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DASCĂL 2.0 SAU CÂTEVA GÂNDURI DESPRE 
PROFESORUL PROGRESIST NELLY ȚURCAN 

Natalia CHERADI, doctor,
Biblioteca Științifică a Academiei  

de Studii Economice din Moldova

Schimbările se întâmplă neintenționat și nu depind de dorința 
noastră de a le accepta. Acestea apar de undeva și îți marchează lumea 
pentru totdeauna. Și atunci când o schimbare este provocată de o per-
soană care apare în viața noastră, încercăm să înțelegem pentru ce a 
venit și cum ne va influența destinul.

Dar, cu timpul, înțelegem că această persoană are un rol însemnat 
în viața noastră. Și, ieșind din cadrul propriilor prejudecăți, facem un 
pas spre ea, ca să mergem mai departe împreună cu mai multă încre-
dere. Cred că semnificația dascălului Nelly Țurcan pentru viața mea 
personală și profesională este foarte mare, ca și recunoștința față de 
acest OM.

Uneori oamenii vin și pleacă după ce ne-au învățat, iar alteori ră-
mân pentru totdeauna. Și atunci apariția lor în viața noastră devine un 
punct de cotitură, care te schimbă pe tine și lumea din jurul tău. Nelly 
Țurcan a intrat în viața mea atunci când aveam 18 ani și a rămas până 
în prezent alături de mine din motive cunoscute numai de ea, fiind 
pentru mine profesorul principal și un prieten de suflet. Ea a devenit 
o parte din mine, o reflecție a sufletului meu. Surprinzător, dar astăzi 
după atâția ani, văd cum mă reflect în toate culorile personalității ei, 
observând ce este în mine cultivat de Nelly Țurcan.

Profesor Nelly Țurcan… Primele gânduri, desigur, sunt asociate cu 
universitatea, lecțiile, învățarea a ceva nou pentru noi. Și, desigur, apar 
astfel de amintiri care sunt stocate în memoria fiecărei persoane – pri-
ma lecție din viață, prima cunoștință cu profesorul și cu disciplina. 
Universitatea este, după părerea mea, un fel de loc magic și uimitor. 
Dar, probabil, nu toată lumea înțelege pe deplin cine creează această 
magie. Ea este creată de profesorii noștri care de-a lungul anilor își 
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amintesc de fiecare dintre elevii lor, care ne-au deschis porțile către 
profesie și ne-au construit viitorul.

De mai multe ori i-am povestit lui Nelly despre prima apariția a 
ei în fața studenților. Aveam o prelegere susținută de profesorul Ion 
Madan în fața cursului de 100 de persoane. A intrat ea în sala de studii, 
venită de la aspirantura de la Moscova și din start am perceput-o ca pe 
o ființă deosebită, foarte frumoasă, cu ochii verzi și un păr lung roșcat. 
Având și o haină portocalie, mi s-a părut că a venit de pe o altă plane-
tă. Această apariție m-a marcat… Până în prezent o asociez pe Nelly 
Țurcan cu această culoare, cu o semnificație cumva ambiguă, deoa-
rece culoarea portocalie este o culoare vibranta, fierbinte, antrenantă, 
dar poate fi și stridenta. Portocaliul polarizează opiniile și gusturile. 
Această culoare exprima energia, optimismul, revitalizarea, curajul și 
încrederea în forțele proprii și implicarea în acțiune. Mai multă lume 
o asociază pe Nelly Țucan cu această culoare roșcată-portocalie, mai 
ales după ce a devenit promotorul principal al Accesului Deschis la 
informație.

Talentul unui profesor constă în capacitatea de a transmite 
cunoștințele altcuiva și în aptitudinea de a simplifica lucrurile difici-
le. În viața mea au fost mulți profesori buni… Îmi place următoarea 
afirmație a lui Tolstoi: „Dacă un profesor are doar dragoste pentru 
muncă, el va fi un profesor bun. Dacă un profesor are doar dragoste 
pentru un elev, ca un tată sau o mamă, el va fi mai bun decât profesorul 
care a citit toate cărțile dar care nu are dragoste nici pentru muncă, 
nici pentru elevi. Dacă un profesor îmbină dragostea pentru muncă și 
pentru elevi, el este un profesor perfect”.

Există multe profesii în lumea modernă, dar profesorul universi-
tar este cel care creează un specialist într-un anumit domeniu. Fiecare 
epocă are propriul portret al unui profesor ideal. Dar dintotdeauna au 
fost apreciate, în primul rând, cunoașterea materiei predate, erudiția 
generală și relațiile bune cu studenții. În viziunea modernă, un pro-
fesor ideal, pe lângă cunoștințele profunde, ar trebui să aibă calități 
precum bunătatea, atenția, simțul umorului, tactul. El trebuie să poa-
tă captiva întreaga audiență, să aibă o abordare personalizată, și, de 
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asemenea, să arate bine. Profesorul trebuie să îmbine calitățile unui 
psiholog, om de știință, vorbitor, actor, organizator. Meseria de profe-
sor a fost numită cea mai nobilă, și aceasta este un adevăr, pentru că 
indiferent de materia predată, profesorul direcționează sentimentele și 
mintea studentului către o calitate superioară a studiilor.

