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ABSTRACTS

2005 –The International Year George Enescu
Under this title, a few documents dedicated to the 50th
anniversary from the death of the famous Romanian
composer and pianist George Enescu are brought together.
In the article George Enescu in 2005, Mihaela Niculescu
makes an overview of the events organized during this
year in the honour of the maestro.
The XVIIth edition of the “George Enescu“
International Festival & Competition has been the main
activity of the International Year “George Enescu“.
Among the participants in this Festival have been counted
the London, Stuttgart, Paris, Israel, Lausanne orchestra,
the conductors Sir Neville Marriner, Kurt Masur, Zubin
Mehta, Sir Roger Norrington, Valeri Gergiev, the pianist
and conductor Christian Zacharias, etc. Also in 2005, The
Romanian Cultural Institute (RCI) has been involved in
the publication of the Bernard Gavoty`s book Les
souvenirs de George Enesco / George Enescu`s
Memories, bilingual edition.
Together with the “George Enescu“ National Museum,
RCI has published a number of Enescu`s novelty scores
being in the museum documentary fund: Andantino
malinconico, Ballade, Impromptu concertant; Airs dans
le genre roumain, Sarabande, Fantaisie concertante,
Serenade lointaine; Menuet triste et Nocturne,
Aubade, etc.
The grouping also includes: the book review of The
Souvenirs of George Enescu. Conversation with Bernard
Gavoty, 1952 (Iowa, 2005), signed by Lucian Popa, as well as
George Enescu în 1944 – impresii despre “lumea de
mâine“(George Enescu in 1944 – impressions about
“tomorrow world“) (book review of the volume of interviews
realized by Ion Biberi in 1945 – Lumea de mâine.
(Tomorrow world) second edition. 2001).

Opinions – The Libraries in Romania
The National Library of Romania brings to attention the
change proposal of two normative papers concerning the
Romanian library system: The Library Law nr. 334/31.05.02
republished in 11.02.05 and Legal Deposit Law nr.
111/21.11.1995 republished in 07.02.05. To draw up these
proposals ABIR (The Association of Education Librarians Romania), and ANBPR (National Association of Librarians
and Public Libraries from Romania) have been consulted.
In the same Opinions – The Libraries in Romania,
Mariana Istrate and Mihail Art. Mircea from the Mureø
County Library provide a juridical commentary (in
Aspects of relations stipulated by contract between
public library and users) of the use contract signed
between user and library with the purpose to profit from
the services the library offers.
The authors have achieved a history review, beginning with
the National Library Rules from the “Sf. Sava“ Bucharest
College (1836) until the Public Libraries Organization and
Working Rules (1998).
Emil Tudor. Reading activity in Europe:
some reflections
The comparative analysis regarding cultural activities in
European countries are hard to be performed without the
common indicators (data concerning personal
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RÉSUMÉS

2005 - L`année internationale Georges Enesco
Sous ce titre on trouve quelques articles consacrés à la
commémoration de Georges Enesco, grand compositeur et
pianiste roumain mort il y a 50 ans.
Dans l`article Georges Enesco en 2005 (George Enescu în
2005) Mihaela Niculescu fait revue de tous les événements
organisés à l`honneur du maître pendant l`année: la XVIIe
édition du Festival et Concours internationaux Georges
Enesco a été la partie la plus importante de l`Année
Internationale Georges Enesco. Parmi les participants du
Festival on peut énumérer les orchestres de Londres, Israël,
Stuttgart, Paris, Lausanne, les chefs d`orchestre Sir Neville
Marriner, Kurt Masur, Zubin Mehta, Sir Roger Norrington,
Valeri Gergiev; le chef d`orchestre et pianiste Christian
Zacharias, etc. Toujours en 2005, l`Institut Culturel Roumain
(ICR) a contribué à la parution du livre de Bernard Gavoty Les souvenirs de Georges Enesco / Amintirile lui George
Enescu, édition bilingue. Avec le concurs du Musée National
Georges Enesco, l`Institut Culturel Roumain a publié quelques
partitions inédites de Enesco qui se trouvaient dans l`archive
du musée: Andantino malinconico, Ballade, Impromptu
concertant; Airs dans le genre roumain, Sarabande,
Fantaisie concertante; Menuet triste et Nocturne; Sérénade
lointaine; Aubade, etc.
Le groupement inclut aussi: le compte rendu du The
Souvenirs of George Enescu. Conversation with Bernard
Gavoty, 1952 (Iowa, 2005) (Les souvenirs de Georges
Enesco. Entretiens avec Bernard Gavoty, 1952 (Iowa, 2005)
de Lucian Popa et George Enescu în 1944 – impresii despre
“lumea de mâine (Georges Enesco dans 1944 - réflexions
sur le monde du demain“) compte rendu du volume
d`interviews Lumea de mâine, ed. a 2-a. 2001 (Le monde du
demain, 2-e ed. 2001) réalisé par Ion Biberi en 1945.

Points de vue - les bibliothèques roumaines
La Bibliothèque Nationale de Roumanie présente les
propositions pour la modification des lois concernant le
système des bibliothèques de Roumanie: La Loi des
bibliothèques no. 334/31.05.02 republiée en 11.02.05 et la Loi
du Dépôt légal no.111/21.11.1995 republiée en 07.02.05.
Ces propositions ont été élaborées après les consultations
avec ABIR (l`Association des Bibliothécaires de
l`Enseignement de Roumanie) et ANBPR (l`Association
Nationale des Bibliothécaires et des Bibliothèques Publiques
de Roumanie).
Dans la même rubrique Points de vue - les bibliothèques
roumaines, Mariana Istrate et Mihail Art. Mircea de la
Bibliothèque départementale Mureø donnent des
explications juridiques (l`article Aspects de la relation
contractuelle entre la bibliothèque publique et l`utilisateur)
sur le contrat d`utilisation que le lecteur signe avec la
bibliothèque pour bénéficier de ses services. Les auteurs font
aussi un bref historique des règlements des bibliothèques à
partir du Règlement de la Bibliothèque Nationale de
Collège St. Sava de Bucarest (1836) et jusqu`au Règlement
d`organisation et de fonctionnement des bibliothèques
publiques (1998).

Emil Tudor. La lecture en Europe: quelques considérations
Les enquêtes comparatives sur les pratiques culturelles dans les
pays de l`Europe sont difficile à réaliser dans l`absence
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education, essential indicators, sources and reckoning
mode, etc.).
According to the Reading activities in France, Germany,
Great Britain, Italy and Spain, a study realized by
Colombe Schneck for France-Édition in 1993, it comes out
a growth of national market fragmentation (titles and
reader`s profiles), a diminution of the number of people
who read books and a rise of the woman-readers. As regards
the public reading, Great Britain and France have a great
number of libraries, but in Spain and Italy the library
number is insufficient. In Great Britain, in education
system, the reading activity is “assisted“, while in Italy,
Germany and France this activity is left to the student or
pupil charge. The TV impact does not explain the ebbing
interest for reading (on the contrary, more time people
spend for recreation, much more they read).

Denisa Eustasius. Strategic informational survey
The concept of informational survey has been used since the
second World War, but only in the latest decades it became
of great importance being associated today with business
intelligence, competitive intelligence, environment scanning,
scanning system of strategic information, etc. In the
informational context, the survey represents a periodic upto-date process, that requires professional skills and
knowledge in order to synthesize and draw conclusions that
could help the institution to respond to the environment
development.
Through strategic survey, the operator may detect some weak
signals (precocious alert) convertible in relevant
information. The information sources are official (data bases
and data banks, mass-media, patents, norms & standards,
public studies etc.) and unofficial (inner institution sources,
Internet).

Doina Hendre Biro. The circulation of the books and
enlightenment ideas in Transilvania, at
the end of the XVIII-th century – an
innovative approach
As a component part of the Habsburg Empire, Transilvania
assisted in the XVIII–th century to all the political and cultural
changes of the Western Europe, determined by the
enlightenment ideas concerning the role of the elites, of the
education and of the culture. Although the Court of Viena
innitiates a series of measures meant to transform the culture
and the education in a “instrumentum regni“ of the power, at
the end of the XVIII-th century it becomes obvious that the
emancipation is possible only by culture. In this context, the
role of the libraries will increase and they will be considered
real oasis of culture.
In the collections of the Batthyaneum Library of Alba-Iulia
there are two volumes-colligate, containing 26 numbers of the
Journel de Vienne, with the subtitle Notice des principaux
livres, cartes, estampes, musique, arrets qui ont parru en
1784, dédiée aux auteurs de la littérature, chez les Frères
Gay, imprimeurs, Libraires Rue Chautres, no.
927.(M.DCC.LXXXIV). This catalog - published every week
and distributed by standing order – represents a genuine
source of political and cultural informations (book chronicle,
bibliographies, entertainment, etc.).

d`indicateurs communs (dates sur la culture personnelle, les
indicateurs de base, les sources et les modes de calcul utilisés etc.).
Selon l`étude Les pratiques de lecture en France, Allemagne,
Grande-Bretagne, Italie et Espagne : une étude comparative
réalisée par Colombe Schneck pour France-Édition en 1993
on assiste à la croissance de la segmentation des marchés
nationaux (profils de lecteurs, titres etc.), la baisse du nombre
de livres lus et l`augmentation du public féminin. En ce qui
concerne la lecture publique, la Grande Bretagne et la France
ont de nombreuses bibliothèques publiques tandis que
l`Espagne et l`Italie en manquent.
La lecture dans le système scolaire et universitaire est
“assistée“ en Grande Bretagne alors qu`en Italie, en
Allemagne et en France l`élève et l`étudiant doivent réaliser
des bibliographies par leurs propres efforts. L`impact de la
télévision n`explique pas la baisse du nombre de lecteurs (par
contre, plus on accorde du temps à ses loisirs, plus on lit).

Denisa Eustasius. La veille informationnelle stratégique
La notion de la veille informationnelle existe déjà depuis la
Seconde Guerre mais c`est dans les dernières décennies
qu`elle est devenue importante et associée à l`intelligence des
affaires, l`intelligence compétitive, l`exploration de
l`environnement, l`exploration dans les moindres détails des
informations stratégiques, etc. Du point de vue
informationnel, la veille est un processus d`actualisation
périodique des informations qui exige un savoir-faire
professionnel et des aptitudes permettant de synthétiser les
informations et d`élaborer les conclusions pour aider
l`organisation à réagir aux évolutions de l`environnement. Par
la veille stratégique l`opérateur est capable de déceler
quelques faibles signaux (d`alerte précoce) aptes à être
transformés en informations pertinentes. Les sources de
renseignements sont formelles (bases et banques de données,
média, brevets, normes, études publiques, etc.) et informelles
(sources internes de l`organisation, l`Internet).
Doina Hendre Biro. La circulation des livres et des idées
des lumières en Transylvanie à la fin du XVIIIe
siècle – une piste inédite
Faisant partie de l`Empire des Habsbourgs, la Transylvanie a
participé au XVIIIe siècle à toutes les transformations
politiques et culturelles de l`Europe occidentale, déterminées
par les idées des lumières concernant le rôle des élites, de
l`éducation et de la culture. Quoi que la Cour de Vienne initie
une série de mesures pour transformer la culture et
l`enseignement dans un “instrumentum regni“ du pouvoir,
vers la fin du XVIIIe siècle il est de plus en plus évident que
l`émancipation ne peut être réalisée qu`à l`aide de la culture.
Dans ce contexte, le rôle des bibliothèques – véritables oasis
de culture - croîtra.
Dans la Bibliothèque Batthyaneum d`Alba Iulia se trouvent
deux colligatum qui comprennent 26 numéros du Journal de
Vienne. Notice des principaux livres, cartes, estampes,
musique, arrêts qui ont paru en 1784, dédiée aux auteurs de
la littérature, chez les Frères Gay, imprimeurs, Libraires
Rue Chantres, no. 92 (M.DCC.LXXXIV). Ce catalogue qui
paraissait chaque semaine représente une véritable source
d`informations politiques et culturelles (des chroniques du
livre, des bibliographies, des faites divers, etc.).
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Doina Florea. Collections with a blazon
The collection was first created by Gervais Charpentier, an
editor from Paris, who conceived at the begining of XIX-th
century a compact book format and a distinctive binding
(Charpentier Library). The infailible promotional strategy
of the editors who set up the pocket collections
Tauschnitz, Penguin Books, Rororo, La Pléiade, Livre
de poche was a model for the majority of the publishing
houses.
In 1974, Junimea Publishing House launched the collection
Eminescu, dedicated to the reception of the poet`s work. Until
1994, the collection will count 55 numbers.
In March 1895, the Carol Müller Bookstore Publishing
House set up the collection Biblioteca pentru toõi (The
library for all) – the oldest romanian collection of litterature
and one of the oldest in the world. Its model was the famous
Universal Reklam Bibliothek from Leipzig. After 1900,
Biblioteca pentru toõi is taken over by Leon Alcalay
Publishing House, and then by Socec Publishing House. At
the moment of nationalization of the publishing houses
(1948-1949), the old serie will be taken up by the Editura
pentru literaturå øi artå (The Publishing House for
Litterature an Art) (later, E.S.P.L.A.) that will publish since
1950 the second serie.
Roxana Øorop. The completion of the golden decoration –
an aesthetical need.
In order to remake the unity of the books, the restoration must
take into consideration the rebuilding of the binding
ornaments.
A good example for the reconstitution of the gold decoration is
the volume Lege eclessiasticae (1875) from the collections of
the National Library of Romania. The restoration operations
were: dry cleaning of the volume, cleaning and rebuilding of
the interior and exterior spine of the book (in leather), the
completion of the gold decorations in those areas that couldn`t
be saved.
The gilding operation must considerate the temperature of the
gilding instrument, the pressure force and the duration of the
application on the support-material (which is different
according to the type of the material – leather, parchement,
cloth – , or the type of leather, the adhesive, etc.)

Gabriela Pisicå. Hand colouring techniques of the paper.
An alternative to the conventional
methods used in the restoration of a
wooden board
The hand colouring techniques of the paper – the technique
of pressed paper (the pressing of two coloured paper leafs),
the conservation technique (mask covering of the areas that
we don`t want to colour), the impression technique (the use of
rubber rolls or sponge for the spreading of the colours); the
mottling (colour transfer from a liquid surface to paper) – can
be applied in book restoration both for the covers and for the
fly leafs.
An alternative to the conventional methods used in the
restoration of a wooden board. For the restoration of the work
Dumnezeiasca Scripturå (1819) that presented a broken
wooden board, with material gaps, it was used a mixture of
parings and adhesive, gradually pressed in order to obtain a
compact and rezistent zone.

