тирасполе, Бендерах, Бельцах,
Оргееве, Сороках и т.д. Он, с его неуемной
энергией, открыл еврейские школы, нацио-
нальный детский сад, женское училище,
газету... К нему за наставлением, помощью
тянутся не только евреи, но и молдаване,
русские, люди разной веры... и это не
случайно. Вся деятельность рэб Залмана
Абельского посвящена еврейскому образо-
ванию. Когда-то, много лет назад Седьмой
Любавичский Рэбэ предписал рэб Залману



Существует множество обрывочных
сведений, официальных документов о
жизни и деятельности этого человека с
Божественной искрой в душе. Но до сих пор
не было цельного труда, посвященного
этой легендарной личности в еврейской
истории.
       Книга рэб Залмана Абельского охваты-
вает жизнь Шнэура Залмана со дня его
рождения и до кончины. Однако она
значительно шире по охвату событий, т.к.
обращается к истокам зарождения
хасидизма, начиная с XVI-XVII вв.
   Родоначальник движения ХаБаД –
Шнэйур Залман, Первый Любавичский
Рэбэ, великий философ и ученый
хасидизма, соединил в себе единство
общественной и научной деятельности,
направленной на сохранение и развитие
нравственных и религиозных устоев
иудаизма.
       Труды Шнэйура Залмана представляют
собой уникальное сочетание мистицизма и
рационализма, откровения и здравого
смысла. Наряду с трудами «Тания» и
«Шулхан арух» известность приобрели его
философские комментарии к Пятикнижию
«Тора ор» («Тора – свет», Житомир, 1862)
и «Ликкутей Тора» («Избранные коммен-
тарии к Торе», Житомир, 1848), а также
молитвенник «Сиддур. Тхиллат ха-Шем»
(«Сиддур. Восхваление Всевышнего»,
Шклов, 1803; русский перевод, 7-е
расширенное издание. Иерусалим, 1998).
    Особенность философии Алтэр Рэбэ
заключается прежде всего в привнесении
интеллектуального начала в традиционную
хасидскую мистику Кабалы. Поэтому в
название своего учения он поставил
категории. Алтэр Рэбэ рассматривает свои
сочинения как руководство к Богопознанию.
      Особое место он уделяет не только по-
нятием любовь  (ивр.  ахава)  и  страх  (ивр.

Абельскому: «Тебе предлагают всякую
работу, но не это ты должен делать. Твоя
миссия в этом Мире – воспитание. Тебе
Всевышний дал талант, причем большой
талант, – воспитывать весь еврейский
народ. Всех!».
       Ранние книги кишиневского периода –
«Праведник – основа мира», «Маарал»,
«Дочь шаха», написанные рэб Залманом
Абельским, просветителем и наставником
(по призванию и складу характера)
приоткрывают историю европейских
евреев, истоки возникновения хасидизма.
Написанные своеобразным, ярким языком,
близким к разговорному, они приобщают
читателя к глубоким мыслям и исканиям
многих поколений, благодаря чему
восприятие наших современников во
многом совпадает с восприятием далеких
предков.
       Книга Главного раввина Кишинева и
Молдовы «Алтэр Рэбэ» повествует о
драматических событиях в жизни восточно-
европейского еврейства в XVIII веке,
зарождении мощного движения в иудаизме
– хасидизма ХАБАД, и его лидере –
Шнэйуре Залмане, Первом Любавичском
Рэбэ. Особое внимание уделено
внутренним взаимоотношениям предста-
вителей так называемого «просвещен-
ства», окружения Виленского гаона –
митнагдим (и хасидов ХаБаДа, склады-
вавшимся в напряженные годы царство-
вания Екатерины II, Павла I, Александра I и
наполеоновского вторжения в Восточную
Европу и Россию.
       Капитальный труд рэб Залмана Абель-
ского «Алтэр Рэбэ» впервые представил
мощную фигуру основателя движения
ХаБаД – рэб Шнэйура Залмана, Первого
Любавичского Рэбэ, – во всей много-
гранности на фоне драматичных событий
XVIII века.



ийра), но и размышлениям (ивр. хитбоне-
нут).

служит Богу одновременно разумом, сер-
дцем и поступками, и каждая из этих сос-
тавляющих дополняет другую. Разум пони-
мает, сердце чувствует, а руки действуют.
       Суть учения рабби Шнэйура Залмана
заключена в написанном им основопола-
гающем произведении раввинской литера-
туры «Ликутей Амарим», более известном
как «Тания» (по первому слову книги). Этот
труд представляет собой сжатое изложе-
ние основных принципов его философской
системы как образа жизни и свидетель-
ствует о глубоком понимании человечес-
кой души.
       «Тания» – основополагающий труд для
тысяч последователей ХаБада. Как начи-
нающие последователи, так и старейшины
изучают и заучивают наизусть этот текст,
который является неисчерпаемым источ-
ником мудрости. Рабби Шнэур Залман был
прозван хасидами Баал Тания (автор «Та-
нии») и Алтэр Рэбэ (старый, первый Рэбэ).

       Вместе с тем, Алтэр Рэбэ был далек от
европейского понимания Просвещения,
утверждая, что обычные науки (ивр.
хохмот хицониот) не способствуют
просвещению ума. Интеллектуальное
постижение Бога возможно только
посредством Торы, когда божественные
сехель (разум) и миддот (эмоции)
соединяются, образуя осознание (даат).
       Таким образом, хасид должен подгото-
вить себя к жизни в вере и служении Богу и
благодаря этому достичь высшего уровня,
ХаБаД, который представляет собой три
составляющих интеллекта – Хохма, Бина и
Даат и является связующим элементом
между небом и землей.
       Эту идею рабби Шнэур Залман взял за
основу, когда развивал структуру
хабадской  идеологии.  Целостный  человек 

Алтэр Рэбэ
(1745 - 1812)
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      Особенность философии Алтэр Рэбэ
заключается прежде всего в привнесении
интеллектуального начала в традиционную
хасидскую мистику Каббалы. Поэтому в
название своего учения он поставил кате-
гории мудрости (ивр.  חכמה  , хохма), пони-
мания (ивр.  בינה  , бина) и знания (ивр.  דעת  ,
даат). Алтэр Рэбэ рассматривает свои
сочинения как руководство для богопоз-
нания. Особое место он уделяет не только
понятиям любовь (ивр.   אהבה  ,  ахава) и
страх (ивр.   יראה  ,  йира), но и размышле-
ниям (хитбоненут). Вместе с тем, Алтэр
Рэбэ был далёк от европейского понима-
ния Просвещения, утверждая, что обычные
науки (хохмот хицониёт) не способствуют
просвещению ума. Интеллектуальное по-
стижение   Бога  возможно  только  посред-

