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Din lumea amintirilor, fotografiilor şi
documentelor, după 7 ani de peregrinare prin
neant, ne priveşte Directoarea noastră, pe care o
ştiam diferită: severă, dură, uneori chiar dras-
tică… Unora le tremurau genunchii cînd intrau în
birou, alţii îşi pierdeau vocea sub privirile scru-
tătoare şi înţepătoare ale Directoarei, alţii îi re-
proşau că este prea exigentă şi pretinde mult mai
mult decît se poate realiza. Nimeni însă nu a
contestat nici odată autoritatea absolută de mare
specialist şi manager puternic a Directoarei de
la Bălţi.







Dar a fost şi înţelegătoare, săritoare
la nevoie, purtînd multă grijă fiecărui cola-
borator al Bibliotecii, uneori această atitudine
se manifesta şi faţă de apropiaţii acestora. Era
şi foarte veselă, spirituală, aprecia umorul fin,
iubea tradiţiile şi obiceiurile moldoveneşti,
mergea la nunţile colegelor şi ale copiilor lor,
îi plăcea să danseze hora…







Nici odată nu şi-a permis să-şi înce-
tinească ritmul vieţii pe care l-a deprins, cre-
dem, în anii 1941 - 1943, cînd lucra ca biblio-
tecară şi conducătoare de pionieri într-un sat
din Uzbekistan, apoi, brigadieră la combina-
tul regional de producţie din Taşkent (1943 -
1949). Revenind în Basarabia, între ani 1949 -
1953, a lucrat în calitate de bibliotecară şi
educatoare la Casa de copii din Bălţi, apoi, pe
parcursul a 10 ani, a fost şefa sălii de lectură
în Biblioteca orăşenească pentru copii.





Cea mai importantă etapă în viaţa
Dumneaei începe din martie 1962, cînd a
acceptat invitaţia Rectoratului Institutului
Pedagogic „A. Russo” pentru postul de direc-
tor al Bibliotecii institutului. Ambiţioasă, pli-
nă de idei temerare, posedînd cunoştinţe pro-
funde în biblioteconomie asimilate pe parcur-
sul studiilor la Institutul de Cultură din Mos-
cova (1955 - 1960), cu stagieri în străinătate de
unde revenea plină de idei, pe care le dorea
realizate acasă, Faina Tlehuci a reuşit să edi-
fice la Bălţi un adevărat Templu al Cărţii.











Întotdeauna citea, era foarte curioasă,
nu-i scăpa nici o noutate profesională. La ve-
nerabila vîrstă de aproape 70 de ani, Faina
Tlehuci elabora proiecte, participa la training-
uri şi concursuri organizate de Fundaţia
SOROS. A fost printre primele directoare cîş-
tigătoare a unui proiect de informatizare.







Parcă mai ieri bibliotecarii, cadrele di-
dactice, studenţii făceau un lung lanţ pentru a
transfera colecţia milionară din trei blocuri în
unul singur, proiectat special pentru instituţia
Bibliotecii. În anul 1986 s-a împlinit cel mai
mare vis al Directoarei, vis ce numai datorită
insistenţei Domniei sale, forţei de convingere,
cunoştinţelor şi talentului de a relaţiona cu
autorităţile, s-a realizat.





Astfel a reuşit să construiască şi să la-
se o moştenire inedită pentru cultura şi învă-
ţămîntul naţional.







Mereu era prima, simţea pulsul timpului,
ştia ce este prioritar pentru a deveni o persoa-
nă de succes, pentru a zidi o bibliotecă de suc-
ces.





Timp de 40 de ani, Faina Tlehuci şi-a
dăruit inima şi gîndurile acestei Biblioteci.
Avea, neindoielnic, dreptate cineva spunînd
inspirat: „Cînd întemeiezi biblioteci, pregă-
teşti hambare publice, strîngi rezerve menite

să preîntîmpine o iarnă a spiritului”. Direc-
toarea Faina Tlehuci mereu s-a ingrijit de
pregătirea „hambarului” pentru mii de spiri-
te tinere, care au studiat la instituţia de invă-
ţămînt superior din Bălţi.