4

An XI – Nr. 2/2005

Doina Florea. Des collections remarquables
La collection est l`invention de l`éditeur parisien Gervais
Charpentier qui, au début du XIXe siècle, a conçu un format
de livre et une couverture spécifiques (La Bibliothèque
Charpentier). L`infaillible stratégie dont les éditeurs ont fait la
preuve par la conception des collections de poche comme
Tauschnitz, Penguin Books, Rororo, La Pléiade, Livre de
poche a été prise pour modèle par toutes les maisons d`édition.
En 1974, la maison d`édition Junimea a lancé la collection
Eminesciana dédiée à l`œuvre du poète Mihai Eminescu. Jusqu`
en 1994, dans cette collection sont parus 55 numéros.
Dès 1895 la maison d`édition Carol Müller a créé la
Bibliothèque pour tous (Biblioteca pentru toõi) qui est la plus
vieille collection roumaine de littérature et l`une des plus
vieilles du monde. Cette collection a pris pour modèle
l`Universal Reklam Bibliothek de Leipzig. Après 1900,
Biblioteca pentru toõi a été prise par Léon Alcalay, et puis par
Socec. Après la nationalisation des maisons d`éditions (19481949), la collection a été prise par la Maison d`édition pour la
littérature et l`art (Editura pentru literaturå øi artå) –
devenue après E.S.P.L.A. – qui dès mars 1950 a lancé la
deuxième série.

Roxana Øorop. La reconstitution de la décoration dorée –
une exigence esthétique
Ayant comme but la reconstitution de l`unité du livre, il faut
que la restauration tienne compte aussi de la reconstitution des
ornements de la reliure.
Un très bon exemple pour la reconstitution de la décoration
dorée est celui du volume Lege eclessiasticae (1875) qui se
trouve dans les collections de la Bibliothèque Nationale de
Roumanie. Les opérations de restauration ont inclu: le
nettoyage à sec et la reconstitution du dos intérieur et extérieur
du volume, la reconstitution des décorations dorées des
bandes qui n`ont pas pu être récupérées.
Dans le processus de la dorure il faut tenir compte de la
température de l`instrument utilisé, de la force de pression et du
temps nécessaire à cette opération (variable selon le matériel sur
lequel on applique la feuille d`or – peau, parchemin, toile, etc. –,
selon les types de peau et les adhésifs utilisés, etc.).

Gabriela Pisicå. Les techniques manuelles de colorer
le papier. Une alternative des méthodes
conventionnelles utilisées pour la restauration
des plats en bois
On utilise les techniques manuelles de colorer le papier
dans restauration des jaquettes des livres et des gardes de
couleur: la technique du papier pressé (l`action de presser une
feuille de papier contre une autre sur laquelle on a appliqué
une couche de couleur), la technique du papier protégé
(l`utilisation des masques pour protéger les surfaces qui
doivent rester sans couleur), la technique d`imprimer
(l`utilisation des instruments pour étaler les couleurs); la
technique de marbrer (le transfert des couleurs d`une surface
liquide sur le papier).
Une alternative des méthodes conventionnelles utilisées
pour la restauration des plats en bois: pour la restauration
de l`ouvrage Dumnezeiasca Scripturå (1819) – qui présentait
un plat en bois déchiré – on a utilisé un mélange de sciure et
d`adhésif; la surface a été soumise aux pressions successives
pour obtenir un aspect compact et résistant.
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Diverse

Enescu nu cunoøtea starea de revoltå, de nemulõumire, de ranchiunå, de iritare, de urå – era de o bunåtate infinitå, de o
råbdare seraficå.
Yehudi Menuhin. Un interviu
♦
Din trupul õårii se smulgeau bucåõi; hotarele se mutau dupå placul altor ciobani øi Mioriõa îøi plângea singurå destinul...Õara s-a
ticåloøit, s-a umflat de oameni råi øi proøti, bisericile s-au dårâmat, iar El din locul Lui din frescå låcrima.
A fost o råzmeriõå, au murit oameni, boierii cei mari i-au luat gâtul tiranului øi soaõei sale, urmaøii såi au plecat în bejenie
øi parcå vremurile s-au mai îndreptat. Oamenii s-au întors cu faõa la Dumnezeu, au înålõat altarele pråbuøite øi au început så
aøeze pietrele la locul lor.
O vreme a fost liniøte pânå ce banul øi averile strânse în grabå au stricat sufletele oamenilor, cei tineri se gråbeau spre
depårtåri låsând în Õarå båtrâni, furtunå øi pustie. Iar El în locul lui din frescå låcrima.
D.E. Muøat
♦
Dragå Målinaø,
O mare bucurie mi-a produs participarea la simpozionul organizat de Biblioteca Judeõeanå Oradea. Am stat õintuiõi în scaun,
ca oaspeõi, øi eu øi Vali (femeia aceea micå øi inimoaså, de la minister, aflatå în vârful experienõei profesionale øi al creativitåõii;
asemenea oameni se formeazå greu øi în mulõi ani). Øi colega mea G.P., o pasionatå de meseria de restaurator, aflatå a doua oarå
la sesiunile voastre øtiinõifice, spunea la întoarcere cå nu øi-a permis så piardå ceva din comunicårile colegilor tåi.
Colegi din toate generaõiile – mulõi tineri, unii foøti studenõi ai tåi – , toõi s-au prezentat la un nivel exemplar. Am stat 9 ore
nemiøcat într-o atenõie øi o încântare ce nu se abat prea des asupra mea pe parcursul zilelor, lunilor ... Nu-mi puteam reprima înså
gândul amar (paralel cu ceea ce vedeam øi auzeam), legat de starea “Naõionalei“, våduvitå de posturi prin grija tuturor
guvernårilor; øi må gândeam la voi, ce noroc aveõi cå sunteõi departe de Bucureøti, cå nu sunteõi ciuntiõi ca noi, så funcõionåm cu
ceva peste un sfert din personalul necesar unei Biblioteci Naõionale…
D.E. Scrisoare neexpediatå pentru cå neterminatå
♦
…La aceeaøi Academie, un savant ….se cåznea så extragå raze solare din castraveõi, nådåjduind så furnizeze prin acest
procedeu luminå pentru grådinile guvernatorului. Un Maestru Arhitect imagina construirea clådirilor începând de la acoperiø
spre temelii. Øi Filologia avea la Academia din Laputa inventatorii ei. Unii proiectau så se elimine verbele øi participiile din
limbå, så se vorbeascå numai cu substantive, deoarece în asta ar consta viaõa øi mediul înconjuråtor, în lucruri øi fiinõe.
Øtefan Bånulescu, “Membru al Academiei din Laputa“. Scrisori din Provincia de sud-est sau o båtålie cu povestiri
♦
Sfinõii ajung la desåvârøire øi la asemånarea cu Dumnezeu atunci când izvoråøte iubirea lor faõå de oameni. Iubirea de
Dumnezeu nu admite nici cea mai micå umbrå în iubirea faõå de semeni…
Pårintele Ståniloaie. Desåvârøirea
♦
În orice caz, nu se poate pune la îndoialå faptul cå tot ceea ce este esenõial în costumul õåranului român, ca øi cea mai
mare parte din motivele ornamentale, care amintesc motivele ceramicii stråvechi, îøi au originea în Antichitatea timpurie øi
cå, probabil, acest model a servit drept fond comun costumelor tradiõionale ale celorlalte popoare, stabilite mai târziu, în
centrul øi sud-estul Europei.
Neagu Djuvara. Între Orient øi Occident. Õårile Române la începutul epocii moderne
♦
Sunt seri când turlele bisericilor par, în avântul lor spre infinit, antenele unui întreg mileniu, cu care nenumårate rânduri de
oameni, însetate de absolut, s-au stråduit så prindå ecoul secret al Universului, foønetul trezit în eter de nevåzuta corabie a veøniciei.
Geo Bogza. Cartea Oltului
♦
În Strasbourg, într-o searå, alt duet Enescu øi Menuhin în Dublul Concert de Bach.
Pe scena Palatului Sårbåtorilor, profesorul øi discipolul, unul lângå altul, ca o singurå fiinõå.
Enescu atacå cu francheõea bårbatului cåruia îi place så spunå adevårul. Menuhin îi råspunde în dialog, inserând tonul lui de
argint într-o singurå voce. Un moment unic în mijlocul Largolui când cele douå viori se întrepåtrund ca douå suflete care se unesc
întâlnindu-se…în seara urmåtoare concertul a fost õinut într-o salå mai micå la Aubette. Dupå Marea Meså, Enescu a “recitat“
pentru credincioøii comunitåõii 2 sonatine pentru vioarå øi harpå øi 2 sonate solo la vioarå. Rareori, mårturisea Enescu dupå
concert. cu vocea sa cântåtoare, am cåutat cu atâta puritate mica luminå din aceste comori.
Bernard Gavoty. Prefaõå la Amintiri despre George Enescu
♦
Rog prietenii noøtri så ierte trecerea prea bruscå de la o stare la alta, de la un gând la altul; în munca de bibliotecå pe
tårâmul unei zile sunt alternante înålõåri de suflet øi de cuget, ca øi cåderi în “meandrele concretului“, mai dese øi mult mai
multe decât prezentele rânduri.
Dan Erceanu
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Eveniment

George Enescu în 2005

Mihaela Niculescu

Anul 1955 aducea pentru întreaga suflare româneascå o veste dintre cele mai
triste: la Paris, foarte bolnav, påråsit de õara pe care o slujise ca nimeni altul,
George Enescu trecea în lumea celor drepõi.
Ce reprezenta Enescu pentru România? Ceva ce nu mai avusese øi, poate, nici
nu va mai avea vreodatå: o minte strålucitå, un talent de geniu øi, mai ales, un
devotament deosebit pentru glia ce-i dåduse viaõå – este cunoscutå øi recunoscutå
dragostea sa pentru meleagurile natale, pe de altå parte, cu aceeaøi dragoste îi
întâmpina pe românii din stråinåtate, când aceøtia îi solicitau sprijinul.
Øi-a dorit cel mai mult så compunå, dar marile succese din timpul vieõii le-a
avut în calitate de interpret (violonist, pianist øi dirijor); aståzi nu putem face
abstracõie de inegalabilele sale “desluøiri“ ale limbajului viorii din creaõia lui Bach,
dar, din påcate, avem puõine dovezi sonore. Din fericire, creaõia componisticå a lui
Enescu se aflå la îndemâna noastrå, adicå a celora care, dupå 5 decenii de la
dispariõia sa, continuå så afle noi comori, imagini muzicale inedite øi posibilitåõi
enorme de interpretare ale acestora. Speråm ca aceia care sunt îndrituiõi vor reuøi så
ducå la bun sfârøit ceea ce s-a încercat, de-a lungul a 40 de ani, øi anume, intrarea
în posesia drepturilor de editare a creaõiei enesciene.
*
Cea de a XVII-a ediõie a Festivalului øi Concursului internaõional “George
Enescu“ a fost unul dintre evenimentele care au încercat øi, credem, au øi reuøit så
fie centrul de greutate al Anului Internaõional “George Enescu“. S-a dorit ca
participanõii så fie de cel mai înalt rang artistic, øi chiar au fost. Amintim aici
Orchestra Filarmonicii din Londra, Orchestra Filarmonicå din Israel, St. Martin-in
the Fields, Orchestra Simfonicå Radio din Stuttgart, Orchestra Naõionalå a
Franõei, Orchestra “Kirov“ øi, desigur, Orchestra Filarmonicii din Bucureøti.
Dirijorii Sir Neville Marriner, Kurt Masur, Zubin Mehta, Sir Roger Norrington,
Valeri Gergiev, Cristian Mandeal øi Horia Andreescu au întregit un peisaj de
maximå atractivitate pentru publicul meloman român, care a adus, prin prezenõa
sa consistentå, un omagiu atât lui George Enescu, cât øi acestor mari tålmåcitori ai
minunatei arte.
O surprizå plåcutå au fost dirijorul øi pianistul Christian Zacharias øi
Orchestra de camerå din Lausanne – cu ale lor Concerte de la miezul nopõii –
veniõi så-l înlocuiascå pe Murray Perahia, indisponibil în acea perioadå.
Ca øi la unele ediõii anterioare, baletul a fost bine reprezentat – compania
Boris Eifman, trupå înfiinõatå în 1977 øi care aståzi este prezentå pe toate
meridianele, cu programe susõinute la un nivel de excepõie.
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Publicul cel mai larg øi, poate, nu cu foarte multe posibilitåõi materiale, dar
cu o mare dragoste de muzicå, s-a bucurat øi la aceastå ediõie de concertele din
“Piaõa Artelor“, spaõiul de lângå Ateneu, loc pe care, în mod sigur, l-au vizitat
mulõi bucureøteni øi chiar turiøti øi în care tineri muzicieni øi-au etalat talentele,
nu puõine, de altfel.
Nu putem så nu mai remarcåm, la aceastå ediõie, contribuõia Institutului
Cultural Român øi chiar så aducem mulõumirile noastre, ale iubitorilor de
valori româneøti, lui Horia-Roman Patapievici, directorul acestei instituõii,
cåreia i-a oferit ceva din distincõia sa intelectualå. Aøadar, I.C.R. s-a implicat în
editarea cårõii de dialoguri ale lui Bernard Gavoty, Les souvenirs de Georges
Enesco / Amintirile lui George Enescu, ediõie bilingvå, în traducerea Elenei
Bulai (Editura Curtea Veche). Cele 20 de dialoguri avute de Enescu cu Gavoty,
înregistrate de Radiodifuziunea francezå în perioada 1951-1953, au reuøit så
evidenõieze (fapt pe care poate scena nu îl reuøeøte în aceeaøi måsurå) toate
calitåõile umane ale maestrului, rarisime în lumea artisticå.
Tot în onoarea Anului Enescu, acelaøi I.C.R., de aceastå datå împreunå cu
Muzeul Naõional “George Enescu“, a redat vieõii muzicale un numår de
partituri cuprinzând lucråri finite (fårå opus), unele dintre ele din perioada de
tinereõe, în care maestrul “îøi fåcea mâna“, studiind stiluri diferite, piese pe
care Enescu le-a pus în mape øi pe care le-a purtat cu el peste tot, fårå a preciza
ce utilizare urma så le dea. Poate intenõiona så le dea “viaõå“ mai târziu, cine
poate øti? Cert este cå doi muzicieni øi cercetåtori pasionaõi ai muzicii
enesciene, Sherban Lupu, violonist român stabilit în SUA (profesor al
Universitåõii din Illinois) øi pianista Ilinca Dumitrescu (directoarea muzeului
sus-amintit) au reuøit împreunå cu I.C.R. så aducå pe “piaõa“ muzicii
româneøti câteva titluri inedite care poartå semnåtura lui George Enescu:
Andantino malinconico, Ballade, Impromptu concertant; Airs dans le genre
roumain, Sarabande, Fantaisie concertante; Aria et scherzino, Pastorale,
Sérénade lointaine; Pastorale, Menuet triste et Nocturne, Aubade;
acompaniament de pian scris de George Enescu pentru Capriciile nr. VI, XVI
øi XXIV de Paganini øi cadenõele la Concertul nr. 2 în sol major pentru
vioarå øi orchestrå de Haydn øi la Concertul nr. 4 în re major pentru vioarå
øi orchestrå K 218 de Mozart.
Ca øi în cazul cårõii lui Gavoty, trebuie så subliniem frumuseõea acestor partituri, pe ale cåror coperte se aflå, în
funcõie de conõinutul lor, fotografii ale lui George Enescu alåturi de alõi mari muzicieni, din bogata arhivå a
Muzeului Naõional “George Enescu“.
Aceastå ediõie a festivalului a fost, fårå nici un dubiu, una de amploare, prin diversitatea manifestårilor
incluse, prin numårul mare de instituõii contribuitoare, ca øi prin talentele interpretative excepõionale. Aøteptåm,
în continuare, noi evenimente ale Anului internaõional “George Enescu“, care så închidå aceastå perioadå
dedicatå uneia dintre cele mai impresionante personalitåõi artistice ale secolului XX care, poate nu întâmplåtor, a
fost român.
Lucian Popa