ством Торы, когда божественные сехель и
миддот соединяются, образуя Знание
(даат).
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      Душа еврея воспринимается им как
божественная искра (нефеш ха-элокит),
которая стремится воссоединиться с
Богом. Эта искра не является сотворённой,
но представляет собой прямую эманацию
Божественной мудрости (хохма илаа).
Средствами на этом пути с одной стороны
выступают Тора и ритуалы согласно ей,
посредством которого верующий достигает
состояния биттул (самоотречение, прео-
доление эго), а с другой — хасага (пости-
жения, интеллектуального понимания при-
роды Бога). Приближение к Богу реали-
зуется в достижении троицы нравственных
качеств: доброта (ивр.  חסד , хесед —
однокоренное слово хасид), сдержанность
(ивр. גבורה , гвура) и умеренность (ивр.
.(тиферет , תפארת
     В человеке также помимо божественной
искры есть и животная душа (ха-нефеш ха-
бахамит), которой свойственно стремле-
ние ко злу (ецер ха-ра). В отличие от антич-
ной философии, Алтер Ребе не противо-
поставляет божественный разум низким
эмоциям. Он полагает, что свой разум
(сехель) и чувство (миддот) есть и у
божественной искры, и у её тёмного
двойника  (ивр.  סטרא אחרא ,   ситра  ахра: 
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обратная сторона) животной души. Отсюда
у человека два разума и два чувства.
Провозглашая идеалом человека цадика,
Алтэр Рэбэ много внимания уделяет
бенони, то есть среднестатистическому
человеку, обывателю. Бенони не зол и не
добр, но мечется между двух этих начал.
     Алтэр Рэбэ даёт определение понятию
сфирот – каналам воздействия Бога на
мир. 10 сфирот не что иное как прояв-
ление Бога. Присутствуют они и в челове-
ке, поскольку человек является микрокос-
мом. Три высших сфирот выражают
интеллектуальное начало в человеке, а
семь низших — эмоциональное. Все зло
мира является результатом обособле-
нности (клипот). Понятие сфирот явля-
ется одним из наиболее фундаментальных
в Каббале. Несомненно, всё, что связано
со сфирот — глубокие вещи, которые не
понять  человеку,   не   достигшему  уровня

 изучения Каббалы.
       Читая книгу рэб Залмана Абельского
«Алтэр Рэбэ», читатель окунается в
далекое прошлое и обнаруживает
незримую связь с веком нынешним,
полным духовного разброда и шатаний,
приводящих в смятение целые народы.
Методы нынешних «митнагдим» против
мошиахистов, агрессивны точно так, как и в
прошлом.
      Страницы этого произведения дают
возможность читателю проникнуться духом
глубоких мыслей и философских исканий
наших предков, находя опору и надежду в
истории еврейского народа. Эта книга
предоставляет возможность отойти от
суетности и ведет к источнику вечных
ценностей.
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КНИГА МНОЖЕСТВА СМЫСЛОВКНИГА МНОЖЕСТВА СМЫСЛОВ

      Этот солидный том на мелова-
нной бумаге, в обложке благородного
бордового цвета с золотым тисне-
нием называется «Алтэр Рэбэ». Ав-
тор – Главный раввин Кишинева и
Молдовы рэб Залман Абельский. Этот
добрый, веселый и щедрый на благие
дела мудрец давно стал светочем не
только для евреев нашей страны, но и
для представителей многих других
национальностей. Ясный ум разменяв-
шего девятый десяток лет раввина
позволил ему написать новую книгу. А
добрые люди помогли ее издать.
Тираж – тысяча экземпляров.
    Она повествует о временах, в
которые жили истинные праведники и
титаны духа. Голодавшие и скитав-
шиеся, не выпустившие из рук Торы,
они задолго знали о готовящемся во-
площении на земле великих праведни-
ков и молитвенно способствовали их
приходу. Своей жизнью они создавали
историю мощнейшего движения в
иудаизме – хасидизма Хабад.

      Эта книга в строгой и вместе с тем
увлекательной форме рассказывает о
Первом Любавичском Рэбэ Шнэуре
Залмане. Любознательному читателю ста-
нет ясно, что в самом слове Любавичский
заложено фундаментальное слово «лю-
бовь».   И  что  даже  в  тюрьму   в  «карете 

смерти» из-за навета клеветников пра-
ведник отправлялся по своему желанию, и
за время ареста из обвиняемого превра-
тился во всеми уважаемого святого
человека, к которому с благоговением
начали относиться даже его враги. Что
страдания плоти ему были менее
страшны, нежели страдания духа. И что
каждый праведник господствует над
материальным, физическим миром и ему
подвластно совершать чудеса.

ОЛЕГ ДАШЕВСКИЙОЛЕГ ДАШЕВСКИЙОЛЕГ ДАШЕВСКИЙ
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     Напомним, ХаБаД (аббревиатура на
иврите «хохма, бина, даат», что означает
мудрость, разум, знание – от названия
трех верхних сфирот в Каббале) – это
разновидность хасидизма, еще
называющаяся любавичским хасидизмом.
   Движение было создано Первым
Любавичским Рэбэ Шнэуром Залманом в
1772 году в Белоруссии. Благодаря
усилиям лидеров ХаБаДа обучение
иудаизму было распространено во многих
государствах, включая страны бывшего
СССР, где в результате были созданы и
развиты еврейские общины.
     Презентация книжной новинки состо-
ялась 14 сентября в КЕДЕМе. На нее
пришли уважаемые люди — предста-
вители еврейской общественности, спон-
соры книги, читатели «ИЖ» и журналисты.
      Сидевшая рядом с рэб Залманом на
сцене автор предисловия к книге, подго-
товившая ее к печати, известный литера-
тор, редактор газеты «Истоки жизни»,
рупора хасидизма в Молдове, Мирослава
Метляева (Рива Рознер) коротко осветила
деятельность рэб Залмана в Израиле,
США, Германии, Австралии. Она подчер-
кнула, что это уже четвертая его книга. До
сих пор на русском языке существовали
отрывочные, разрозненные сведения об
основателе ХаБаДа. Рэб Залман
кропотливо собирал материалы об этом
выдающемся человеке, несколько лет
трудился над рукописью.
       «Слово рэб Залмана имеет магичес-
кую силу, что подтверждают все его
собеседники, — подчеркнула редактор
«ИЖ». — Книга раввина рассказывает о
хасидизме ХаБаД конца XVIII начала XIX
века в Восточной Европе. Об Алтэр Рэбэ
есть обрывочные сведения: кое-что  из  из- 

речений, из биографии, его трудов.
      Алтэр Рэбэ – первый, кто сказал в то
время, что Тора должна стать достоянием
всего еврейского народа, а не узкой
группы избранных. Тогда многие
сопротивлялись новой реалии. Время
царствования Екатерины II, Павла I,
Александра I, вторжение Наполеона в
Россию – исторический фон повество-
вания. Алтэр Рэбэ сделал многое, чтобы
Россия победила в той войне. Это –
первый фундаментальный труд, посвя-
щенный Алтэр Рэбэ. Книгу надо читать,
как молитву».
       Затем небольшую, но емкую речь про-
изнес рэб Залман: «Когда я начал писать
книгу, то имел в виду народ, живущий в
Молдове. Меня просили написать ее и на
иврите, но я пока не успел. Я решил
написать о тех временах, «осколки»
которых долетели и до нас. Алтэр Рэбэ не
соглашался ни с какой агрессией. Чтобы
распространить и защитить хасидизм, он
заплатил большую цену. Благодаря книге
можно узнать, по какому пути надо идти во
благо себе самому».
       Евгений Брик рассказал о феноме-
нальной победе мудреца Алтэр Рэбэ,
дважды попадавшего в Петропавловку по
навету митнагдим (противников хасидиз-
ма). В итоге Госдума, куда переслали
ответы заключенного раввина, оправдала
его. Во время вторжения Наполеона рабби
Шнэур-Залман призвал евреев поддер-
жать царя.
      Директор Центра тренинга и професси-
онального развития Галина Каргер отме-
тила: «Книга „Алтэр Рэбэ” — важный ис-
точник познания и знакомства с еврейской
историей. Для народа Книги очень важны
такие учителя. Есть  много  литературы  на