În opinia mea, câteva dintre calitățile personale inerente profeso-
rului Nelly Țurcan sunt capacitatea de a interesa audiența, creativi-
tate, un grad ridicat de responsabilitate personală, de autocontrol și 
de echilibru, toleranță, tact, interes și respect față de alte persoane, 
autocunoaștere, autodezvoltare, intenție, atitudine, exigență față de 
sine și de ceilalți. Aceste calități ridică autoritatea profesorului, iar re-
zultatele concrete ale activității sale sunt vizibile.

Oameni ideali nu există, mai ales într-un domeniu atât de dificil 
precum predarea. Există doar cele mai bune metode și mijloace de pre-
dare, pe care le posedă cu desăvârșire profesorul Nelly Țurcan. Putem 
spune că munca pedagogică este plină de dificultăți, necesită mult efort 
și emoție, depășind aceste dificultăți, profesorul primește în schimb 
încrederea, respectul și dragostea discipolilor. Cred că profesorul ideal 
este cineva care are un dar de la Dumnezeu pentru a-i învăța pe alții. 
Nelly Țurcan este un profesionist, o personalitate interesantă, solici-
tantă, strictă, corectă, o persoană foarte activă și energică. Este un pro-
fesor modern, folosește metode inovatoare, lucrează întotdeauna cu 
noi instrumente și tehnologii.

Desigur, sunt puțini profesori care ar fi stăpânit pe deplin toate 
competențele la un nivel suficient de înalt. Dar Nelly Țurcan – da! Ea 
mereu are nevoia de a-și dezvolta abilitățile și cunoștințele, și asta ne 
inspiră să fim creativi, influențează formarea de idei, atitudini, valori, 
viziunea asupra lumii profesionale. Iar principala competență a profe-
sorului Nelly Țurcan este că ea ne învață cum să învățăm, ceea ce este 
de o mare importanță în educația continuă.

Profesorul Nelly Țurcan are carismă interioară, este întotdeauna bi-
nevoitoare, interesată de comunicarea cu studenții și discipolii. Aici se 
manifesta o altă calitate importantă a dascălului nostru. Aceasta este 
capacitate de a empatiza. Ea empatizează cu OMUL…, nu cu emoția. 
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A empatiza cu omul înseamnă a vedea dincolo de suprafața emoțională 
și a avea încrederea că acesta e capabil să se ridice, pentru că îi sunt ofe-
rite resursele necesare. În același timp, Nelly Țurcan este o fire sensibilă 
și foarte plăcută. Bunăvoința și o atitudine bună în comunicare o ajută 
întotdeauna să câștige respect și încredere în rândul profesioniștilor.

Este Nelly Țurcan profesorul ideal pentru mine? În primul rând, 
Nelly Țurcan este o persoană cu multe calități umane, umanismul este 
principalul lucru care o distinge pe ea, iar împărtășirea cunoștințelor 
este crezul ei care o plasează pe vârful piramidei în această lume a 
informației. În consecință, aducerea cunoștințelor altor oameni re-
prezintă criteriul primar pentru „mentorul cunoștințelor” ideal! Un 
profesor ideal există. Este Nelly Țurcan, cel puțin pentru mine, pentru 
că mi-a format viziunile și mi-a oferit foarte multe – de la formare 
profesională până la obținerea unui loc de muncă pe timpuri grele de 
integrare pe piața muncii, de la ghidarea în cadrul doctoratului până la 
soluționarea problemelor personale.

Din toate variantele semnificației cuvântului dascăl oferite de DEX 
am ales trei cu referire la Nelly Țurcan: maestru, om de știință, îndru-
mător într-un anumit domeniu. Toate aceste calități sunt dezvoltate 
la nivelul cel mai înalt și reflectă o poziționare de vârf a profesorului 
Nelly Țurcan în învățământul superior din Republica Moldova. Învăț 
multe de la ea. Găsesc în această persoană tot ce este mai bun și mai 
frumos, și atunci lecția mea este învățată perfect, atunci proiectele 
noastre comune sunt pline de idei, armonie și bucurie. Sunt recunos-
cătoare pentru fericirea de a avea alături un astfel de profesor și prie-
ten, capabil să reflecte tot ce este mai bun în mine, să mă ghideze pe 
calea profesională și a bucuriei de a fi un discipol realizat.

Am avut o idee sa scriem un articol comun din partea discipolilor 
Nelly Țurcan în spiritul lui Marcel Proust. De fapt, a fost o provocare 
spirituală de tipul binomului fantastic al lui Gianni Rodari. Exercițiul 
meu preferat de când am lucrat la Biblioteca Națională pentru Copii 
„Ion Creangă”. „Chestionarul lui Proust” este un set de întrebări folosi-
te în jocurile de societate. Numele sub care este cunoscut acest chesti-
onar provine de la răspunsurile date de către Marcel Proust, păstrate în 
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jurnalul prietenei sale, Antoinette Faure. Ulterior, ele au fost preluate 
în zeci și zeci de variante, adaptate, refăcute, aduse la zi etc.