The Souvenirs of George Enescu. Conversation with
Bernard Gavoty, 1952. Iowa: Central College, 2005

Anul 2005 marcheazå scurgerea unei jumåtåõi de veac de la trecerea în
nefiinõå a lui George Enescu, reprezentând, prin urmare, un prilej special de a
ne focaliza atenõia asupra vieõii øi creaõiei sale. Un numår de importante
evenimente au fost programate: Festivalul Internaõional George Enescu, însoõit
de un simpozion (Bucureøti, septembrie), Festivalul de la Berlin (octombrie),
premiera la opera Oedip (Illinois, octombrie), etc.
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Interesul reînnoit manifestat faõå de George Enescu pare så se datoreze nu doar momentului comemorativ. Lordul
Yehudi Menuhin, discipolul îndrågit al lui Enescu, a anticipat cu mult timp în urmå cå reevaluarea lui Enescu se va
produce în primii ani ai secolului 21, venind ca o apreciere prea mult timp întârziatå a maestrului.
Citând cuvintele lui Noel Malcom, biograf al lui Enescu, putem spune cå acesta “nu a fost un modernist, aøa
cum nu a fost nici conservator. El a ajuns la acea unitate fundamentalå a scopurilor expresive dintre propria creaõie
øi aceea a tuturor compozitorilor anteriori ale cåror lucråri le cunoøtea øi pe care le îndrågea. Totodatå, acest fapt
nu l-a împiedicat så dezvolte noi øi stranii resurse de expresie pentru propria sa muzicå. Aceasta reprezintå o lecõie
care poate fi øi azi învåõatå din muzica sa, la mai bine de treizeci de ani dupå moarte“.
Volumul de faõå pune la dispoziõie, pentru prima datå în limba englezå, cea mai apropiatå abordare
autobiograficå a lui Enescu – amintirile øi opiniile formulate cu ocazia interviului acordat lui Bernard Gavoty în
1952, la Radio France. O impresionantå întindere de timp øi de personalitåõi este acoperitå aici, de la Brahms la
Øostakovici, o uimitoare paradå de vieõi intersectate cu cea a lui Enescu, rezultat atât al cålåtoriilor întreprinse de
acesta prin lume, de la San Francisco la Moscova, cât øi al multitudinii de contacte prilejuite de vasta sa activitate
concertisticå.
Editorii sperå cå acest volum va contribui la o mai bunå cunoaøtere a portretului lui Enescu, atrågând atenõia, de
pildå, asupra neplåcerii pe care o resimõea Enescu faõå de calificativul de “virtuoz al viorii“. Enescu se considera în
primul rând compozitor, în al doilea rând dirijor øi doar în ultimul rând violonist, pianist øi profesor. În acest sens,
Enescu a fost încântat în mod special de aprecierea pe care i-a aråtat-o America, în postura sa de compozitor øi
dirijor.
Lory Wallfisch, secretar al Societåõii George Enescu din Statele Unite (patronatå de lordul Yehudi Menuhin) îøi
exprimå speranõa cå traducerea în limba englezå a amintirilor lui George Enescu va reprezenta o contribuõie
semnificativå la înõelegerea vieõii øi moøtenirii lui Enescu.
Personalitate extrem de complexå, Enescu a fost, conform propriei sale mårturii, cinci oameni într-unul singur:
compozitor, dirijor, violonist, pianist øi profesor.

Noi cårõi George Enescu în colecõiile BNR – bibliografie selectivå

8

- Lumea de mâine: [våzutå la 1945]: [interviuri cu George
Enescu, Mihail Sadoveanu, Tudor Arghezi…]. Bucureøti:
Curtea Veche, 2001
- Creõu, Viorel. Analize interdisciplinare în domeniul artei
sunetelor: dimensiunea conceptualå a creaõiei muzicale:
Tezå de doctorat. Bucureøti: Universitatea Naõionalå de
Muzicå, 2002
- Bentoiu, Pascal. Capodopere enesciene. Bucureøti:
Editura Muzicalå, 1999
- Pop, Ninuca. Elemente specifice ale scriiturii pianistice
enesciene: Tezå de doctorat. Cluj: Academia de Muzicå
Gheorghe Dima, 2001
- Cosma, Viorel. Eseuri, exegeze øi documente enesciene.
Bucureøti: Libra, 2001
- Cosma, Viorel. George Enescu: un suflet românesc în
universalitate. Galaõi: Alma Galaõi, 1998
- George Enescu în muzica secolului XX. Simpozion
Internaõional de Muzicologie. Bucureøti: Editura Muzicalå,
2001
- Stanciu, Alina. Graiul enescian al amintirilor. ClujNapoca: Casa cårõii de øtiinõå, 2004
- Õigler, Elena. Måiestrie øi modernitate în creaõia
pianisticå enescianå: Tezå de doctorat. Bucureøti:
Universitatea de Muzicå, 2002
- Cosma, Viorel. Oedip de George Enescu: Dosarul
premierelor: 1936 – 2003. Bucureøti: Editura Institutului
Cultural Român, 2004
- Timaru, Valentin. Simfonismul enescian. Cluj-Napoca:
Editura Muzicalå, 1992

- Barbu, Casiu. Arta nuanõårii discursului muzical
enescian: Tezå de doctorat. Cluj-Napoca: Academia de
Muzicå Gheorghe Dima, 2000
- Râpeanu, Valeriu. Enescu: interpretåri øi reconstituiri:
contribuõii documentare. Bucureøti: Editura Fundaõiei Pro,
2003
- Nitobe, Tsunenori Toma. George Enescu – creaõia pentru
pian: Tezå de doctorat. Bucureøti: Universitatea de Muzicå
Ciprian Porumbescu, 1998
- Frandeø, Marcel. George Enescu – creaõia pentru vioarå
øi pian – de la semnul grafic la semnul sonor, spre
semnificaõie. Bucureøti: Universitatea de Muzicå, 1997
- Axente, Colette. George Enescu – Biografie
documentarå: Tinereõe øi afirmare (1901 – 1920).
Bucureøti: Editura Muzicalå a Uniunii Compozitorilor øi
Muzicologilor din România, 1998
- Vitcu, Dumitru. George Enescu în spaõiul artistic
american. Bacåu: Omnia, 1994
- Penesco, Anne. Georges Enesco et l`âme roumaine /
editeur øi pref. Yehudi Menuhin. Lyon: Presses
universitaires de Lyon, 1999
- Simpozionul Internaõional de Muzicologie George
Enescu: George Enescu øi muzica secolului XX,
Bucureøti, 22 septembrie 1991. Bucureøti: Editura
Muzicalå, 1998
- A szfinx válaszol: harmincöt beszélgetés George
Enescuval / László Ferenc. Bukarest: Kriterion, 1995
- Zilele George Enescu, ediõia a XXIV-a Botoøani – Dorohoi
– Liveni, 12 – 14 mai 2000 / Ion Õurcanu. Suceava, 2000
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Letiõia Constantin

George Enescu în 1944 – impresii despre “lumea de mâine“
Lumea de mâine. ed. a 2-a. Curtea-Veche, 2001

Când Ion Biberi iniõia, între toamna lui 1944 øi prima jumåtate a anului 1945, o
serie de interviuri cu personalitåõi marcante ale culturii române, care au fost apoi
publicate în volumul Lumea de mâine (1945), acest demers se înscria în “marea
dezbatere“ care a cuprins mai ales presa de stânga, începând cu septembrie 1944 (de
altfel, dupå cum aråta Adrian Cioroianu în Cuvânt înainte, Biberi va “recidiva“ în
1980, publicând tot un volum de circumstanõå, intitulat Lumea de azi, care cuprindea o
serie de interviuri cu personalitåõi ale zilei).
La finele anului 1944, practica “anchetelor“ culturale antrena publicaõii precum
Scînteia, Tribuna poporului, Universul literar, etc. În 13 decembrie 1944, spre
exemplu, sub titlul Unde merge literatura?, Dan Petraøincu convoca în Tribuna
poporului literaõi precum T. Vianu, Perpessicius, N.D. Cocea, M. Sadoveanu, Al.
Philippide, Camil Petrescu, Teodorescu Braniøte, Gala Galaction, etc. pentru a se
pronunõa asupra ideii de “crizå“ în cultura românå (cf. Ana Selejan în România în timpul primului råzboi cultural: 1944 –
1948. Sibiu, 1992 – 1993). În acest context, Biberi aminteøte în Prefaõa volumului Lumea de mâine de o temå “larg
dezbåtutå“ în cultura românå a ultimelor decenii – “destinul culturii øi al civilizaõiei“ –, care primea în prezent “soluõii
prilejuite de date de ordin afectiv, de aderåri la concepõii politice, ca øi de anticipåri îndråzneõe, toate legate de structura
epocii actuale“ (p. 23).
Editura Curtea-Veche a publicat în 2001 ediõia a doua a volumului de interviuri realizate de Ion Biberi în 1945. Dupå
cum mårturisea în Cuvânt înainte, Adrian Cioroianu a descoperit aceastå carte – aflatå “sub semnul misterios øi excitant (pe
atunci, în 1945) al lumii de mâine“ (p. 5) – în 1993, la Biblioteca Academiei, în timp ce cåuta o bibliografie pentru lucrarea
sa de licenõå, care avea ca temå intelectualitatea româneascå la finele anilor `40.
Prozator, eseist, critic literar, doctor în medicinå chirurgicalå øi medic primar psihiatru, Ion Biberi (1904 – 1990), a
debutat la finele anilor `20 cu prozå scurtå în Bilete de papagal. Este autorul unor “cronici de idei“ în Viaõa Româneascå
øi de carte francezå, în Revista Fundaõiilor Regale. A publicat, de-a lungul timpului, o serie de volume de eseuri, nuvele øi
romane øi a fost recompensat cu Premiul Fundaõiilor Regale pentru eseu (1936), Premiul Societåõii Scriitorilor Români
(1938), Premiul special al Uniunii Scriitorilor (1979).
Biberi, acest intelectual care, în opinia lui Cioroianu, era mai curând un “liberal de stânga“ decât un simpatizant al
comunismului de tip sovietic, are meritul “de a fi intuit cå despre viitor nu pot vorbi decât oamenii care au în spate un trecut“
(p. 12). Cu excepõia poate a tânårului de 25 de ani Geo Dumitrescu, cea mai mare parte dintre intervievaõii såi – George Enescu,
Mihail Sadoveanu, Tudor Arghezi, Dimitrie Gusti, P.P. Negulescu, Lucreõiu Påtråøcanu, Mihai Ralea, Tudor Vianu, Alice
Voinescu, Al. Rosetti, Anton Bibescu, Fr. Øirato, Gr. T. Popa, F. Aderca, G. Cålinescu, K.H. Zambaccian, Basil Munteanu, I.D.
Gherea, Petre Pandrea, Ion Sava, Petru Comarnescu – , fåceau parte deja din canonul cultural românesc antebelic.
“Lumea de mâine“, aøa cum era våzutå de Biberi, nu însemna atât o “realitate substanõialå“, cât “un proces de veønicå
devenire“ (p. 29), iar interviurile pe care el le supunea opiniei publice erau expresia nevoii “de anticipare øi de vedere clarå
în desiøul evenimentelor în curs“ (p. 23). Oamenii au tendinõa de a considera epoca în care tråiesc “încoronarea ultimå a
evoluõiei istoriei, un fel de termen definitiv al tuturor eforturilor umane“, iar øtiinõa, civilizaõia – ca ajunse la “o excelenõå ce
exclude perfecõionåri ulterioare“, or, lucrurile vor evolua continuu – în viitor, øtiinõa va deveni responsabilå de “organizarea
condiõiilor materiale ale lumii“; “laboratorul va completa [...] efortul de evoluõie moralå al formårii omului într-un nou
spirit, tolerant øi pacific“ (p. 28).
Interviul acordat de George Enescu deschide volumul Lumea de mâine. Biberi descrie salonul maestrului Enescu drept un
spaõiu al “spiritelor rafinamentului artistic“ øi al “aristocraõiei de simõire“, al fiinõelor cu priviri “råtåcite în gol“ dupå
“parcurgerea tårâmurilor imaginare“ (p. 31). Cuvintele maestrului George Enescu nu fac decât så completeze acest portret:
“Viaõa øi fantezia mi le-am exprimat prin muzicå [...] numai aci tråiesc în libertate, nestingherit. Tot ceea ce fac pe planul vieõii
zilnice nu are alt scop decât så-mi pregåteascå aceastå evadare. Våzut din afarå, sunt, prin urmare, foarte burghez, din nevoia
de comoditate [...] Sunt împåcat înså: am conøtiinõa cå numai astfel îmi salvez liniøtea øi putinõa de a crea“ (p. 33). Enescu
rezervå creaõiei “grådina tainicå“, cu florile ei, departe de lume, de public, care are acces mai mult la spini (p. 34). A fi înså
“interpret al muzicii altora“ este extrem de important, pentru cå îl ajutå så tråiascå “un proces de re-creare“ (p. 35).
De la trecutul råzboi, spune în continuare Enescu, “omenirea a luat o cålåuzire greøitå“, aståzi primeazå “partea
materialå, brutalå øi chiar sportivå“. Conceptul umanist al echilibrului corporal pus în slujba seninåtåõii a fost înlocuit cu
“grija de corp“, care este exclusivistå. Aståzi se observå o nevoie de “cheltuire brutalå a forõei“ øi o “neglijare a pårõii
morale“ (p. 36). Øi în muzicå a invadat brutalitatea – lirismul este azi ridiculizat; Debussy a murit la vreme…
Cum va fi lumea de mâine? Va fi salvatå, spune Enescu spre finalul interviului, “printr-o lege a naturii, pe care am putea-o
numi lege a reacõiunii“, care va înlocui “pustiirea moralå de aståzi“ cu “o nouå credinõå în demnitatea omului“ (p. 42).
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LEGEA nr. 334 din 31 mai 2002 republicatå în Monitorul Oficial nr. 132 din 11 februarie 2005
– propuneri de modificare –