английском, на иврите, а на русском –
значительно меньше. Алтэр Рэбэ уже в 13
лет был признан гением, его уважали
авторитетные ученые, раввины».
      Редактор журнала «Предсказатель»
Елена Замура заявила: «В Интернете я
нашла 200 тысяч ссылок на рэб Залмана,
на его статьи, отзывы путешественников,
обсуждения на форумах». И рассказала о
чудесах, совершенных молдавским равви-
ном. «Никто на свете точно не знает, что
он не еврей», — так ответил однажды рэбэ
на вопрос, можно ли всем общаться с
ним».
       Мирослава Метляева добавила: «Кни-
га вышла в авторской редакции, сохра-
нившей яркий колорит речи рэб Залмана.
Читается произведение на одном дыха-
нии. Все, кто общается с рэб Залманом,
уходят от него просветленными. То, что
пишет рэб Залман, нельзя втиснуть в
какие-то грамматические рамки. В его кни-
ге аккумулировано множество книг, мно-
жество смыслов».
  Телеведущий Константин Старыш
объявил: «Я – человек книжный, слежу за
новинками. Родом я из Теленештского
района, и у меня было только три учителя-
нееврея. Эта книга, уверен, несет свет и
добро, что в наше время очень важно».
     Предприниматель Семен Вайнберг в
своем выступлении отметил: «Все
соглашались, кого бы я ни просил, помочь
в издании книги. Наибольший вклад внес
Леонид Волнянский, который оказанную
им поддержку посвятил памяти своих
родителей Янкеля и Перлы Волнянских.
Свою лепту в издание книги внесли Яков
Тихман, Михаил Букс, Шмуэль Ройтман и
другие представители делового мира».
       Выступили также директор ИКЦ Елена
Нежинская,   музыковед   Серго   Бенгельс-

дорф, доктор наук Виктория Пасечник-
Давидсон, глава общины горских евреев
Шаббатай Ханукаев.
      В заключительном слове рэб Залман
сказал: «Из Талмуда известно: большое
благо публиковать людей, которые зани-
маются мицвой. Сегодня мы отмечаем
людей, которые помогают синагоге и
приняли участие в издании книги. Это
Даниэль Мунтян, Боря Вайнберг, Леонид
Шапошник, Леонид Волнянский, Александр
Билинкис, госпожа Людмила (из правления
синагоги), Мирослава Метляева, Марина
Алексеева (из «Предсказателя»), Зоя
Апостол, Галина Каргер и другие». Всем
перечисленным гостям раввин подарил по
экземпляру книги.
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DIGITIZAREA ȘI PREZERVAREADIGITIZAREA ȘI PREZERVAREA
MATERIALULUI ARHIVISTIC PRIVINDMATERIALULUI ARHIVISTIC PRIVIND
EVOLUȚIA ISTORICĂ ȘI CULTURALĂ AEVOLUȚIA ISTORICĂ ȘI CULTURALĂ A

EVREILOR DIN BASARABIAEVREILOR DIN BASARABIA

      În prezentul demers ne referim la im-
portanța aplicării măsurilor de salvgardare
a patrimoniului cultural privind comunita-
tea evreiască din Basarabia, la bunele
practici realizate în acest domeniu, pre-
cum și la avantajele, dar și dezavantajele
tehnologiilor informaționale asupra valori-
ficării artefactelor de memorie culturală.
Digitizarea este deja de 15 ani o prioritate
a instituțiilor deținătoare de patrimoniu
cultural din întreaga lume. În ultima peri-
oadă acest proces tehnologic a devenit o
oportunitate și pentru Biblioteca Evreias-
că „Itzik Mangher”. Impactul este unul ma-
jor, întrucât, începând cu ultimul deceniu
al secolului trecut, această instituție a
avut menirea de a aduna și prezerva me-
moria culturală a poporului evreiesc care
locuiește pe teritoriul Republicii Moldova;
de a educa generația tânără în spiritul for-
mării unei viziuni clare asupra patrimo-
niului istoric și literar al evreilor în cadrul
istoriei generale a acestei regiuni europe-
ne; de a dezvolta permanent colecțiile mu-
zeistice ale bibliotecii și a constitui un
Complex Bibliologic Muzeal-Cognitiv de
Literatură și Cultură a Evreilor din Moldo-
va.
      Repere preparative istorice. Dezvol-
tarea Societății Informaționale are  loc  în  co-

respundere cu intensificarea cantitativă și
calitativă a conținutului digital, care în mod
firesc se angajează a fi disponibil și în sfera
virtuală. Principalii actori care gestionează
valorosul fond de patrimoniu cultural material
și imaterial sunt bibliotecile, arhivele și muze-
ele.
       Misiunea acestor instituții constă în pune-
rea la dispoziția actualului utilizator, dar și în
perspectivă, celor de viitor, a întregului fond
documentar, atât pentru satisfacerea nece-
sităților informaționale de astăzi, dar și de
prezervare pentru a fi accesibil și posterității.
În cheia acestor obiective se înscrie și
misiunea Bibliotecii Evreiești Centru Cultural
„Itzik Mangher”. Cu o istorie de trei decenii,
această instituție a stat la baza reconsiderării
rolului cărții și al altor unități infodocumentare
în mișcarea de renaștere națională și de
punere în valoare a memoriei culturale a
poporului evreiesc și de percepere a impor-
tanței acesteia la perpetuarea vieții culturale
a Republicii Moldova.
      Un sumar parcurs al istoriei minorității
evreiești din Basarabia dezvăluie numeroase
evenimente legate de soarta dificilă a acestei
popor, apreciat din perspectivă imagologică
pozitivă ca fiind de o „inteligență notorie”,
„instruit”, „elegant”, „buni familiști”, „solidari
între ei” (Andrei Oișteanu  în  lucrarea  Imagi-
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nea evreului în cultura română), dar și „popor
al Cărții” (Geraldine Brooks în romanul
Poporul cărții, și autorii Fania Oz-Salzberger,
Amos Oz în volumul de eseuri Evreii și cuvin-
tele) etc. Potrivit celor din urmă, „poporul
evreu e un popor al Cărții. Atâta timp cât
poporul a știut să aibă grijă de Carte, și Cartea
s-a îngrijit la rândul ei de el. Ei bine, totul se
datorează, spune vocea comună a autorilor,
modelului cultural evreiesc și conti-nuității
sale. Cultura evreiască este construită pe o
structură unică, de neclintit: relația părinte-
copil, profesor-elev”, iar „în virtutea acestei
tradiții cărturărești, dintotdeauna copi-lul evreu
a studiat, a învățat, a trebuit să meargă la
școală” [1]. Nu vom analiza aici stereotipurile
evreilor, întrucât nu reprezintă tema acestui
studiu, ci ne vom referi la contri-buția acestei
minorități naționale la colectarea,
consemnarea și conservarea memoriei cultu-
rale, ca practică iminentă de prezervare iden-
titară. 
    Funcționarea bibliotecilor evreiești pe
teritoriul Basarabiei începe încă în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea, în perioada
când spațiul dintre Prut și Nistru era sub
dominație țaristă. Apariția acestor biblioteci s-
a datorat constituirii în majoritatea județelor a
societăților, ligilor și asociațiilor culturale
evreiești. Bunăoară, în orașul Soroca a fost
înființată o bibliotecă publică evreiască, în
cadrul căreia a fost deschisă și Societatea
evreiască a iubitorilor de literatură și artă
„Yiddish Kunst” („Arta evreiască”). Potrivit
istoricului Ștefan Ciobanu, în aceeași perioa-
dă, la Chișinău, sunt edificate: Sinagoga,
spitalul evreiesc, Instituția evreiască religioasă
de învățământ, „Talmud Torah” (școala
confesională de băieți), alte instituții culturale
și de binefacere, care apar cu permisiunea
rabinului Haim Cernovitzer [2]. O altă sursă
infodocumentară menționează că în 1838 la
Chișinău funcționa Școala  Evreiască  de  Stat 