Am pus doar o întrebare a lui Proust, discutând cu Nelly Țurcan: „Care 
este cea mai importantă realizare?”. Răspunsul oferit a fost: „Discipolii 
mei, m-am realizat prin ei, prin succesele lor și carierele lor strălucite”.

Ideea s-a spulberat, dar a rămas Proust cu întrebările sale și răspun-
surile masterandei Olesea Dobrea, care reprezintă acum activ catego-
ria de discipoli cu care se mândrește profesorul Nelly Țurcan:

Care consideri că este cea mai mare realizare a profesorului Ne-
lly Țurcan? Consider că cea mai mare realizare a profesorului Nelly 
Țurcan este educația și instruirea pe care a reușit să o transmită atâtor 
generații de discipoli. Este un exemplu de profesionalism, dedicație și 
angajare susținută în domeniul biblioteconomiei. Este Omul care își 
desfășoară activitatea profesională cu multă dăruire de sine, despre 
care se vorbește mult și se cunoaște la fel de mult.

Dacă ar fi să schimbi un lucru la Nelly Țurcan, care ar fi acela? Modestia.
Principala trăsătură a caracterului profesorului Nelly Țurcan? Dacă 

e să vorbesc despre principala trăsătură de caracter a profesorului Ne-
lly Țurcan, cred că nu aș putea să mă limitez doar la una. Este profe-
sorul cu înaltă verticalitate, demnitate și integritate, fermitate, energie, 
creativitate, corectitudine, mereu atentă la nevoile studenților cu un 
profund sentiment de omenie.

Ce apreciezi cel mai mult la Nelly Țurcan? Multiple competențe și 
înalt profesionalism. Prin felul său de a fi a reușit să-mi inspire pasiune 
și inspirație pentru tot ce înseamnă tărâm biblioteconomic.

Care sunt principalele lucruri învățate de la Nelly Țurcan pe care în-
cerci să le transmiţi altor persoane? Cei mai buni profesori sunt cei care 
te învață încotro să te uiți, dar nu îți spun și ce trebuie să vezi, astfel 
lăsându-ți libertatea de a descoperi și a recunoaște în stilul propriu. 
Am învățat să am mai multă încredere în mine, să fiu mai bună în ceea 
ce fac, am acumulat noi cunoștințe, abilități și competențe pe care cu 
siguranță le voi aplica și transmite mai departe.

Din răspunsurile Olesei Dobrea, observăm atitudinea specială, 
admirația și respectul a noii generații de specialiști față de dascălul 
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nostru comun. 
Nelly Țurcan este autentică și integră, întotdeauna egală cu principi-

ile pe care le susţine, capabilă să înţeleagă nevoile studentului, colegului, 
partenerului. Ea dorește și îi reușește să se simtă liberă, apreciată pentru 
ceea ce are distinctiv, să fie valorizată. Ea are mereu spiritul tânăr. Îi do-
resc să vadă mereu esenţa intențiilor și să-și trăiască frumos viaţa.

A fi profesor e o continuă provocare, un exerciţiu spiritual, e o căutare 
a unui echilibru într-o lume imperfectă. Trăim în secolul al XXI-lea, iar 
acum rolul profesorului s-a schimbat dramatic. Libertate, independență 
intelectuală, independență în gândire – aceasta este ceea ce îi cere tim-
pul profesorului. De-a lungul anilor de studii, am întâlnit mulți profe-
sori diferiți. Îmi amintesc de toată lumea cu o căldură imensă. Dar măr-
turisesc că am întâlnit profesorul meu ideal. Este Nelly Țurcan. Dascălul 
2.0. Profesorul progresist.

Vera Osoianu a scris despre Nelly Țurcan că are un zbor frumos… 
Noi suntem cei care se regăsesc în cuvintele scrise pentru Nelly Ţurcan, 
toţi cei care o regăsesc pe Nelly Ţurcan în imaginea Dascălului. Foarte 
rar se întâmplă să întâlnești astfel de oameni, faţă de care nu ai decât 
admiraţie. Și foarte rar întâlnești o persoană în care se să întrunească 
cele mai alese calități care ar trebui să caracterizeze „omul”, în adevăra-
tul sens al acestui cuvânt.

În viață poate numai acest lucru contează: să faci bine, să fii 
mulțumit de sine, să înveți să ajuți pe cei care sunt în jurul tău cu orice 
lucru sau vorbă. Îi mulţumim profesorului Nelly Țurcan din inimă că 
am putut învăţa de la ea mai mult decât „carte”.

Unii oameni ajung în viața ta nu întâmplător… Te atingi de aripa 
lor ca într-o bună zi să zbori și tu…