Biblioteca Naõionalå a României supune atenõiei propunerile de modificare a douå acte normative care privesc sistemul de biblioteci din
România: Legea Bibliotecilor nr. 334/31.05.02, republicatå în 11.02.05, øi Legea Depozitului Legal nr. 111/21.11.1995, republicatå în
07.02.05.
Echipa din Biblioteca Naõionalå a României care a realizat øi redactat propunerile de modificare a textului legilor (formatå din Luminiõa
Gruia, Tabita Chiriõå, Claudia Dumitran, Emil Tudor øi majoritatea øefilor de serviciu) a fost coordonatå de Dan Erceanu, director general. În
formularea acestor modificåri, s-a õinut cont de propunerile fåcute de Biblioteca Centralå Universitarå, Asociaõia Bibliotecarilor din
Învåõåmânt – România (ABIR) øi Asociaõia Naõionalå a Bibliotecarilor øi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), propuneri primite de
la MCC pânå în august 2005.
Biblioteca Naõionalå a României a înaintat Ministerului Culturii øi Cultelor propunerile de modificare în data de 21.10.2005. Ele au fost
discutate apoi în Comisia Naõionalå a Bibliotecilor øi în aparatul MCC. Biblioteca Naõionalå a României nu a participat la dezbaterile asupra
ultimei forme a acestor legi. Legea Bibliotecilor, modificatå, a fost publicatå în M.O. 1090/05.12.05. Legea D.L. nu a fost încå publicatå.

CAP. 1
ART. 1
În înõelesul prezentei legi, se considerå:
a) bibliotecå - instituõia, compartimentul sau structura
specializatå al cårei scop principal este de a constitui, a
organiza, a prelucra, a dezvolta øi a conserva colecõii de
cårõi, publicaõii seriale, alte documente de biblioteca øi baze
de date pentru a facilita utilizarea acestora în scop de
informare, cercetare, educaõie sau recreare; în cadrul
societåõii informaõionale biblioteca are rol de importanõå
strategicå;
b) bibliotecå naõionalå – instituõie învestitå cu sarcina de
a colecta øi de a achiziõiona, de a conserva øi de a îmbogåõi
permanent patrimoniul naõional în toate domeniile cunoaøterii
øi, în particular, cel referitor la limba øi la civilizaõia românå;
organizatoare a Depozitului Legal al statului; principala surså
documentarå pentru cunoaøterea culturii naõionale, partener al
statului în desfåøurarea unor programe culturale de anvergurå;
c) bibliotecå universitarå – biblioteca aflatå prioritar în
serviciul studenõilor, al cadrelor didactice øi al cercetåtorilor
din universitåõi øi alte instituõii de învåõåmânt superior øi de
cercetare care, în limitele prevåzute de regulamentul de
organizare, poate funcõiona øi ca bibliotecå publicå;
d) bibliotecå specializatå – biblioteca destinatå în
principal unei categorii de beneficiari sau colecõionårii, cu
prioritate, a unor tipuri de documente ori pentru a råspunde
necesitåõilor specifice organismului finanõator;
e) bibliotecå publicå – biblioteca de tip enciclopedic puså
în slujba unei comunitåõi locale sau judeõene;
f) bibliotecå øcolarå – biblioteca organizatå în cadrul unei
instituõii de învåõåmânt preuniversitar, care se aflå cu precådere în
serviciul elevilor øi al cadrelor didactice din instituõia respectivå øi
care, în limitele prevåzute de lege øi de regulamentul de
organizare, poate funcõiona øi ca bibliotecå publicå.

ART. 2
(1) Dupå forma de constituire øi de administrare a
patrimoniului, bibliotecile sunt de drept public sau de drept
privat.
(2) Bibliotecile de drept public se înfiinõeazå øi se
organizeazå în subordinea autoritåõilor administraõiei publice
centrale sau locale, a altor autoritåõi publice ori instituõii øi
funcõioneazå potrivit regulamentelor proprii aprobate de
autoritåõile sau instituõiile finanõatoare.
(3) Bibliotecile de drept privat se înfiinõeazå, se
organizeazå øi funcõioneazå în subordinea persoanelor juridice
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private sau a persoanelor fizice.
(4) Comisia Naõionalå a Bibliotecilor propune
instituirea øi delimitarea zonei de protecõie a bibliotecii,
pe care le înainteazå autoritåõilor publice competente,
potrivit legii.
ART. 3
Dupå forma de organizare, bibliotecile pot fi cu
personalitate juridicå sau fårå personalitate juridicå.
ART. 4
Dupå gradul de acces la colecõii øi servicii, bibliotecile
pot fi cu acces nelimitat sau cu acces limitat.
ART. 5
Dupå structura colecõiilor,
enciclopedice sau specializate.

bibliotecile

pot

fi

ART. 6
(1) În bibliotecile de drept public, consultarea colecõiilor
øi a bazelor de date proprii este gratuitå.
(2) Bibliotecile de drept public pot oferi servicii, stabilite
prin regulamente proprii de organizare øi funcõionare, în
condiõiile legii, pe bazå de tarife, cu avizul autoritåõii
finanõatoare.

ART. 7
a) Bibliotecile de drept public pot fi desfiinõate în cazul
încetårii activitåõii autoritåõilor sau instituõiilor care le-au
înfiinõat sau finanõat, numai în condiõiile preluårii
patrimoniului lor de cåtre o altå bibliotecå de drept public, cu
respectarea legislaõiei în vigoare.
b) Biblioteca Naõionalå a României nu poate fi
desfiinõatå, iar în cazul încetårii activitåõii autoritåõii
finanõatoare, trece automat în subordinea Parlamentului
României.

ART. 8
(1) Bibliotecile de drept public sunt finanõate de la
bugetul de stat sau de la bugetele locale, iar fondurile de
finanõare se nominalizeazå distinct în bugetele proprii sau ale
instituõiilor finanõatoare.
(2) Bibliotecile pot fi finanõate øi de alte persoane juridice de
drept public sau privat, precum øi de persoane fizice, prin donaõii,
sponsorizåri sau prin alte surse legale de venituri.
(3) Bibliotecile de drept privat pot fi susõinute financiar,
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pe bazå de programe sau proiecte, øi de la bugetul de stat sau
de la bugetele autoritåõilor locale, dacå se angajeazå så aibå o
activitate specificå bibliotecilor de drept public.

CAP. 2
Sistemul naõional de biblioteci
ART. 9
(1) Sistemul naõional de biblioteci se constituie din
totalitatea bibliotecilor de drept public øi din bibliotecile de
drept privat care au activitåõi specifice celor de drept public øi
este parte integrantå a sistemului informaõional naõional;
acesta are ca obiectiv realizarea coordonatå a activitåõilor
specifice øi dezvoltarea serviciilor de lecturå publicå øi de
informare øtiinõificå.
2) Bibliotecile de drept public pot realiza consorõii sau
alte forme de cooperare interbibliotecarå în vederea achiziõiei
în comun de documente specifice øi a partajårii diverselor
tipuri de activitåõi øi servicii de bibliotecå.
ART. 10
Sistemul naõional de biblioteci, în raport cu funcõiile øi
atribuõiile acestora, este structurat astfel:
a) Biblioteca Naõionalå a României;
b) Biblioteca Academiei Române;
c) biblioteci universitare;
d) biblioteci specializate;
e) biblioteci publice;
f) biblioteci øcolare.

SECÕIUNEA A
Biblioteca Naõionalå a României
ART. 11
Biblioteca Naõionalå a României este bibliotecå de drept
public cu personalitate juridicå, în subordinea (finanõatå de)
Ministerul(ui) Culturii øi Cultelor.

ART. 12
(1) Biblioteca Naõionalå a României îndeplineøte
urmåtoarele funcõii specifice:
a) prezervå, conservå, cerceteazå, dezvoltå øi pune în
valoare patrimoniul de documente deõinute în colecõiile sale;
b) organizeazå Depozitul legal, potrivit legii;
c) depisteazå, colecõioneazå, conservå øi comunicå bunurile
culturale øi alte documente care fac obiectul Depozitului Legal,
indiferent de conõinutul øi de data apariõiei lor;
d) depisteazå, colecõioneazå, organizeazå, conservå øi
pune în valoare Fondul Românica, alcåtuit din tipårituri øi alte
categorii de documente apårute în stråinåtate, referitoare la
România øi poporul român, publicaõii ale autorilor români
apårute în stråinåtate în orice limbå, publicaõii în limba
românå ale autorilor stråini apårute în stråinåtate;
e) organizeazå øi gestioneazå Rezerva naõionalå de
publicaõii;
f) în calitate de centru naõional de schimb realizeazå
evidenõa centralizatå øi statistica schimburilor internaõionale
de publicaõii;
g) în calitate de centru metodologic naõional, elaboreazå
øi emite instrucõiuni øi norme metodologice pentru
bibliotecile publice øi realizeazå studii, cercetåri øi informåri
documentare în domeniul biblioteconomiei øi în alte domenii
ale culturii;
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h) în calitate de centru naõional de patologie øi restaurare a
documentelor, Biblioteca Naõionalå elaboreazå øi emite, în
conformitate cu normele internaõionale în vigoare, norme øi
metodologii de conservare øi de restaurare, de funcõionare a
laboratoarelor din õarå øi acordå asistenõå de specialitate;
i) coordoneazå proiectul de realizare a Catalogului
colectiv naõional øi alte proiecte de interes naõional în
domeniu;
j) elaboreazå Bibliografia Naõionalå curentå pentru toate
tipurile de documente;
k) achiziõioneazå cu prioritate, din õarå øi din stråinåtate,
documente specifice de importanõå deosebitå pentru
identitatea culturalå øi naõionalå;
l) îndeplineøte øi alte atribuõii specifice, potrivit
regulamentului de organizare øi funcõionare.
(2) Biblioteca Naõionalå a României funcõioneazå pe
baza regulamentului propriu de organizare øi funcõionare
aprobat prin ordin al ministrului culturii øi cultelor.
(3) Biblioteca Naõionalå a României este finanõatå integral
de la bugetul statului, veniturile sale extrabugetare, precum øi
sponsorizårile putând fi folosite pentru derularea unor programe
culturale sau pentru dotåri, reparaõii øi preståri servicii.

ART. 13
În cadrul Bibliotecii Naõionale a României funcõioneazå
Oficiul Naõional Bibliografic øi de Informatizare a
Bibliotecilor, cu urmåtoarele atribuõii:
a) realizeazå controlul bibliografic naõional ca parte a
controlului bibliografic universal;
b) elaboreazå Bibliografia naõionalå curentå pentru toate
categoriile de documente;
c) gestioneazå øi actualizeazå Catalogul colectiv
naõional al publicaõiilor româneøti øi stråine, prin
participarea contractualå a bibliotecilor din România;
d) atribuie numårul internaõional standard pentru cårõi
(ISBN), pentru publicaõii seriale (ISSN), pentru alte categorii
de documente øi realizeazå catalogarea înaintea publicårii
(CIP).

ART. 14
Se abrogå øi se înlocuieøte cu:
În cadrul Bibliotecii Naõionale a României funcõioneazå
ca filiale Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia øi Biblioteca
Francezå Omnia din Craiova; Biblioteca Naõionalå a
României poate înfiinõa alte filiale øi case memoriale (cu
aprobarea Ministerului Culturii øi Cultelor).
SECÕIUNEA B
Biblioteca Academiei Române

ART. 15
Biblioteca Academiei Române este bibliotecå de drept
public cu personalitate juridicå øi statut de bibliotecå
naõionalå, care funcõioneazå în subordinea Academiei
Române.
ART. 16
Biblioteca Academiei Române îndeplineøte urmåtoarele
funcõii:
a) colecõioneazå, organizeazå øi pune în valoare colecõii
naõionale specifice;
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b) elaboreazå øi editeazå Bibliografia naõionalå
retrospectivå pentru toate categoriile de documente;
c) realizeazå schimbul internaõional de publicaõii cu
publicaõii ale Academiei Române;
d) coordoneazå din punct de vedere metodologic
activitatea celorlalte biblioteci din reõeaua Academiei
Române;
e) beneficiazå de prevederile privind Depozitul legal;
f) achiziõioneazå cu prioritate, din õarå øi din stråinåtate,
documente specifice de importanõå deosebitå pentru
identitatea culturalå øi naõionalå;
g) alte atribuõii specifice potrivit Statutului Academiei
Române øi regulamentului propriu de organizare øi
funcõionare.

SECÕIUNEA C
Biblioteci universitare
ART. 17
Bibliotecile universitare sunt biblioteci de drept public
sau de drept privat, care au ca utilizatori principali studenõii,
cadrele didactice, doctoranzii øi cercetåtorii din instituõiile de
învåõåmânt superior.
ART. 18
Din categoria bibliotecilor universitare fac parte:
a) bibliotecile centrale universitare, care sunt
biblioteci de drept public, de importanõå naõionalå, cu
personalitate juridicå, subordonate Ministerului
Educaõiei øi Cercetårii, finanõate de cåtre acesta;
b) bibliotecile instituõiilor de învåõåmânt superior de stat
sau privat, care sunt subordonate senatelor acestor instituõii øi
finanõate din bugetul acestora.