cu predare în două nivele: a) primul nivel – un
curs de doi ani de învățământ primar
(învățământul corespundea celui din școlile
parohiale, cu profesori de etnie evreiască); b)
al doilea nivel – cu profil real (predarea
corespundea celei din școlile generale din
județe, cu profesori creștini) [3]. Trebuie să
menționăm că în perioada țaristă în multe din
orașele Basarabiei funcționau, mai ales,
bibliotecile personale/private. Cu toate aces-
tea, au fost deschise și biblioteci publice,
bunăoară, în anul 1907, la Lipcani, a fost
înființată Biblioteca Publică „Iehuda
Steinberg”, cu un fond de carte de câteva mii
în limbile idiș, ebraică și rusă. 
   Perioada interbelică înregistrează o
revigorare a vieții culturale evreiești: au fost
deschise noi școli, biblioteci, asociații culturale
și au fost publicate numeroase ziare în limba
idiș. În fond, fiecare ligă culturală, instituție
școlară sau spital, destinate etniei evreiești,
avea câte o bibliotecă de literatură evreiască.
Astfel de biblioteci au funcționat în multe
localități ale Basarabiei, acolo unde existau
comunități de etnie evreiască: Lipcani; Edineț;
Soroca, administrată de E. Toporovskaia; în
localitatea Dumbrăveni, jud. Soroca; Leova;
localitatea Hâncești, administrată de
farmacistul Nudelman; localitatea Tatarbunar,
administrată de doctorului A. Merener; Orhei;
Bender; Bălți; Ismail; Akkerman; Hotin; în
orașul Chișinău, funcționa o bibliotecă bine
dotată pe lângă Școala evreiască profesionala
pentru fete nr. 1 etc.
       În intervalul de la 28 iunie 1940 până în
iunie 1941, toate asociațiile și societățile cultu-
rale evreiești au fost desființate, continuând să
activeze doar școlile cu predare în idiș,
Teatrul Evreiesc de la Chișinău, publicația pe-
riodică „Basaraber stern” („Steaua basara-
beană”) și emisiunile radio. După aceasta au
început deportările în masă atât ale populației
băștinașe a Basarabiei, cât și ale evreilor. 



literaturii necesare: cărți, ziare, reviste în limbile
ebraică, idiș, rusă, română și, în măsura
posibilităților, în toate limbile europene dispo-
nibile pentru cititorii de diferite vârste. La înce-
put fondul bibliotecii nu dispunea aproape deloc
de cărți evreiești. Pentru achiziționarea unui
fond de carte a fost necesară o muncă foarte
grea. Cu toate acestea, grație spiritul comunitar
al evreilor de la Chișinău, au fost donate
materiale infodocumentare care s-au păstrat în
colecțiile personale. Astfel, în fondul de carte în
limba idiș au apărut volume semnate de
Mendele Mocher Sforim, Isaac Leib (Yitskhok
Leybush) Peretz, Sholem Aleichem (Shalom
Rabinovitz), Judah Leib Gordon, Peretz
Davidovich Markish, Note Lurye (Lurie), David
(Dovid) Bergelson, Der Nister, Itzik Feffer (Itsik
Fefer), Ovsei (Shike) Driz. De asemenea, s-a
reușit îmbogățirea fondului de carte cu volume
semnate de scrii-torii evrei născuți în Basarabia:
Idl Melamed (Yisroel Vaynshteyn, 1891-1941),
Eliezer Steinbarg (Shtaynbarg) (1880-1932),
Yehuda (Idl) Steinberg (Shteinberg) (1863-
1907), Leiser Grinberg (1896-1977), Mikhail
Kaufman (1881-1946), Yankev Shternberg
(Jacob Sternberg) (1890-1973), Moisei (Moses/
Moyshe) Altman (1890-1981), Ihil (Yechiel)
Shraibman (1913-2005) și mulți alții. Fondurile
de carte erau completate prin diferite căi, fie prin
intermediul departamentului de achiziții al
Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, fie prin
Editura „Hasefer” din București, parte compo-
nentă a Centrului Iudaic de Editură și Publi-
cistică, înființat de către Federația Comunităților
Evreiești din România, prezidată de deputatul
dr. Aurel Vainer. De asemenea, un rol im-
portant l-a avut abonarea la ziarul „Realitatea
evreiască” din România etc., dar și conlucrarea
cu Organizația Evreiască de Caritate „Joint”
(American Jewish Joint Distribution Co-
mmittee), Comunitatea Evreiască din Repub-
lica Moldova și Centrul Cultural Evreiesc
KEDEM.

       În perioada sovietică nu au existat nici un
fel de biblioteci evreiești, viața culturală și
spirituală a țării cunoscând o revigorare abia
la sfârșitul anilor 80 ai secolului trecut, prin
înființarea în aprilie 1989 a Societății
Republicane de Cultură Evreiască (a cărei
succesoare actuală e Comunitatea Evreiască
din Republica Moldova, care reunește toate
comunitățile și organizațiile evreiești ale
Republicii Moldova, inclusiv comunitățile
regionale din Bălți, Orhei, Soroca, Bender,
Tiraspol, Grigoriopol, Dubăsari, Râbnița). De
bun augur pentru această mișcare de
renaștere culturală a servit Decretul
Președintelui Republicii Moldova Mircea
Snegur „Cu privire la măsurile pentru
asigurarea dezvoltării culturii naționale
evreiești și satisfacția nevoilor populației
evreiești din Republica Moldova” din 12
august 1991. Potrivit acestui decret, la
începutul anilor 90 ai secolului trecut, au fost
încurajate inițiativele de constituire a: Catedrei
de iudaică la Universitatea de Stat din
Moldova, a instituțiilor evreiești de învățământ
general, a emisiunilor în limba ebraică la
Radioteleviziunea Națională etc. În acest fel
au fost întreprinse măsuri concrete de
consolidare a terenului pentru apariția noilor
organizații evreiești.
      În aceeași ordine de idei se înscrie și
reorganizarea în 1991 a Filialei pentru tineret
a Bibliotecii orășenești „Bogdan Petriceicu-
Hasdeu” în prima bibliotecă evreiască cu
numele scriitorului de etnie evreiască, născut
la Cernăuți, Itzik Mangher. În 1998 aceasta
obține statut de Centru Cultural.
       Nu ne vom referi la toți factorii care au
contribuit la luarea deciziei de înființare a
respectivei subdiviziuni din rețeaua Bibliotecii
Municipale „B. P. Hasdeu”, ci doar la câțiva
pași pe care i-a avut de întreprins biblioteca
pentru a deveni ceea ce este astăzi. 
      Prima sarcină a  constat  în  achiziționarea 