Dumneaei şi-a canalizat toate efortu-
rile spre a nu permite „iernii” să se instaleze
în sufletele cititorilor, ştiind să adune cu asi-
duitate o impunătoare colecţie de carte ştiin-
ţifică, didactică, beletristică, de publicaţii pe-
riodice cu grad sporit de utilitate.





La 23 februarie, cînd toată lumea din
u.r.s.s. sărbătorea ziua armatei sovietice, bib-
liotecarii universităţii bălţene veneau la servi-
ciu cu ghiocei şi viorele, intrînd mai întîi în
biroul de la nivelul doi, pentru a-i dori sănă-
tate, mulţi ani de viaţă şi succese Doamnei
Directoare, Faina Tlehuci. Pînă se încheia ziua
de muncă, îţi părea că toate florile de peste
drum (unde îşi fac şi astăzi businessul flo-
răresele bălţene) umpleau biroul (foarte mic
din blocul II, spaţiile de altă ale Bibliotecii şi
cel încăpător din Casa Mare – clădirea actuală
a Bibliotecii), unde trona Omagiata…





Doamna Directoare, în aceste momente era
întotdeauna mai altfel decît ca de obicei. Îm-
brăcată în cea mai frumoasă rochie, cu o coa-
fură nouă (vizita neapărat în ajun frizeria),
uşor machiată, cu mărgele şi broşe asortate cu
un gust rafinat, ne cucerea prin eleganţa sa. Pe
la amiază şefa ne invita pe toţi în birou, şi
cele patru mese în jurul cărora ne adunam la
diverse şedinţe erau pline cu tot felul de tar-
tine, copturi şi fructe, pe care obişnuia să ni le
servească.







De obicei, se servea compot, îl pre-
para în fiecare vară ca orice gospodină bună
de prin părţile noastre. La prepararea tuturor
bunătăţilor o ajuta mereu soţul, domnul Marc,
care a iubit-o şi a respectat-o cum rar se mai
întîmplă. O numea cu drag şi respect:
Doamna Mea … După ce a plecat subit din
viaţă, alături de Doamna Faina au rămas fiul
cu familia sa şi noi, cei care eram atunci şi
care mai activăm, dar din ce în ce mai puţini -
30 din 57 de angajaţi actuali.





Autor a peste 70 de lucrări in do-
meniu, Directoarea, Faina Tlehuci a participat
la numeroase conferinţe şi simpozioane ştiin-
ţifice naţionale şi internaţionale. Lucrînd o
viaţă intreagă cu multă dăruire, şi-a construit
o frumoasă carieră profesională, cu merite
incontestabile.





Faina Tlehuci e prezentă alături de
alte 665 de personalităţi notorii in Enciclo-
pedia Femei din Moldova (1999); in Calendarul
Naţional (2003); Deţinători ai titlului de Doc-
tor Honoris Causa şi membrii de Onoare ai
Senatului Universităţii “A. Russo” din Bălţi
(2008).

Despre activitatea prodigioasă au fost scrise
multe articole in ziarele şi revistele Făclia, Pe-
dagogul, Magazin Bibliologic, Confluenţe Bib-
liologice, Gazeta bibliotecarului, Accent Pro-
vincial, Vocea Bălţiului, in documentele con-
sacrate istoriei culturii naţionale, Universităţii
şi Bibliotecii Ştiinţifice din Bălţi.





















Om Emerit al Culturii, Eminent al
Invăţămantului Public din R.S.S.M., Eminent
al Culturii din U.R.S.S., decorată, in 1995, cu
medalia “Meritul Civic”, Faina Tlehuci este
un nume care va scapă de uitare atîta timp cat
va există Biblioteca pe care a ctitorit-o, cărţile
pe care le-a mîngîiat cu mîinile şi sufletul.







Autor:
Elena HARCONIŢA,

Directorul Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi.
Designer/maketator:

Silvia CIOBANU,
şef serviciu Marketing/Activitate Editorială

2012