ART. 19
a) Bibliotecile centrale universitare sunt parte integrantå
a sistemului naõional de învåõåmânt øi participå la procesul de
instruire, formare øi educaõie, precum øi la activitatea de
cercetare din instituõiile de învåõåmânt superior; acestea pot
avea øi sectoare proprii de cercetare øtiinõificå;
b) Bibliotecile universitare asigurå suportul
infodocumentar al tuturor disciplinelor predate în
învåõåmântul superior øi al domeniilor de cercetare øtiinõificå,
achiziõionând ritmic cele mai valoroase øi necesare documente
(cårõi, publicaõii seriale, CD-ROM-uri etc. ) øi baze de date
øtiinõifice;
c) bibliotecile centrale universitare acordå asistenõå
metodologicå øi profesionalå celorlalte biblioteci universitare;
d) bibliotecile universitare se pot uni în consorõii pentru
achiziõia partajatå a surselor infodocumentare, pentru
realizarea øi utilizarea în comun a Catalogului colectiv
virtual, etc.;
e) unele biblioteci universitare pot beneficia de
prevederile Legii Depozitului legal;
f) Pentru dezvoltarea colecõiilor, bibliotecile centrale
universitare vor aloca minimum 25%, iar universitåõile,
minimum 10% din bugetul anual.
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SECÕIUNEA D
Biblioteci specializate
ART. 20
Instituõiile academice øi de cercetare, autoritåõile
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administraõiei publice centrale øi locale, instituõiile publice,
unitåõile militare, agenõii economici øi celelalte persoane
juridice de drept public sau privat pot înfiinõa øi organiza
biblioteci specializate.

ART. 21
Bibliotecile specializate sunt biblioteci de drept public
sau privat øi sunt finanõate de cåtre autoritåõile, instituõiile sau
celelalte persoane juridice care le tuteleazå.

SECÕIUNEA E
Biblioteci publice
ART. 22
(1) Bibliotecile publice sunt biblioteci de drept public sau
privat, destinate tuturor membrilor unei comunitåõi locale ori zonale.
(2) Bibliotecile publice asigurå egalitatea accesului la
informaõii øi la documentele necesare informårii, educaõiei
permanente øi dezvoltårii personalitåõii utilizatorilor, fårå
deosebire de statut social sau economic, vârstå, sex,
apartenenõå politicå, religie ori naõionalitate.
ART. 23
Din categoria bibliotecilor publice fac parte:
a) Biblioteca Metropolitanå Bucureøti;
b) bibliotecile judeõene;
c) bibliotecile municipale øi oråøeneøti;
d) bibliotecile comunale.

ART. 24
Biblioteca Metropolitanå
Bibliotecii Municipale “Mihail
este bibliotecå de drept public
funcõioneazå în subordinea
Municipiului Bucureøti.

Bucureøti, succesoare a
Sadoveanu“ din Bucureøti,
cu personalitate juridicå øi
Consiliului General al

ART. 25
Biblioteca Metropolitanå Bucureøti exercitå funcõia de
bibliotecå publicå pentru Municipiul Bucureøti, de bibliotecå
judeõeanå pentru judeõul Ilfov øi de depozit legal pentru
judeõul Ilfov, având urmåtorul obiect de activitate:
a) colecõioneazå øi achiziõioneazå toate categoriile de
documente necesare organizårii activitåõii de lecturå,
informare, documentare øi educaõie permanentå în toate
sectoarele Capitalei, prin filiale øi biblioteci mobile;
b) elaboreazå øi editeazå Bibliografia retrospectivå øi
curentå a municipiului Bucureøti, alte publicaõii de
specialitate, alcåtuieøte baze de date øi asigurå servicii de
informare comunitarå;
c) colecõioneazå, conservå øi valorificå fondul de
documente specifice, cu scopul protejårii patrimoniului
culturii scrise a municipiului Bucureøti øi a judeõului Ilfov.

ART. 26
(1) Activitatea Bibliotecii Metropolitane Bucureøti este
finanõatå integral din bugetul municipiului Bucureøti.
(2) Consiliile locale ale sectoarelor pot finanõa programe
culturale, lucråri de investiõii øi cheltuieli materiale pentru
filialele aflate pe teritoriul sectorului respectiv.
ART. 27
(1) Bibliotecile judeõene sunt biblioteci de drept public cu
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personalitate juridicå.
(2) Bibliotecile judeõene se organizeazå øi funcõioneazå în
toate municipiile reøedinõå de judeõ, în subordinea consiliilor
judeõene.
(3) Bibliotecile judeõene sunt øi biblioteci municipale în
municipiul capitalå de judeõ.

ART. 28
Bibliotecile judeõene au urmåtoarele atribuõii principale:
a) colecõioneazå toate categoriile de documente necesare
organizårii activitåõii de informare, documentare øi de lecturå
la nivelul comunitåõii judeõene øi organizeazå Depozitul Legal
local, potrivit legii;
b) coordoneazå activitatea bibliotecilor publice de pe raza
judeõului în care îøi desfåøoarå activitatea, prin acõiuni
specifice de verificare øi de evaluare, prin programe øi acõiuni
culturale de îndrumare profesionalå, asigurând aplicarea
unitarå a normelor biblioteconomice øi a legislaõiei în
domeniu, precum øi coordonarea implementårii strategiilor øi
programelor de automatizare a serviciilor acestor biblioteci;
c) elaboreazå øi editeazå bibliografia localå curentå,
materiale de îndrumare metodologicå øi alte publicaõii, alcåtuiesc
baza de date øi organizeazå puncte de informare comunitarå,
coopereazå cu autoritåõile administraõiei publice locale, cu
instituõiile abilitate øi cu organismele neguvernamentale în
realizarea obiectivelor educaõiei permanente.
ART. 29
Activitatea bibliotecilor judeõene se finanõeazå din
bugetul judeõului (øi al municipiului capitalå de judeõ)
respectiv.

ART. 30
(1) Bibliotecile municipale øi oråøeneøti sunt biblioteci de
drept public cu personalitate juridicå.
(2) Consiliile locale ale municipiilor reøedinõå de judeõ
pot finanõa programe culturale, achiziõii de documente pentru
biblioteca judeõeanå, lucråri de investiõii, precum øi susõinerea
de cheltuieli materiale øi de capital pentru biblioteca judeõeanå
respectivå.

ART. 31
Bibliotecile municipale øi oråøeneøti organizeazå
activitatea de lecturå øi oferå servicii de documentare øi
informare comunitarå.

ART. 32
Activitatea bibliotecilor municipale øi oråøeneøti se
finanõeazå din bugetul municipiilor øi oraøelor pe raza cårora
funcõioneazå.

ART. 33
Bibliotecile comunale se organizeazå øi funcõioneazå în
toate centrele de comunå, în subordinea consiliilor locale, øi
sunt finanõate din bugetele acestora.

ART. 34
Consiliile locale pot organiza în øcolile såteøti filiale sau
puncte de servicii ale bibliotecilor publice comunale.
ART. 35
Persoanele fizice sau juridice române ori stråine pot
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înfiinõa øi finanõa biblioteci publice de drept privat pe teritoriul
României, conform legilor în vigoare.
SECÕIUNEA F
Biblioteci øcolare

ART. 36
Din reõeaua bibliotecilor øcolare fac parte:
a) Biblioteca Pedagogicå Naõionalå “I.C. Petrescu“ din
Bucureøti, bibliotecå de drept public, de importanõå naõionalå,
cu personalitate juridicå, subordonatå Ministerului Educaõiei
øi Cercetårii; aceasta participå la programul de specializare a
personalului didactic din învåõåmântul preøcolar, primar,
gimnazial, liceal øi postliceal øi asigurå îndrumarea
metodologicå pentru bibliotecile caselor corpului didactic øi
pentru bibliotecile øcolare;
b) bibliotecile caselor corpului didactic, biblioteci de
drept public fårå personalitate juridicå, care îndeplinesc
funcõii de informare øi de documentare pentru personalul
didactic din învåõåmântul preuniversitar øi sunt subordonate
inspectoratelor øcolare judeõene øi al municipiului
Bucureøti;
c) bibliotecile øcolare, biblioteci de drept public sau de
drept privat, care funcõioneazå în unitåõile de învåõåmânt
preøcolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal øi profesional,
precum øi în cadrul altor structuri øcolare.
ART. 37
Bibliotecile øcolare sunt parte integrantå a procesului de
instruire, formare øi educare.

ART. 38
Finanõarea bibliotecilor øcolare se face din bugetul anual
al instituõiilor de învåõåmânt de stat sau privat în cadrul cårora
funcõioneazå, într-un cuantum de pânå 10%, din bugetul anual
alocat.
CAP. 3
Patrimoniul bibliotecilor
ART. 39
(1) Colecõiile bibliotecilor pot fi formate din urmåtoarele
categorii de documente:
a) cårõi;
b) publicaõii seriale;
c) manuscrise;
d) microformate;
e) documente cartografice;
f) documente de muzicå tipårite;
g) documente audiovizuale;
h) documente grafice;
i) documente electronice;
j) documente fotografice sau multiplicate prin prelucråri
fizico-chimice;
k) documente arhivistice;
l) alte categorii de documente, indiferent de suportul
material.
(2) Colecõiile pot cuprinde øi alte documente, nespecifice
bibliotecilor, istoriceøte constituite sau provenite din donaõii.
ART. 40
(1) Documentele aflate în colecõiile bibliotecilor, care au

13

Legea nr. 334 din 31 mai 2002

statut de bunuri culturale comune sau care au fost clasate în
categoria bunurilor culturale ce fac parte din patrimoniul
cultural naõional mobil nu sunt mijloace fixe øi sunt
evidenõiate, gestionate øi inventariate în condiõiile legii.
(2) Eliminarea documentelor din colecõii se aplicå numai
bunurilor culturale comune, uzate fizic sau moral, dupå o
perioadå de minimum 6 luni de la achiziõie, prin hotårârea
conducerii bibliotecii.
(3) Evidenõa documentelor se face în sistem tradiõional
sau informatizat, astfel:
a) evidenõa globalå, prin registrul de miøcare a fondurilor
(R.M.F.);
b) evidenõa individualå, prin registrul de inventar (R.I.),
cu numerotare de la 1 la infinit;
c) evidenõa periodicelor, trimestrial sau anual, prin
constituirea lor în unitåõi de inventar;
d) evidenõa analiticå, pe fiøe însoõite de imagini foto,
pentru bunurile culturale constituite în gestiuni øi care fac
parte din patrimoniul cultural naõional mobil.
(4) Evidenõa globalå øi individualå realizatå în sistem
informatizat cuprinde descrierea completå, conform
standardelor (internaõionale) în vigoare.
(5) Bibliotecarii nu sunt obligaõi så constituie garanõii
gestionare, dar ei råspund material pentru lipsurile din
inventar care depåøesc procentul de pierdere naturalå stabilit
potrivit legii.
(8) Documentele specifice bibliotecilor se inventariazå
periodic astfel:
a) fondul care cuprinde pânå la 10.000 de documente - o
datå la 4 ani;
b) fondul cuprins între 10.001 - 50.000 de documente - o
datå la 6 ani;
c) fondul cuprins între 50.001 - 100.000 de documente - o
datå la 8 ani;
d) fondul cuprins între 100.001 - 1.000.000 de documente
- o datå la 10 ani;
e) peste 1.000.000 de documente - o datå la 15 ani.
(9) În caz de predare/preluare a gestiunii fondului de
documente specifice, precum øi în caz de forõå majorå, se
procedeazå la verificarea integralå a inventarului;
modificarea parõialå a echipei gestionare se opereazå prin
integrare în gestiune, în condiõiile legii;
(10) În cazuri de forõå majorå, incendii, calamitåõi
naturale, precum øi mutåri succesive, sedii øi locuri de
depozitare improprii etc., conducerea bibliotecii dispune
scoaterea din evidenõå a documentelor distruse.
(11) Bibliotecile publice sunt obligate så îøi dezvolte
colecõiile de documente, prin achiziõionarea de titluri din
producõia editorialå curentå, precum øi prin completarea
retrospectivå.
(12) Creøterea anualå a colecõiilor din bibliotecile publice
trebuie så fie de minimum 50 de documente specifice la 1.000
de locuitori.
(13) Colecõia din biblioteca publicå trebuie så asigure cel
puõin un document specific pe cap de locuitor.
ART. 41
(1) Colecõiile bibliotecilor se constituie øi se dezvoltå prin
transfer, schimb interbibliotecar naõional øi internaõional,
donaõii, legate øi sponsorizåri, precum øi prin achiziõionarea
unor servicii culturale de bibliotecå, respectiv prin
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achiziõionarea de documente specifice, publicaõii, cårõi vechi
øi din producõia editorialå curentå, indiferent de valoarea lor øi
de suportul pe care au fost înregistrate sau fixate, cu
respectarea principiilor utilizårii eficiente a fondurilor publice,
a transparenõei øi a tratamentului egal, în condiõiile legii.
(2) Dotårile se asigurå prin finanõarea de cåtre autoritåõile
finanõatoare, precum øi prin transferuri, donaõii, sponsorizåri,
venituri extrabugetare; donaõiile øi sponsorizårile din
stråinåtate sunt scutite de taxe vamale øi de T.V.A.*)

*) Conform art. 161 alin. (7) lit. i) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, referirile la taxa pe valoarea adåugatå din
cadrul acestui alineat råmân în vigoare pânå la data de 31
decembrie 2006.

ART. 42
(1) Colecõiile bibliotecilor se påstreazå în depozite øi/sau
în såli cu acces liber special amenajate, asigurându-se condiõii
de conservare øi de securitate adecvate.
(2) Autoritåõile øi instituõiile publice finanõatoare
controleazå øi asigurå condiõii optime de påstrare a colecõiilor
øi de acces la acestea.