       Colecția cu conținut audiovizual. Odată
cu înființarea bibliotecii începe și constituirea
fondului video și fotografic, prin concursul
bibliotecarilor, care au început să-și
înregistreze întreaga suită de servicii pe care
le punea la dispoziție utilizatorilor. Practica
aceasta a devenit deja una obișnuită, întrucât
deja multe instituții își alcătuiesc propriile
colecții din materiale obținute pe plan local
(filme, videocasete, înregistrări sonore, fie
istorii orale, fie muzică). Se cer doar condiții
potrivite pentru prezervare și respectarea
drepturilor de autor în cazul punerii în acces
liber.
    Analizând colecția de materiale audio-
vizuale deținute de Biblioteca Evreiască „Itzik
Mangher”, constatăm că cea mai veche
înregistrare video din fondul de casete
audiovizuale datează din anul 1992 (festivalul
Klesfest – desfășurat la München), iar cea mai
recentă – 2007 (Spectacolul „Și dragoste
necondiționată” în cadrul Centrului Cultural
Evreiesc KEDEM/ «Кишиневский Единый
Дом Евреев Молдовы»). Colecția dispune de
aproape 200 de casete video, cu un volum ce
variază între 2 și 4 ore de înregistrare. De
asemenea, materialul analogic cuprinde în
medie câte 3-4 evenimente înregistrate
audiovizual. Materialele au fost realizate atât
de cameramani profesioniști, cât și de
personalul bibliotecii. Evident, luând în calcul
acest aspect, putem să ne referim și la
calitatea înregistrărilor care variază de la caz
la caz. Cu toate acestea, nu putem nega
aspectul documentar al acestor consemnări
audiovizuale, întrucât este unul esențial.
Reflectând asupra acestui aspect și tratând
lucrurile în paralel, trebuie să menționăm ca
același lucru se întâmplă și în cercetarea
etnologică de teren: „Odată cu nașterea televi-
ziunii și impunerea stilului acesteia de a trata
realitatea, înregistrările video s-au plasat pe o
altă direcție beneficiind totodată  de  progresul

tehnic (de neimaginat în urmă cu șaptezeci de
ani), care asigură accesibilitatea celor mai
mulți cercetători la instrumentele ce se dove-
desc cele mai potrivite pentru studiul etnologic
și antropologic” [4], mai ales din perspectiva
antropologiei audiovizuale. 
      Datorită evoluției echipamentelor de repro-
ducere a înregistrărilor video și din cauza
situației precare a tuturor arhivelor de mate-
riale analogice, este firesc să apară nece-
sitatea prezervării acestui fond într-un format
nou, care să devină accesibil unui public mai
larg decât celui constituit din bibliotecarii
înșiși. Iar dacă ne referim la materialul ana-
logic audiovizual, necesitatea devine și mai
stringentă. Actualmente, achiziționarea resur-
selor tehnice care să permită reproducerea
înregistrărilor audiovizuale a devenit foarte
dificilă din cauza că acestea sau nu se
găsesc, sau nu se mai produc în genere. Se
recurge în acest caz la piața de achiziție a
bunurilor deja utilizate sau la împrumutul tem-
porar al echipamentului de la persoane parti-
culare.
      Descrierea colecției. Colecția de materi-
ale audiovizuale stocate în Biblioteca Evre-
iască „Itzik Mangher” cuprinde înregistrări ale
diverselor evenimente culturale, sociale, pro-
fesionale,   educaționale   și   de  divertisment,

Colecția de materiale audio-vizuale deținute deColecția de materiale audio-vizuale deținute deColecția de materiale audio-vizuale deținute de
Biblioteca Evreiască „Itzik Mangher”Biblioteca Evreiască „Itzik Mangher”Biblioteca Evreiască „Itzik Mangher”



ordonate de Ana Bațmanova și Olga Sivac.
Activitățile cuprindeau cursuri de limbă ebraică
și floristică, tehnici de modelare în plastilină și
argilă, studierea tradițiilor poporului evreu,
confecționarea păpușilor și studierea dansuri-
lor populare evreiești, cusutul jucăriilor moi și
ore de artă plastică. Aceste lucrări ale copiilor,
precum și un număr mare de materiale foto și
video sunt stocate în arhiva bibliotecii.
     Un ciclu de evenimente era organizat și
continuă să se organizeze cu ocazia desfășu-
rării Zilelor Culturii Evreiești și a Festivalului
Cărții Evreiești: întâlniri cu scriitori și artiști,
prezentări de cărți, cursuri interactive, master-
classuri, prelegeri educative, mese rotunde,
discuții, lecturi de teatru, proiecții de filme, ma-
ratonuri de lectură în familie.
     Numeroase materiale audiovizuale eluci-
dează activitatea Ansamblului Vocal „Halom”,
condus de Natalia Barabanșikov, având în re-
pertoriu piese muzicale în idiș din ciclul muzi-
cal-poetic „Cântece ale eroilor cărților prefera-
te” și „Aleph-Bet” („Alfabetul ebraic”), și
desigur lucrări semnate de compozitoarea
Zlata Tkaci. De asemenea, putem viziona și
concertele pe care le-au avut membrii colec-
tivului „Halom” în turneele din Republica
Moldova și de peste hotare: Polonia,
Germania, Romania, Ucraina etc. 
 Impresionante sunt și înregistrările
Ansamblului „Freighish”, sub conducerea lui
Vladimir Goihman – considerat „ultimul violo-
nist klezmer” de către crainicul Alexander
Stupnikov, realizatorul emisiunii «Сегодня в
Израиле», în cadrul Festivalului Internațional
de Muzică Klezmer «Бессарабер Лид»
(„Rapsodul Basarabean”). Arhiva înregistră-
rilor ansamblului e dovada unei enorme munci
creative – concerte susținute atât la sărbă-
torile Comunității Evreiești din Republica Mol-
dova, cât și în cadrul turneelor în România,
Bulgaria, Belarus, Polonia, Ucraina, Rusia.
Menționăm și prestanța deosebită  a  interpre-