ART. 43
(1) Bibliotecile de drept public pot organiza filiale în
comunitåõile româneøti de peste hotare, în condiõiile unor protocoale
încheiate în acest scop, cu aprobarea autoritåõii finanõatoare.
(2) Colecõiile de documente specifice, precum øi dotårile
materiale destinate construirii organizårii øi dezvoltårii acestor
filiale pot reprezenta, dupå caz, transferuri din patrimoniul
propriu sau achiziõii anume realizate din surse bugetare, cu
aprobarea autoritåõilor finanõatoare, precum øi sponsorizåri øi
donaõii de la persoane fizice øi juridice.
CAP. 4
Personalul bibliotecilor

ART. 44
(1) Personalul bibliotecilor se compune din:
a) personal de specialitate;
b) personal administrativ;
c) personal de întreõinere
(2)
a) În categoria personalului de specialitate din biblioteci se
includ: bibliotecarii, bibliografii, cercetåtorii, redactorii,
documentariøtii, conservatorii, restauratorii, inginerii de sistem,
informaticienii, operatorii, analiøtii, depozitarii øi alte funcõii de profil.
b) în bibliotecile de drept public, pot fi angajate øi
persoane cu studii medii sau superioare, altele decât cele de
specialitate, cu obligaõia de a urma, într-o perioadå de 2-3 ani,
una dintre formele de pregåtire prevåzute de lege.
(3) Personalul de specialitate din reõeaua de biblioteci a
Ministerului Educaõiei øi Cercetårii are statut de personal
didactic auxiliar.
4) Organigrama bibliotecii se aprobå de cåtre autoritatea
sau instituõia finanõatoare.

ART. 45
(1) Angajarea personalului de specialitate din bibliotecile
finanõate din fonduri publice, cu personalitate juridicå, se
realizeazå prin concurs organizat de conducerea bibliotecii,
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potrivit legii; din comisiile de concurs vor face parte
obligatoriu øi reprezentanõi ai bibliotecilor cu rol de
coordonare metodologicå.
(2) Angajarea personalului de specialitate din bibliotecile
finanõate din fonduri publice, fårå personalitate juridicå, se
realizeazå prin concurs organizat de autoritatea finanõatoare;
din comisiile de concurs va face parte øi reprezentantul
bibliotecii cu rol de coordonare metodologicå.
3) Nomenclatorul de funcõii øi criteriile de normare a
resurselor umane în Biblioteca Naõionalå øi în bibliotecile
publice sunt prevåzute în Anexa I la prezenta lege.
4) Pentru bibliotecile din învåõåmânt øi bibliotecile
specializate, nomenclatorul de funcõii øi criteriile de normare
sunt prevåzute în Anexa II la prezenta lege.
ART. 46
Angajarea personalului administrativ øi de întreõinere
stabilit prin organigrama bibliotecii se realizeazå în
conformitate cu prevederile legale.

ART. 47
Atribuõiile øi competenõele personalului din biblioteci se
stabilesc prin fiøa postului, conform structurii organizatorice,
programelor de activitate øi sarcinilor de serviciu elaborate de
cåtre directorul general sau de cåtre director, respectiv de cåtre
bibliotecarul responsabil, pe baza regulamentului de
organizare øi funcõionare a bibliotecii.
ART. 48
Promovarea, sancõionarea, eliberarea din funcõie øi
destituirea personalului din biblioteci se realizeazå în
conformitate cu prevederile legale; în cazul bibliotecilor fårå
personalitate juridicå, se va solicita øi avizul bibliotecii cu rol
de coordonare metodologicå.

ART. 49
Pregåtirea personalului de specialitate din biblioteci se
asigurå de cåtre Ministerul Educaõiei øi Cercetårii, cu
consultarea asociaõiilor profesionale de profil, prin: cursuri
opõionale, la nivel liceal, învåõåmânt postliceal, învåõåmânt
superior de lungå øi scurtå duratå, inclusiv învåõåmânt la
distanõå, cursuri postuniversitare, programe de masterat øi
doctorat, precum øi prin alte forme de pregåtire
profesionalå.

ART. 50
(1) Conducerea bibliotecii de drept public øi
ordonatorul principal de credite sunt obligaõi så asigure
formarea profesionalå continuå a personalului de
specialitate, alocând în acest scop minimum 5% din totalul
cheltuielilor de personal prevåzute prin buget.
(2) Cursurile de formare profesionalå continuå a
personalului din bibliotecile de drept public se organizeazå, în
condiõiile legii, de cåtre Biblioteca Naõionalå a României,
Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Pedagogicå Naõionalå
“I.C. Petrescu“, casele corpului didactic, bibliotecile centrale
universitare, Biblioteca Metropolitanå Bucureøti øi bibliotecile
judeõene, centrele pentru formare profesionalå continuå ale
Ministerului Culturii øi Cultelor øi Ministerului Educaõiei øi
Cercetårii, asociaõiile profesionale de profil, precum øi de firmele
acreditate, ce oferå cursuri care så acopere varietatea
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specializårilor dintr-o bibliotecå. Metodologia, criteriile de
autorizare a instituõiilor în domeniul formårii profesionale
continue a personalului din bibliotecile de drept public, precum
øi modalitåõile de examinare finalå øi de certificare a pregåtirii
profesionale sunt elaborate, în condiõiile legii, de cåtre Ministerul
Educaõiei øi Cercetårii øi de cåtre Ministerul Culturii øi Cultelor,
cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritåõii Sociale øi Familiei.

ART. 51
(1) Personalul din bibliotecile de drept public, care are în
responsabilitate colecõii cu acces liber øi/sau destinate
împrumutului la domiciliu, beneficiazå de un coeficient anual
de 0,3% scådere din totalul fondului inventariat, reprezentând
pierdere naturalå datoratå unor cauze care nu puteau fi
înlåturate ori în alte asemenea cazuri în care pagubele au fost
provocate din riscul minimal normal al serviciului.
(2) Bibliotecile pot asigura utilizatorilor, la cererea
acestora, accesul la serviciile lor pe parcursul întregii
såptåmâni, cu plata personalului, conform legii.
(3) Documentele, bunuri culturale comune, gåsite
lipså din inventar, se recupereazå fizic, prin înlocuirea cu
documente identice, sau valoric, prin achitarea valorii de
inventar a documentelor, actualizatå cu aplicarea
coeficientului de inflaõie la zi, la care se adaugå o sumå
echivalentå cu de pânå la 5 ori faõå de preõul astfel
calculat.
(4) Bunurile culturale de patrimoniu lipså la inventar se
recupereazå fizic; în cazul în care acest lucru nu este posibil,
se recupereazå valoric la preõul pieõei plus o penalizare de
minimum 10% din cost, pe baza hotårârii Comisiei Naõionale
a Bibliotecilor.
Art. 52
(1) Personalul din bibliotecile de drept public care
prelucreazå øi valorificå publicaõii noi øi vechi, colecõii care
includ bunuri ce fac parte din patrimoniul cultural naõional
mobil, persoane care lucreazå în depozite de carte, în
laboratoare de informatizare, de restaurare øi de conservare a
cårõii øi cei care asigurå servicii de împrumut în bibliotecå sau
în spitale, aziluri de båtrâni, orfelinate sau alte puncte externe
de servicii beneficiazå, pentru condiõii periculoase sau
våtåmåtoare, de un spor de pânå la 15% din salariul de bazå,
spor care face parte din acesta.
(2) Personalul cu o vechime neîntreruptå de 10 ani în
oricare dintre bibliotecile de drept public beneficiazå de un
spor de fidelitate de 15% din salariul de bazå, care face parte
din acesta.
(3) Personalul din bibliotecile publice beneficiazå, pentru
suprasolicitare neuropsihicå, de un spor de 5% din salariul de
bazå, care face parte din acesta, pentru fiecare treaptå/grad
profesional/å deõinut/å.
(4) Personalul de specialitate øi administrativ din
biblioteci care lucreazå pentru efectuarea serviciului lecturii
publice, potrivit programului stabilit de conducerea
instituõiei, în zilele de sâmbåtå øi duminicå, precum øi în
zilele de sårbåtoare legalå, beneficiazå de drepturile
prevåzute de lege.
(5) Personalul din biblioteci beneficiazå de distincõii øi
premii în condiõiile legii, la recomandarea conducerii
bibliotecilor.
CAP. 5
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Conducerea bibliotecilor
ART. 53
Conducerea bibliotecilor este asiguratå dupå cum
urmeazå:
a) în cazul bibliotecilor cu personalitate juridicå, de cåtre
un director general sau director, care poate avea unul sau mai
mulõi adjuncõi;
b) în cazul bibliotecilor fårå personalitate juridicå øi/sau
al filialelor, de un director sau de un bibliotecar responsabil,
cu funcõia de øef de serviciu sau øef de birou, având dreptul la
indemnizaõia de conducere corespunzåtoare, potrivit
prevederilor legale.

ART. 54
Conducerea serviciilor, laboratoarelor øi a birourilor din
biblioteci este asiguratå de un øef de serviciu, øef de laborator,
respectiv de un øef de birou, având dreptul la indemnizaõie de
conducere, potrivit prevederilor legale.

ART. 55
(1) În cadrul bibliotecilor de drept public cu personalitate
juridicå funcõioneazå consilii de administraõie, cu rol
consultativ.
(2) Consiliul de administraõie este condus de directorul
general sau de director, în calitate de preøedinte, øi este format
din maximum 11 membri, astfel: director general sau director,
directori adjuncõi, contabil-øef øi reprezentanõi ai principalelor
compartimente ale bibliotecii, desemnaõi prin decizia
directorului general, respectiv a directorului, precum øi un
reprezentant al autoritåõii finanõatoare, desemnat de aceasta.
(3) Consiliul de administraõie al bibliotecii funcõioneazå în
baza regulamentului de organizare øi funcõionare a bibliotecii.
ART. 56
(1) În cadrul bibliotecilor de drept public, cu sau fårå
personalitate juridicå, poate funcõiona un consiliu øtiinõific cu
rol consultativ în dezvoltarea colecõiilor, în domeniul
cercetårii øtiinõifice øi al activitåõilor culturale.

ART. 57
Numirea, promovarea, sancõionarea øi eliberarea din
funcõie a directorilor generali, directorilor øi a directorilor
adjuncõi din bibliotecile publice judeõene, respectiv din
Biblioteca Metropolitanå Bucureøti, se realizeazå, în condiõiile
legii, de cåtre autoritatea finanõatoare, cu votul a douå treimi
din numårul total al membrilor consiliilor judeõene, respectiv
al Consiliului General al Municipiului Bucureøti.

ART. 58
(1) Numirea, promovarea, sancõionarea øi eliberarea din
funcõie a directorilor generali, directorilor øi a directorilor
adjuncõi din bibliotecile centrale universitare se realizeazå de
cåtre Ministerul Educaõiei øi Cercetårii, în condiõiile legii.
(2) Directorii generali ai bibliotecilor centrale
universitare trebuie så fie cadre didactice universitare, având
cel
puõin
gradul
de
conferenõiar
universitar.
(3) Numirea, promovarea, sancõionarea øi eliberarea din
funcõie a directorilor generali, directorilor, directorilor
adjuncõi øi bibliotecarilor responsabili din celelalte biblioteci
de învåõåmânt se realizeazå de cåtre autoritatea finanõatoare,
în condiõiile legii.
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ART. 59
Directorul general sau directorul, respectiv bibliotecarul
responsabil, råspunde de organizarea øi funcõionarea
bibliotecii sau filialei pe baza organigramei, statului de funcõii
øi regulamentului de organizare øi funcõionare a instituõiei,
elaborate în condiõiile legii øi avizate de cåtre autoritåõile
finanõatoare øi de cåtre bibliotecile cu rol de coordonare
metodologicå, în cazul bibliotecilor de drept public.

CAP. 6
Comisia Naõionalå a Bibliotecilor
ART. 60
În termen de 30 de zile de la data intrårii în vigoare a
prezentei legi, se înfiinõeazå Comisia Naõionalå a
Bibliotecilor, denumitå în continuare Comisie, autoritate
naõionalå øtiinõificå cu rol consultativ pentru bibliotecile de
drept public, aflatå sub autoritatea Ministerului Educaõiei øi
Cercetårii øi a Ministerului Culturii øi Cultelor.
ART. 61
(1) Comisia este formatå din specialiøti recunoscuõi în
domeniul bibliotecilor, desemnaõi dupå cum urmeazå:
a) prin ordin al ministrului educaõiei øi cercetårii: 1
reprezentant din partea Ministerului Educaõiei øi Cercetårii, 1
reprezentant din partea unei biblioteci centrale universitare øi
4 reprezentanõi din bibliotecile de învåõåmânt superior øi
preuniversitar, (o bibliotecå specializatå);
b) prin ordin al ministrului culturii øi cultelor: 1
reprezentant din partea Ministerului Culturii øi Cultelor, 1
reprezentant din partea Bibliotecii Naõionale a României øi 4
reprezentanõi ai bibliotecilor publice (judeõene, municipale,
oråøeneøti, comunale);
c) prin decizia preøedintelui Academiei Române – 1
reprezentant al sistemului de biblioteci ai Academiei Române
øi 1 reprezentant al Bibliotecii Academiei Române;
d) din partea asociaõiilor profesionale – 5 reprezentanõi,
preøedinõi (sau delegaõi) ai acestor asociaõii;
e) prin ordin al ministrului administraõiei øi internelor - 1
reprezentant din partea Ministerului Administraõiei øi
Internelor;
f) prin ordin al ministrului comunicaõiilor øi tehnologiei
informaõiilor – 1 reprezentant din partea Ministerului
Comunicaõiilor øi Tehnologiei Informaõiilor;
g) din partea Patriarhiei Române – 2 reprezentanõi ai
bibliotecilor eclesiastice;
h) din partea Ministerului Apårårii Naõionale – 1
reprezentant al B. N. Militare.
(2) La propunerea Comisiei, Ministerul Culturii øi
Cultelor øi Ministerul Educaõiei øi Cercetårii pot angaja cu
contract de muncå, pe o perioadå determinatå, specialiøti
øi/sau pot încheia contracte de parteneriat public-privat cu
firme specializate pentru consultanõå øi optimizare, în vederea
îndeplinirii obiectivelor stabilite în baza acordurilor convenite
cu Uniunea Europeanå, precum øi a cerinõelor de aliniere la
standardele europene.
(3) Se abrogå øi se înlocuieøte cu:
Membrii Comisiei au mandat pe o perioadå de 3 ani øi
sunt confirmaõi prin ordin comun al celor doi miniøtri
menõionaõi øi al Patriarhiei Române, în baza propunerilor
formulate de instituõiile øi asociaõiile menõionate la alin. (1).
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4) Preøedintele øi secretarul Comisiei sunt aleøi dintre
membrii acesteia, cu votul a 2/3 din totalul membrilor.
(6) Comisia îøi desfåøoarå activitatea în baza unui
regulament propriu de organizare øi funcõionare aprobat prin
ordin comun al celor doi miniøtri.
(7) Se abrogå;
(8) Se abrogå;
(9) Se abrogå;
(6) Sediul oficial øi secretariatul tehnic al Comisiei sunt
asigurate de Ministerul Culturii øi Cultelor;
(7) Secretariatul tehnic este asigurat de cåtre Biblioteca
Naõionalå a României.

ART. 62
(1) Mijloacele de finanõare necesare funcõionårii
Comisiei sunt asigurate din bugetele proprii de cåtre
instituõiile øi asociaõiile reprezentate, potrivit numårului de
membri desemnaõi.
(2) Cheltuielile de participare a membrilor comisiei la
lucrårile acesteia sunt asigurate din bugetele proprii ale
autoritåõilor øi instituõiilor publice în care sunt angajaõi aceøtia.
(3) Indemnizaõia membrilor Comisiei, indiferent de
funcõia sau de responsabilitåõile asumate, este de 10% din
salariul secretarului de stat øi se acordå per øedinõå.

ART. 63
Comisia are urmåtoarele atribuõii:
a) elaboreazå strategii øi programe pentru sistemul
naõional de biblioteci, pe care le supune (propune), spre
aprobare, prin ordin comun, ministrului educaõiei øi cercetårii
øi ministrului culturii øi cultelor;
b) Se abrogå øi se înlocuieøte cu:
propune programe de cercetare în domeniul
biblioteconomiei, istoriei cårõii øi øtiinõei informårii, pe care le
transmite spre analizå øi eventualå însuøire Ministerului
Culturii øi Cultelor, Ministerului Educaõiei øi Cercetårii øi
Academiei Române, precum øi altor autoritåõi sau instituõii
publice interesate;
c) propune metodologiile, normele, normativele øi
reglementårile din domeniul protejårii bunurilor culturale de
patrimoniu din biblioteci, dupå normele øi standardele
europene, pe care le înainteazå Ministerului Culturii øi
Cultelor, respectiv Comisiei Naõionale a Muzeelor øi
Colecõiilor;
d) elaboreazå, în conformitate cu standardele europene,
standarde privitoare la suprafaõa minimå a bibliotecilor
finanõate din fonduri publice, care se aprobå prin ordin comun
al ministrului educaõiei øi cercetårii øi al ministrului culturii øi
cultelor; acestea nu pot fi sub 0,05 mp. pentru un locuitor, în
localitåõile cu o populaõie de pânå la 10.000 de locuitori, øi sub
0,015 mp. pentru un locuitor, în localitåõile cu o populaõie de
peste 10.000 de locuitori;
f) Se abrogå;
g) Se abrogå;
h) Se abrogå;
i) Se abrogå;
k) Se abrogå;
l) Se abrogå;
e) în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei
legi, elaboreazå metodologia sistemului de statisticå a
bibliotecilor øi o înainteazå Institutului Naõional de Statisticå,
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pe baza ordinului comun al ministrului educaõiei øi cercetårii
øi al ministrului culturii øi cultelor;
m) Se abrogå;
n) Se abrogå;
o) Se abrogå;
p) propune programe øi cursuri de specialitate în
domeniul biblioteconomiei øi øtiinõei informårii, istoriei cårõii,
conservårii øi restaurårii documentelor de bibliotecå, precum
øi în domeniul patrimoniului cultural mobil;
r) Elaboreazå, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare
a prezentei legi, norme de realizare a operaõiilor specifice
activitåõii de bibliotecå (pe care le propune ministerelor
interesate), pe care le înainteazå spre aprobare, prin ordin
comun, ministrului educaõiei øi cercetårii øi ministrului culturii
øi cultelor.
s) elaboreazå metodologia de organizare a inspecõiei în
biblioteci, cu scopul de a stabili nivelul de dezvoltare a
bibliotecilor în raport cu strategiile øi standardele naõionale (øi
internaõionale), de a propune soluõii de impulsionare a
dezvoltårii øi de a sprijini procesul decizional de la nivelul
administraõiei centrale øi locale øi se aprobå prin ordin comun
al ministrului educaõiei øi cercetårii øi al ministrului culturii øi
cultelor;
t) Se abrogå;
u) elaboreazå regulamentul de acordare a unor decoraõii,
ordine, medalii, titluri øi premii, potrivit legii, pentru
personalul de specialitate din biblioteci;
v) elaboreazå raportul anual privind starea sistemului
naõional de biblioteci, pe baza rapoartelor statistice primite de
la unitåõile de profil din teritoriu;
w) Se abrogå.

CAP. 7
Drepturile øi obligaõiile utilizatorilor
ART. 64
Accesul utilizatorilor la colecõiile øi serviciile oricårei
biblioteci de drept public sau privat se face în conformitate cu
regulamentul de organizare øi funcõionare a acesteia, elaborat
în corelaõie cu prevederile legale referitoare la protecõia
patrimoniului cultural naõional, la drepturile de autor øi
drepturile conexe.

ART. 65
Pentru a facilita accesul utilizatorilor la colecõiile øi la
serviciile oferite, bibliotecile întocmesc cataloage, efectueazå
cercetåri documentare, elaboreazå bibliografii, sinteze, lucråri
de informare documentarå øi alte instrumente specifice,
constituie øi gestioneazå baze de date, organizeazå secõii øi
filiale, servicii de împrumut øi de consultare pe loc a
documentelor de bibliotecå, precum øi alte servicii.

ART. 66
În cadrul bibliotecilor publice, sumele rezervate pentru
achiziõii de cårõi øi publicaõii seriale în limba minoritåõilor se
stabilesc astfel încât så corespundå proporõiei pe care o
reprezintå minoritatea în cadrul comunitåõii.

ART. 67
Bibliotecile de drept public pot organiza servicii speciale
pentru persoanele cu handicap vizual, precum øi servicii la
domiciliu pentru persoanele cu handicap locomotor.
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ART. 68
(1) Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecå
împrumutate de cåtre utilizatori se sancõioneazå cu plata unei
sume aplicate gradual, pânå la 50% din valoarea înscriså în
contabilitate a documentului respectiv.
(2) Distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri
culturale comune, de cåtre utilizatori se sancõioneazå prin
recuperarea fizicå a unor documente identice sau prin
achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizatå cu
aplicarea coeficientului de inflaõie la zi, la care se adaugå o
sumå echivalentå cu de pânå la 5 ori faõå de preõul astfel
calculat.
(3) Sancõiunile menõionate la alin. (1) øi (2) se stabilesc øi
se fac publice la începutul anului de cåtre conducerea
bibliotecii.
(4) Fondurile constituite din aplicarea acestor sancõiuni
nu se impoziteazå øi se evidenõiazå ca surse extrabugetare,
fiind folosite pentru dezvoltarea colecõiilor, pentru dotåri cu
mobilier øi cu echipamente electronice.

CAP. 8
Dispoziõii tranzitorii øi finale
ART. 69
Bibliotecile de drept public dispun de autonomie
administrativå øi profesionalå în raport cu autoritatea
finanõatoare, constând în:
a) dreptul de a se conduce în afara oricåror ingerinõe
politice, ideologice sau religioase;
b) elaborarea programelor øi proiectelor culturale proprii,
în concordanõå cu strategiile naõionale øi internaõionale;
c) stabilirea øi utilizarea surselor suplimentare de venituri
în vederea dezvoltårii serviciilor de bibliotecå, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare;
d) încheierea protocoalelor de colaborare cu alte
biblioteci sau instituõii culturale din õarå øi stråinåtate;
e) participarea la reuniunile internaõionale de specialitate
sau ale consorõiilor bibliotecare øi ale asociaõiilor
internaõionale la care sunt membre, achitând cotizaõiile øi
taxele aferente.

ART. 70
(1) Pentru sprijinirea materialå a unor activitåõi øi
proiecte de dezvoltare a bibliotecilor, de participare a
specialiøtilor din biblioteci la programe culturale øi de
formare continuå a personalului de specialitate, bibliotecile
cu personalitate juridicå se pot asocia între ele sau cu alte
instituõii culturale øi pot crea fundaõii, asociaõii sau
consorõii.
(2) Condiõiile øi cotele de participare la finanõarea
programelor realizate prin asociere se stabilesc øi se aprobå de
cåtre autoritatea finanõatoare.
ART. 71
(1) Ordonatorii principali de credite au obligaõia de a
finanõa activitatea bibliotecilor de drept public potrivit
standardelor de funcõionare stabilite prin prezenta lege.
(2) Ministerul Culturii øi Cultelor prevede în bugetul
propriu fonduri destinate exclusiv achiziõiei de documente
specifice bibliotecilor publice.
(3) Ministerul Educaõiei øi Cercetårii prevede în bugetul

18

An XI – Nr. 2/2005

propriu fonduri destinate exclusiv achiziõiei de documente
specifice bibliotecilor din subordine.
(4) Susõinerea financiarå øi logisticå a bibliotecilor se
poate realiza øi din alte venituri provenite de la utilizatori, din
tarife stabilite anual de conducerea fiecårei biblioteci pentru
servicii speciale øi din contravaloarea taxelor poøtale pentru
împrumutul bibliotecar intern øi internaõional.
(5) Fondul constituit se utilizeazå pentru construirea,
amenajarea øi dezvoltarea spaõiilor de bibliotecå, inclusiv pentru
informatizarea øi dotarea cu documente øi echipamente specifice.
(6) Disponibilul financiar provenit din aceste surse la
sfârøitul anului se reporteazå în anul urmåtor cu aceeaøi
destinaõie.
(7) Documentaõia tehnicå øi materialele pentru construcõii
destinate bibliotecilor din sistemul naõional, precum øi
achiziõiile de tehnologie a informaõiei, fond de documente
specifice, dotåri pentru serviciul lecturii publice sunt scutite
de taxe vamale øi li se aplicå T.V.A. de 0%.*)
*) Acest alineat se abrogå începând cu data de 1
ianuarie 2006, potrivit art. 136 alin. (2) lit. b) din
Ordonanõa Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii
de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, publicatå în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 29
august 2003, aprobatå cu modificåri prin Legea nr.
545/2003, publicatå în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 915 din 20 decembrie 2003, cu modificårile øi
completårile ulterioare.
Conform art. 161 alin. (7) lit. i) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, referirile la taxa pe valoarea adåugatå din
cadrul acestui alineat råmân în vigoare pânå la data de 31
decembrie 2006.
(8) Tarifele de expediere a tuturor documentelor de
bibliotecå destinate schimbului øi împrumutului intern øi
internaõional beneficiazå de o reducere de 50% . Diferenõa de
50% va fi suportatå de stat, prin Ministerul de Finanõe.
ART. 72
(1) Anual, conducerile bibliotecilor întocmesc rapoarte de
evaluare a activitåõii, care se prezintå consiliului de
administraõie øi consiliului øtiinõific, precum øi autoritåõii
finanõatoare.
2) Situaõiile statistice anuale se transmit de cåtre
biblioteci Institutului Naõional de Statisticå, Comisiei
Naõionale a Bibliotecilor øi ministerelor de resort, potrivit
prevederilor legale.

ART. 73
(1) Schimbarea destinaõiei imobilelor în care
funcõioneazå biblioteci se poate face numai în cazul asigurårii
unor sedii care respectå standardele optime de funcõionare,
conform prezentei legi.
(2) În situaõia prevåzutå la alin. (1), autoritåõile locale au
obligaõia så asigure continuitatea neîntreruptå a activitåõii
bibliotecii.
ART. 74
(1) Se abrogå.

ART. 75
Anexa face parte integrantå din prezenta lege.

Art. 1
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A. Biblioteci comunale

ANEXÅ
BIBLIOTECI PUBLICE

Categoria de personal
Criterii de normare
- Bibliotecar*)
- un post/unitate pânå la 2.500 de locuitori
*) Postul de bibliotecar reprezintå funcõia de responsabil de bibliotecå øi se asimileazå cu funcõia de øef de birou.
B. Biblioteci oråøeneøti sau municipale situate în localitate nereøedinõå de judeõ

Categoria de personal
Criterii de normare
- Director
- un post/unitate
- Bibliotecar øef de birou **)
- un post pânå la 2.500 locuitori
øi alte categorii ale personalului de specialitate
**) Øeful de birou poate fi asimilat cu directorul adjunct. Posturile de conducere pentru bibliotecile cu un numår mai mare de 3
angajaõi se acordå prin organigramå aprobatå potrivit prevederilor legale.

C. Biblioteci judeõene

Categoria de personal
Criterii de normare
- Director general*)
- un post/unitate
- Director de specialitate*)
- un post/unitate
- Director economic*)
- un post/unitate
- Director*)
- un post/unitate
- Director adjunct de specialitate*)
- un post/unitate
- Director adjunct economic*)
- un post/unitate
- Bibliotecar øi alte categorii ale
- un post de la 2.500 - 5.000 de locuitori
personalului de specialitate
ai municipiului reøedinõå de judeõ
*) Postul de director general øi posturile de director de specialitate øi de director economic se acordå în biblioteca judeõeanå
cu un personal de minimum 150 de angajaõi.
*) Postul de director øi posturile de director adjunct de specialitate øi de director adjunct economic se acordå în biblioteca
judeõeanå cu un personal de minimum 75 de angajaõi.
*) Postul de director øi de director adjunct economic se acordå în biblioteca judeõeanå cu un personal mai mic de 75 de
angajaõi.
Posturile de conducere sunt incluse în numårul personalului de specialitate rezultat din aplicarea criteriilor de normare.
Personalul administrativ reprezintå 10% din numårul total al personalului aprobat.
Personalul de întreõinere øi de deservire se repartizeazå astfel:
- personalul de pazå øi de pompieri se stabileøte potrivit prevederilor legale;
- îngrijitor - un post la 500 mp.;
- numårul muncitorilor calificaõi øi necalificaõi se acordå în funcõie de necesarul fiecårei unitåõi, potrivit prevederilor
legale.
Indicatorul utilizatorilor de informaõii din biblioteca publicå reprezintå 5% (maximum 10% ) din numårul de locuitori ai
comunitåõii, în condiõiile respectårii standardelor din prezenta lege.