emisiuni cu tematică evreiască. Chiar din pri-
mii ani de activitate, biblioteca și-a trasat di-
recțiile principale, implementând diverse pro-
grame și proiecte culturale, sociale, educați-
onale. Un rol semnificativ l-a avut și schim-
barea statutului acesteia în centru cultural și în
acest fel diversificarea evenimentelor pres-
tate publicului larg. O activitate prodigioasă l-a
avut funcționarea „Centrului Idiș”, condus de o
personalitate notorie pentru cultura evreiască
– scriitorul cu renume mondial Ihil Shraibman.
Au fost organizate numeroase serate literare,
întâlniri cu scriitori, saloane muzicale, săptă-
mâni ale limbii idiș, audiții de casete audio și
proiecții de filme. În componența centrului acti-
vau scriitori, muzicanți, cercetători ai Acade-
miei de Științe a Moldovei. 
    Câteva materiale elucidează activitatea
Ansamblului de dans evreiesc „Lilah”, condus
de Sonia Nutov (mai târziu, ansamblul a fost
redenumit în „Macor”); a Ansamblului vocal-
instrumental „Nehama”, condus de Oleg Mil-
ștein, compozitor, aranjor, muzician de estra-
dă, membru al Uniunii Compozitorilor din Mol-
dova, și de interpretul de cântece idiș Igor
Milștein. În aceeași perioadă au început și
programele „Ora poveștilor” («Час расска-
за»), condusă de Natalia Poteomkin, Olga
Kulicițka, „Sipețelul poveștilor” («Сундучок
сказок») și „Roș Hodeș” („Începutul lunii”),
coordonat de Olga Sivac, care au devenit o
parte importantă a activității bibliotecii prin uti-
lizarea metodelor informale de instruire a co-
piilor și adulților privind elementele de bază
ale tradiției și filozofiei evreiești. 
       În materialul înregistrat sunt reflectate și
programele sociale destinate generației în
vârstă. Astfel, avem posibilitatea să urmărim
ședințele „Clubului seniorilor” (1991-1997) și
ale „Asociației veteranilor de război”. O
multitudine de activități destinate tinerei gene-
rații erau desfășurate în cadrul taberelor de
vară de creație  pentru copii  (1994-2020),  co-



ților de muzică evreiască: Vladimir Goihman,
Angela Pichut, Alla Deresco, Slava Farber,
Eugeny Krasovsky, Efim Chorny, Natalia
Kotov, Susan Ghergus, Sergo Benghelisdorf,
Mihail Zaitsev, Natalia Negruța, Serghey
Sharov, Oleg Baltaga, Alexandru Negruța ș.a.
       Un repertoriu vast de producții coregrafice
avem ocazia să le vizionăm consultând
materialele înregistrate ale Ansamblului de
dans evreiesc „Macor”, condus de maeștrii de
balet Elena Gusev, Evghenia Kabușkin și
coregrafii Valentina Zagorski și Gala Suli-
mova, în cadrul spectacolelor tematice, ca
«Поминальная молитва» („Rugăciunea de
pomenire”), spectacol susținut în colaborare
cu Teatrul Dramatic Rus de Stat „Anton
Cehov”, și a emisiunilor televizate.
       De asemenea, surprindem imagini ale ac-
tivității atelierelor de meșteșuguri: Atelierul
„Ceramica”, condus de meșterul popular Iacob
Piker; Atelierul de pictură, condus de artistul
plastic Efimia Lepădatu; Atelierul „Origami”,
gestionat de Olga Șibaeva, Atelierul de
macrameu, condus de Elizaveta Kravcenko,
Atelierul de confecționare a păpușilor din ma-
terial textil, condus de F. Griberg și L. Popa-
Certan, Atelierul „Batic”, condus de I. Murea,
A. Uvarov etc. 
      Trebuie să remarcăm și programele de in-
struire destinate tinerei generații, așa cum
sunt orele de engleză distractivă împreună cu
Elena Caț, orele de canto și joc împreună cu
Alla Deresco și Elena Meergus, orele de
informatică, de șah, de tenis de masă, de
engleză colocvială avansată, de studiere a
limbilor idiș și ebraică.
      Valoroase sunt și proiectele muzicale im-
plementate de bibliotecă: Clubul Cantautorilor
„Amicul meu, chitara” («Товарищ гитара»),
sub îndrumarea lui Iulian Kirkin; Teatrul
cântecului evreiesc, condus de Efim Chorny;
Clubul de creativitate muzicală și poetică
„Neșama”, coordonat de Galina Finkel  și  Alla 

Deresco, Salonul muzical coordonat de Alla
Deresco și muzicologul Zinovie Stolear).
Proiectele aveau scopul de a lua în discuție
istoria muzicală a evreilor din Moldova și din
afara ei, să descopere nume uitate din cultura
muzicală evreiască; să sporească interesul
publicului pentru tradițiile evreiești, precum și
pentru cultura muzicală a Israelului.
       Principalele direcții ale ședințelor salonu-
lui muzical au fost: popularizarea culturii muzi-
cale mondiale; cunoașterea lucrărilor compo-
zitorilor, interpreților și muzicologilor, dirijorilor
Republicii Moldova – Zlata Tkaci, Efim Chor-
ny, Pavel Rivilis, Sergo Bengelisdorf, Zinovie
Stolear, Efim Bogdanovsky, Vasile Zagorsky,
Boris Dubossarsky, Oleg Negruța, Alexei Stâr-
cea, Ludmila Vaverko, Efim Tkaci, Sergei Var-
sanov, Mark Loznik, Oxana Kodes și mulți
alții; desfășurarea întâlnirilor de creație cu
interpreții și colectivele artistice din Moldova,
Israel și alte țări; vizionarea de programe
video ale operelor clasice, balete și concerte
cu participarea unor artiști celebri, stocate în
fondurile bibliotecii și în colecțiile video priva-
te; utilizarea materialelor audio și a cărților;
implicarea tinerilor și a elevilor liceelor  de mu-
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zică, studenților Academiei de Muzică, Teatru
și Arte Plastice și ai Colegiului de Muzică „Ște-
fan Neaga” la lucrările salonului; promovarea
salonului în mass-media.
       Importante pentru cunoașterea patrimo-
niului cultural sunt materialele înregistrate cu
ocazia celebrării sărbătorilor tradiționale
evreiești „Roș ha-Șana”, „Sukkot”, „Hanuka”,
„Tu Bișvat”, „Purim”, „Pesach”, „Șavuot”,
„Șabat”, „Roș Hodeș” etc.
       Programele de instruire biblioteconomică
de asemenea și-au găsit reflectare în arhiva
Bibliotecii „Itzik Mangher”, între care mențio-
năm: seminarele de specialitate biblioteco-
nomică, Conferința (psihologică) „Școala pen-
tru părinți”, trainingurile de psihologie, semina-
rele instructiv-practice în domeniul muzical,
seminarele bibliotecilor pentru copii, atelierele
de studiere a dansurilor evreiești etc. 
      Diversitatea programelor culturale, educa-
tive, sociale poate fi observată și în înregis-
trările audiovizuale ale proiectelor: Studioul de
instruire preșcolară „Țipor”; Clubul amatorilor
de șah; Clubul tinerilor „Кеren”; Clubul ode-
siților din Chișinău, prezidat de Olga Kupțov și
coordonat de Alla Deresco; Clubul „Diaspora”,
condus de Vladimir Anikin; Clubul de consilie-
re psihologică, condus de Tatiana Dehteari;
Clubul literar-muzical „Toporașii de miercuri”
(«Фиалки по средам»), condus de E. Rojco;
Centrul de zi „HĂSĂD”;„Lumea cărții evreiești”

(«Мир еврейской книги»); Clubul pasionaților
de astrologie; Studioul „Pantomima”; Studioul
pentru învățământul preșcolar; Teatrul muzi-
cal-dramatic pentru copii „Gheshron”; condus
de actrița de teatru Vera Ponomarev și supra-
vegheat de celebrul regizor Ilia Șaț; Studioul
dramatic „Arlechin”, condus de Irina Volcova
și Dmitrie Perev.   

Întâlnirea micilor utilizatori ai bibliotecii cuÎntâlnirea micilor utilizatori ai bibliotecii cuÎntâlnirea micilor utilizatori ai bibliotecii cu
muzicologul Zinovie Stolearmuzicologul Zinovie Stolearmuzicologul Zinovie Stolear
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       De asemenea, prezintă interes și lansările
ziarelor Bibliotecii „Itzik Mangher” Радуга și
Кохавим, ale recentelor apariții editoriale:
Память бессмертна și Зажги свечу в день
победы de Mikhail Bekker, a bibliografiei con-
sacrate compozitorului Zinovie Stolear, a volu-
mului Прикосновение времени de Mikhail
Finkel, a romanului Возлюбленные не при-
надлежат   никому  de  Paulina  Barocina,  a

(Iași, București), reprezentanți ai organizațiilor
internaționale evreiești din Ucraina, Rusia,
Marea Britanie, ai ambasadelor din Germania,
Ungaria, Bulgaria, Alianța franceză din
Republica Moldova, Consulatul Israelului etc.

Teatrul muzical-dramatic pentru copiiTeatrul muzical-dramatic pentru copiiTeatrul muzical-dramatic pentru copii
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regizor Ilia Șațregizor Ilia Șațregizor Ilia Șaț

cărții Семь лет и семь месяцев de Ihil
Shraibman etc. 
       Importante sunt și consemnările vizitelor
efectuate de diferite personalități ale culturii și
delegații: crainicul emisiunii „Idish Lebn” Sergo
Benghelisdorf,  dar și al emisiunii «Сегодня в
Израиле» Alexander Stupnikov, producătorul
și regizorul Arnold Brodiceanschi, mecenații
Iacov (Yacob) Tihman și Miron Șor, Comisia
pentru drepturi ale omului ONU, Comunitatea
Evreiască din Pittsburgh, Pennsylvania,
Asociația Comunităților Evreiești din  România 

Cititorii revistelor Cititorii revistelor Cititorii revistelor Радуга Радуга Радуга și și și КохавимКохавимКохавим

Studioul dramatic „Arlechin”, condus de IrinaStudioul dramatic „Arlechin”, condus de IrinaStudioul dramatic „Arlechin”, condus de Irina
Volcova și Dmitrie PerevVolcova și Dmitrie PerevVolcova și Dmitrie Perev
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Etapa a III-a – dotarea arhivei cu o
infrastructură adecvată procesului de
digitizare: laboratoare, echipament;
Etapa a IV-a – asigurarea cu resurse
umane specializate în procedura de
digitizare/conservare și menținerea
acestora până la finalizarea acestui
proces;
Etapa a V-a – estimarea timpului necesar
pentru digitizarea fiecărui constituent în
parte, pentru prelucrarea și conservarea
acestuia;
Etapa a VI-a – aprobarea unor proceduri
unice pentru toți actorii implicații în
digitizare/conservare, colectarea și
introducerea datelor, pentru ca produsul
numerizat să dețină aceleași particularități;
Etapa a VII-a – realizarea copiilor
materialului digitizat pentru cercetare;
Etapa a VIII-a – audierea, vizionarea,
sistematizarea și catalogarea conform
unor principii științifice stabilite;
Etapa a IX-a – prelucrarea materialului
digital copie (originalul primar rămânând
intact) și conservarea acestuia în banca
de fișiere (sonore, audiovizuale, foto).

     Care sunt avantajele, dar și dezavantajele
aplicării tehnologiilor digitale la valorificarea
patrimoniului cultural imaterial? Pentru a
elucida răspunsul sunt necesare câteva
precizări.
      Aplicarea tehnologiilor respective este nu
numai utilă, dar și necesară din motive legate
de salvarea celor mai importante arhive ne-
convenționale. Procedeul propus constituie o
soluționare eficientă a valorificării prin transmi-
terea informației culturale către marele public,
efectuând operațiunile de recondiționare și
digitizare a patrimoniului cultural. Scopul ur-
mărit este unul de lungă durată, care va da
posibilitate și generațiilor care vin să cunoas-
că acțiunile care au fost întreprinse pentru a
revigora interesul pentru istoria, cultura și  lite-

       Demararea proiectului. Reieșind din ce-
le expuse mai sus, spre finalul anului 2020,
Biblioteca Evreiască „Itzik Mangher” în
colaborare cu Comunitatea Evreiască din
Republica Moldova (Programul de caritate
„Dar din dar”) au demarat proiectul „Digitiza-
rea și prezervarea materialului de arhivă
privind comunitatea evreiască din Basarabia”
(«Оцифровать и сохранить»), care are drept
scop crearea versiunii digitale a fondului
documentar constituit din înregistrări video și
imagini fotografice prin conversia datelor
analogice în formă digitală. 
       Când este garantat succesul activității de
digitizare? Răspunsul se conține în implemen-
tarea corectă a strategiei de digitizare. Chiar
dacă această strategie cuprinde și câteva
puncte specifice, dictate nemijlocit de situația
individuală a fiecărei colecții de materiale
analogice, vom puncta câteva momente-cheie
necesare unui proces de conversie eficientă.

Etapa I – asigurarea desfășurării
specializate și finalitatea acestei
proceduri, prin concretizarea și alegerea
subiectului care urmează a fi digitizat;
Etapa a II-a – respectarea cadrului legal
de desfășurare a acestei activități de
digitizare cu considerarea tuturor
prevederilor pe care le impune dreptul de
autor;

       Strategia de digitizare:

Tehnica pentru digitizarea și prezervareaTehnica pentru digitizarea și prezervareaTehnica pentru digitizarea și prezervarea
materialului de arhivă privind comunitateamaterialului de arhivă privind comunitateamaterialului de arhivă privind comunitatea
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capacitatea de a stoca o cantitate mare de
diverse informații pe același suport media;
restaurarea prin softuri specializate a
imaginilor digitale; 
orice copie a materialului digital este de
calitate foarte bună; 
procedura de automatizare facilitează pro-
cesul de identificare a informației nece-
sare; 
posibilitatea de a realiza un acompania-
ment sonor, care să corespundă unui
interval vizual static sau dinamic;
posibilitatea de a folosi secvențe din filme-
document, înregistrări video etc., funcțiile
„stop-cadru”, „derularea” pe cadru a imagi-
nii imprimate;
posibilitatea de conectare la rețeaua glo-
bală de Internet;

ratura evreiască. Aspectul și posibilitățile de
prezentare a informației cu ajutorul resurselor
tehnice electronice reprezintă în permanență
subiecte de cercetare în vederea perfecționării
continue.
       Constatăm cu regret că viabilitatea unei
benzi magnetice este de scurtă durată, cu cât
înaintează în timp, stratul magnetic se
deteriorează, materialul înregistrat își pierde
mai întâi calitatea, devenind nepotrivită pentru
reproducere. Lipsa unor condiții potrivite de
stocare duce inevitabil la pierderea infor-
mației. Prin urmare, procedura de digitizare
are scopul de a salva informația și a contribui
la o viață mai lungă a materialului înregistrat.
Dacă, potrivit specialiștilor, casetele cu bandă
nu pot stoca videoclipurile fără a-i prejudicia
calitatea înregistrării care, odată cu trecerea
timpului, începe să se deterioreze, iar orice
procedură de recopiere degradează calitatea
video analogică primară, atunci avantajul unui
film digitizat este garantat, întrucât poate fi
transferat de nenumărate ori fără a pierde din
calitate. 
      Avantajele tehnologiilor de digitizare:

accesul rapid la același document digital a
unui număr mare de utilizatori din lumea
întreagă; 
posibilitatea de a lucra cu diferite aplicații
(editori de text, imagine și sunet, informații
cartografice);
imaginile digitizate nu au de suferit în
urma utilizării.

     Dezavantajele tehnologiilor de digitiza-
re. Dezavantajele tehnologiilor de digitizare țin
mai mult de prezervarea materialului
înregistrat pe termen lung, ceea ce nu implică
renunțarea la acest proces. Diferența dintre
înregistrarea analogică și cea digitală e una
ce ține de tehnologie. Păstrarea materialului
în format analogic are loc pe termen îndelun-
gat, în timp ce conservarea în format electro-
nic presupune transcrierea continuă a infor-
mației de pe un suport pe altul, adică salvarea
scurtă și permanentă pentru o perioadă de
timp mai îndelungată. Un neajuns îl reprezintă
durata existențială a mediilor de stocare a in-
formației cum ar fi dischetele, CD-urile, DVD-
urile, HDD-urile etc. Garanția de păstrare a
materialelor prezervate pe suporturile recorda-
bile – CD, DVD – variază între 5-10 ani, iar pe
cele mai sigure cum ar fi HDD-urile, între 3 și
5 ani. De aceea conservarea informației are
loc pe un termen îndelungat cu condiția de a fi
transcrisă permanent pe noi suporturi, reali-
zându-se prin aceasta un fel de „migrare”
digitală [5]. Procedura de transfer trebuie
efectuată la fiecare 5 ani pentru a preveni
pericolul de pierdere a informației. Altceva e
că la ora actuală evoluează HDD-urile pe
suport RAM (așa-numitele discuri în stare
solidă), pe memorie electronică, care grație
progresului științific continuu vor fi cu adevărat
cea mai bună soluție în viitor. Avantajul forte
este că nu au nici un element mecanic în
construcția lor, facilitându-le rezistența în timp.
Dezavantajul tehnic pe care îl prezintă la
moment este că sunt  mai  puțin  rezistente  la 



a devenit standard internațional (IS) la înce-
putul anului 1999. 
      Spre deosebire de formatele MPEG-1 și
MPEG-2, prin intermediul cărora avea loc
redarea conținutului video interactiv de pe
formatele CD sau DVD sau prin intermediul
televiziunii digitale, MPEG-4 a fost proiectat
pentru un „conținut media, care poate fi
refolosit mult mai ușor, are o flexibilitate mai
mare decât s-a oferit până acum prin
intermediul unor tehnologii individuale cum ar
fi televiziunea digitală, grafică animată,
paginile de Internet și extensiile acestora” [7].
Totodată, formatul MPEG-4 oferă o
oportunitate mai facilă pentru protejarea
drepturilor de autor asupra conținutului.
      Alte două standarde necesare pentru
DVD-Video sunt PAL și NTFS, care, în fond,
reprezintă două sisteme principale de difuzare
de televiziune utilizate de majoritatea țărilor.
Deoarece ne aflăm în Europa, pentru
conversie vom alege firesc standardul PAL
(Phase-Alternating Line), conceput de
Compania germană „Telefunken”, ca un
sistem de codare a culorilor folosit de
playerele DVD și de televiziune. Rezoluția
ecranului pentru standardul PAL este de 720 x
576 px, iar rata cadrelor – de 25 fps (cadre pe
secundă).
     Standardul video NTSC (National Tele-
vision Standards Committee), proiectat în
SUA, este răspândit în America, Canada și
Japonia. NTSC funcționează cu o rată de
reîmprospătare de 60 de cadre pe secundă,
rezoluția este de 720 x 480 px, iar rata
cadrelor este de 29,97 fps.
      Concluzii. Interesul maxim din partea
beneficiarilor instituțiilor infodocumentare
demonstrează încă o dată că procesul de
conservare prin digitizare și punerea la
dispoziție a patrimoniului cultural este o
acțiune foarte importantă.  Mai ales că după
lansarea cu succes a noilor dispozitive digitale 

procesele de citire/scriere a datelor, dar cu
timpul și această problemă va fi soluționată. 
        Pe de altă parte, pentru a preveni pierde-
rea informației este necesară realizarea mai
multor copii ale materialului tezaurizat, precum
și stocarea în diverse locații. Urmând aceste
recomandări se va reuși a preveni, ceea ce
este mai important pentru o arhivă deținătoare
de materiale care vizează istoria unui popor, și
anume dispariția în neantul uitării și imposibi-
litatea de a recupera trecutul conservat. 
  Parametrii de digitizare.  Una din
recomandările de bază ale IASA [6] se referă
la parametrii de digitizare. Schemele digitale
de codificare (formate), precum și rezoluția
digitală reprezintă obiectul dezvoltării
ulterioare. În pofida acestor evoluții, schemele
de codificare utilizate în scopuri de conservare
trebuie să fie definite în mod deschis și nu ca
proprietate pentru un număr limitat de
producători. Formatele de date (fișiere) sunt
superioare fluxurilor audio digitale (R-DAT,
CD-Audio) în ceea ce privește securitatea
datelor și monitorizarea lor.
     Formatele digitale au o rezoluție limitată
stabilită de frecvența de eșantionare
determinată, finită și de lungimea cuvântului
digital. În timp ce pentru semnalele provenite
digital rezoluția originală trebuie să respecte
formatul conservării digitale, alegerea în fa-
voarea originalelor analogice va fi întotdeauna
un compromis. În principiu, rezoluția digitală
înaltă este necesară pentru reprezentarea
adecvată a tuturor subtilităților pe minute ale
semnalelor analogice originale.
   Formatul în care sunt salvate fișierele
digitale joacă un rol foarte important. Este
recomandat ca orice element digital să fie
salvat sau convertit într-un fișier cu un format
cât mai accesibil. De exemplu, pentru
documentele video se utilizează, de regulă,
formatul MPEG 4 (ISO / IEC 14496), propus
pentru utilizare în luna octombrie 1998  și care 



după inventarea calculatorului, accesarea ma-
terialului digitizat a devenit un deziderat foarte
actual. 
       Odată cu apariția în rândurile populației a
sistemelor informaționale foarte avansate teh-
nologic, care permit accesarea unui conținut
enorm de produse digitale (de la text și reali-
zări sonore până la producții video sau pro-
grame foarte variate), este firească dorința
beneficiarilor de a naviga prin informație cu
ajutorul acestor mecanisme puternice. În
acest sens, deținătorilor de arhive culturale li
se cere doar să pună la dispoziție publicului
interesat materialele pe care le gestionează.
Astfel, patrimoniul cultural tangibil și intangibil,
aflat într-o permanentă luptă pentru existență
în lumea marilor realizări tehnologice, are o
nouă șansă de a fi recuperat și plasat în
atenția persoanelor interesate de a cunoaște
această informație prețioasă. 
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