D. Biblioteca Naõionalå a României

Categoria de personal
Criterii de normare
- Director general *
- 1 post/unitate
- Director general adjunct *
- 2 posturi/unitate
- Director de specialitate *
- 3 posturi/unitate
- Director adjunct de specialitate *
- 5 posturi/unitate
- Director *
- 5 posturi/unitate
- Director economic *
- 1 post/unitate
- Director administrativ *
- 1 post/unitate
Toate categoriile de personal de specialitate *
- 1 post la 30.000 locuitori
* La numårul maxim de posturi (995) se ajunge pe måsura dårii în folosinõå a noului sediu al BNR, precum øi a funcõionårii
BNR în parametri optimi. Populaõia României: 21.000.000 locuitori; românii din afara graniõelor õårii: aproximativ
7.000.000. Rezultå un numår de 21-28.000 locuitori pe cap de lucråtor în Biblioteca Naõionalå, media europeanå fiind de
19.000 de locuitori pe cap de lucråtor în bibliotecile naõionale. Grila de personal a BNR poate fi lårgitå prin ordinul
ordonatorului principal de credit, care aprobå schema de funcõionare la propunerea directorului general al BNR.
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LEGEA Nr. 111 din 21 noiembrie 1995 privind constituirea, organizarea øi funcõionarea
Depozitului Legal de documente, indiferent de suport
republicatå în Monitorul Oficial nr. 119 din 7 februarie 2005
– propuneri de modificare –

(1) Documentele tipårite, grafice,
fotografice,
sonore,
audiovizuale,
multimedia, oricare ar fi procedeele
tehnice de reproducere, de editare sau de
difuzare, fac obiectul Depozitului legal
obligatoriu, din momentul în care devin
publice. Soft-urile, bazele de date, softurile dedicate, precum øi alte produse ale
inteligenõei artificiale sunt supuse
Depozitului legal din momentul în care
devin publice, prin difuzarea lor pe suport
material, oricare ar fi natura acestuia.
(2) Depozitul legal funcõioneazå ca
fond intangibil.
Art. 2
(1) Depozitul legal are ca obiective:
a) colectarea øi conservarea
documentelor menõionate la alineatul (2)
al prezentului articol;
b)
constituirea
øi
editarea
bibliografiei naõionale.
(2)
Depozitul
legal
cuprinde
urmåtoarele categorii de documente, produse
în serie, indiferent dacå sunt destinate unei
difuzåri comerciale sau gratuite:
a) cårõi, broøuri, fascicole separate;
b) ziare, reviste, almanahuri,
calendare, agende øi alte publicaõii seriale;
c) extrase din publicaõii seriale;
d) partituri muzicale;
e) documentele numismatice øi
filatelice: bancnote, monede, medalii, timbre,
inclusiv timbre fiscale øi judiciare, mårci
poøtale øi alte forme de emisiuni filatelice;
f) reproduceri artistice în serie ale
albumelor,
stampelor,
tablourilor,
portretelor, gravurilor, ilustratelor, cårõilor
poøtale ilustrate, fotografiilor;
g) atlase, hårõi øi globuri geografice,
planuri tipårite;
h) materiale de comunicare
propagandisticå, având caracter politic,
administrativ, cultural-artistic, øtiinõific,
educativ, religios, sportiv: programe,
anunõuri, afiøe, proclamaõii, planøe,
diverse materiale intuitive;
i) teze de doctorat øi rezumate ale
acestora, precum øi cursuri universitare;
j) documente audiovizuale: discuri,
casete, videocasete, diafilme, diapozitive,
microfilme, microfiøe, CD-uri øi altele
asemenea;
k) filme artistice øi documentare de
lung øi scurt metraj, care se predau sub
formå de casete video, CD sau DVD;
l) documente multimedia: CD-uri,
DVD-uri;
m)
documente
electronice:
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publicaõiile online sau offline, inclusiv
orice publicaõie în formå electronicå;
n) publicaõii având caracter oficial,
ale autoritåõilor publice centrale øi locale,
precum øi culegeri de acte normative;
o) standarde, descrieri de invenõii øi
inovaõii, norme tehnice øi de funcõionare;
p) programe informatice øi baze de
date;
r) orice alte documente tipårite sau
multiplicate prin proceduri grafice sau
fizico-chimice, cum sunt: litografierea,
fotografierea, fono- øi videografierea, etc.,
cu excepõia celor prevåzute la art. 5.
s) gravuri originale ale artiøtilor
plastici profesioniøti, dacå tirajul
depåøeøte un numår de 3 exemplare;
t) ediõii rare øi bibliofile.
ART. 3
(1) Depozitul legal este organizat, la
nivel central, de cåtre Biblioteca
Naõionalå a României øi are ca
beneficiari: Biblioteca Naõionalå a
României, Biblioteca Academiei Române,
Biblioteca Centralå Universitarå din ClujNapoca, Biblioteca Centralå Universitarå
din Iaøi øi Biblioteca Centralå
Universitarå din Timiøoara.
(2) La nivel local, bibliotecile
judeõene organizeazå Depozitul legal øi
beneficiazå de acesta conform art. 8.
ART. 4
Sunt supuse obligaõiei de trimitere, cu
titlu de depozit legal, documentele
prevåzute la art. 2 produse în România,
precum øi cele realizate în stråinåtate de
cåtre persoane fizice sau juridice române,
ori executate pentru acestea, indiferent
dacå sunt destinate difuzårii în România
sau în stråinåtate.
ART. 5
Nu sunt supuse obligaõiei de
trimitere, cu titlu de depozit legal,
documentele cu valoare informaõionalå
reduså – cårõi de vizitå, ferpare, plicuri de
corespondenõå, formulare cu caracter
administrativ-contabil, registre, borderouri, state de platå, boniere, antete, lucråri
de mercantilaj – produse în serie øi
destinate difuzårii comerciale sau
gratuite, indiferent de suportul material øi
de procedeul tehnic utilizat pentru
producerea, editarea sau difuzarea lor,
documentele de valoare – documentele
bancare, bilete de transport øi de
spectacole, documentele de stare civilå
sau de identitate, titlurile de proprietate,
materialele de publicitate øi de reclamå cu

caracter comercial, materialele ce conõin
informaõii secrete de stat sau secrete de
serviciu.
ART. 6
(1) Pentru documentele prevåzute la
art. 2 produse în România, obligaõia de
trimitere, cu titlu de depozit legal, aparõine
producåtorilor: editurilor, persoanelor
fizice sau juridice care realizeazå
documente în regie proprie, atelierelor,
caselor/studiourilor de înregistrare, Båncii
Naõionale a României, Monetåriei
Statului, Companiei Naõionale “Poøta
Românå“ - S.A. precum øi altor asemenea
producåtori.
(2) În cazul documentelor realizate în
stråinåtate de cåtre sau pentru persoane
fizice sau juridice române, obligaõia de
trimitere, cu titlu de depozit legal, revine
acestor persoane.
ART. 7
(1) Se trimit la Biblioteca Naõionalå a
României, în 7 exemplare, urmåtoarele
materiale:
a) cårõile, cårõile electronice;
b) broøurile;
c) extrasele din publicaõii seriale.
(2) Din cele 7 exemplare menõionate
la alin. (1), Biblioteca Naõionalå a
României reõine 3 exemplare, dintre care
un exemplar pentru Depozitul legal
propriu, un exemplar pentru semnalare
statisticå øi elaborarea Bibliografiei
naõionale curente øi un exemplar destinat
schimbului internaõional de publicaõii, øi
distribuie câte un exemplar Bibliotecii
Academiei Române, Bibliotecii Centrale
Universitare din Cluj-Napoca, Bibliotecii
Centrale Universitare din Iaøi øi Bibliotecii
Centrale Universitare din Timiøoara.
(3) Se trimit la Biblioteca Naõionalå a
României, în 6 exemplare, urmåtoarele
documente:
a) publicaõii seriale;
b) cursurile universitare tipårite sau
multigrafiate;
c) manuale øcolare;
d) partiturile muzicale;
e) rezumatele tezelor de doctorat;
f) documente audiovizuale: discuri, casete,
videocasete, diafilme, diapozitive, microfilme,
microfiøe, CD-uri øi altele asemenea;
g) documente multimedia: CD-uri,
DVD-uri;
h) programe informatice, baze de
date;
i) publicaõii cu caracter oficial, ale
autoritåõilor centrale øi locale, precum øi
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culegeri de acte normative;
j) standardele øi descrierile de
invenõii øi de inovaõii.
(4) Din cele 6 exemplare menõionate
la alin. (3), Biblioteca Naõionalå a
României reõine douå exemplare pentru
Depozitul legal propriu øi pentru
elaborarea Bibliografiei naõionale curente
øi distribuie câte un exemplar Bibliotecii
Academiei Române, Bibliotecii Centrale
Universitare din Cluj-Napoca, Bibliotecii
Centrale Universitare din Iaøi øi Bibliotecii
Centrale Universitare din Timiøoara.
(5) Se trimit la Biblioteca Naõionalå a
României, în 3 exemplare, urmåtoarele
documente:
a) documentele numismatice øi
filatelice, cum sunt bancnotele, monedele,
medaliile øi mårcile poøtale;
b) atlase, albume, hårõi-plane, globuri
geografice øi planuri tipårite;
c) reproducerile în serie ale stampelor,
tablourilor, gravurilor, afiøelor, ilustratelor,
cårõilor poøtale ilustrate, fotografiilor;
d) microfilme, microfiøe;
6) Din cele 3 exemplare menõionate
la alin. (5), Biblioteca Naõionalå a
României reõine douå exemplare pentru
Depozitul legal propriu øi pentru
elaborarea Bibliografiei naõionale curente
øi distribuie un exemplar Bibliotecii
Academiei Române.
(7) Tezele de doctorat se trimit de
cåtre Ministerul Educaõiei øi Cercetårii în
câte un exemplar la Biblioteca Naõionalå a
României øi de cåtre universitåõile
responsabile în câte un exemplar la
Biblioteca Academiei Române.
(8) Se trimit la Biblioteca Naõionalå
a României, în douå exemplare,
urmåtoarele materiale:
a) ediõiile rare øi bibliofile;
b) programele, anunõurile, afiøele,
proclamaõiile;
c) fascicolele separate.
(9) Din cele douå exemplare menõionate
la alin. (7), Biblioteca Naõionalå a României
reõine un exemplar pentru Depozitul legal
propriu øi distribuie celålalt exemplar.
(10)
Filmele
artistice
øi
documentarele de lung øi scurt metraj, care
se predau sub formå de casete video, CD
sau DVD, se trimit la Biblioteca Naõionalå
a României în douå exemplare, dintre care
un exemplar pentru fondul intangibil øi al
doilea pentru Bibliografia naõionalå.
(11) Se trimite la Biblioteca
Naõionalå a României un exemplar din
documentele electronice: publicaõiile
online sau offline, inclusiv orice publicaõie
în formå electronicå.
ART. 8
În cazul documentelor prevåzute la
art. 7 alin. (1) øi (3), persoanele fizice øi

juridice menõionate la art. 6 alin. (1)
trimit un exemplar suplimentar la
biblioteca judeõeanå din judeõul în care îøi
au sediul, în vederea includerii acestor
materiale în Depozitul legal local.
ART. 9
(1) Trimiterea documentelor cu titlu
de depozit legal cåtre bibliotecile
prevåzute la art. 7 øi 8 are caracter
obligatoriu, documentele respective fiind
transmise cu titlu gratuit.
(2) Cheltuielile de expediõie a
documentelor cu titlu de Depozit legal
trimise de cåtre producåtori se suportå de
cåtre aceøtia, iar cheltuielile de expediõie
între biblioteci se suportå din bugetul
Ministerului Culturii øi Cultelor.
(3) Trimiterea prevåzutå la alin. (1) se
efectueazå din prima tranøå de tiraj, în
termen de maximum 30 de zile de la data
apariõiei.
(4) Nu se trimit documente tipårite
produse în tiraje suplimentare. Pentru
acestea se trimit la sfârøitul fiecårui an, la
Biblioteca Naõionalå a României,
declaraõii globale ale cifrelor de tiraj.
ART. 10
(2) Toate exemplarele de carte
trebuie så prezinte descrierea C.I.P. a
Bibliotecii Naõionale a României,
precum
øi
urmåtoarele
date:
numele/denumirea øi domiciliul/sediul
producåtorului, luna øi anul tipåririi,
numårul internaõional standardizat I.S.B.N., tirajul, numårul editorului øi,
în cazul tipåririi în stråinåtate, õara în
care a fost tipåritå cartea.
ART. 11
Biblioteca Naõionalå a României
este autorizatå så exercite funcõia de
agenõie naõionalå pentru Depozit legal øi
are, în aceastå calitate, urmåtoarele
atribuõii:
a) asigurå controlul bibliografic
naõional - C.B.N. - asupra materialelor
prevåzute la art. 2 din prezenta lege;
b) întocmeøte statistica oficialå a
ediõiilor naõionale;
c) atribuie numårul de Depozit legal;
d) atribuie numerele internaõionale de
standardizare a cårõilor - I.S.B.N. - øi a
publicaõiilor în serie - I.S.S.N. - øi întocmeøte
catalogarea înaintea publicårii - C.I.P.;
e) creeazå øi gestioneazå baza de date
a editurilor cu sediul în România;
f) urmåreøte øi controleazå modul în
care persoanele fizice øi juridice, obligate
så efectueze trimiteri cu titlu de Depozit
legal, se conformeazå acestei obligaõii;
g) urmåreøte øi controleazå modul în
care bibliotecile beneficiare prelucreazå,
depoziteazå øi conservå cårõile øi celelalte
materiale primite cu titlu de Depozit legal;
h) reõine, prelucreazå, depoziteazå øi

Legea Nr. 111 din 21 noiembrie 1995

conservå, ca fond intangibil, câte un
exemplar din documentele primite cu titlu de
Depozit legal øi distribuie celelalte exemplare
beneficiarilor prevåzuõi la art. 7 øi 8.
ART. 12
Bibliotecile
beneficiare
ale
exemplarelor de depozit legal au
urmåtoarele obligaõii:
a) så primeascå materialele care li se
trimit cu acest titlu øi så le ia în evidenõå;
b) så le prelucreze potrivit normelor
biblioteconomice în vigoare;
c) så asigure depozitarea, conservarea
øi gestionarea lor corectå;
d) så dispunå måsuri pentru
asigurarea integritåõii øi securitåõii
materialelor primite;
e)
så
urmåreascå
primirea
materialelor care le sunt destinate,
sesizând Biblioteca Naõionalå a României
despre eventualele lipsuri.
ART. 13
(1) Toate exemplarele cu titlu de
Depozit legal se considerå ca impozit în
naturå datorat statului de cåtre
persoanele fizice øi juridice prevåzute la
art. 6 øi au acelaøi regim cu impozitele
generale datorate statului.
(2) Organizatorii Legii depozitului
legal, Biblioteca Naõionalå a României, la
nivel central, øi bibliotecile judeõene, la
nivel local, au obligaõia så sesizeze
Ministerul
Finanõelor
Publice
nerespectarea Legii Depozitului Legal.
(3) Contravenienõii se supun legilor
privind evaziunea fiscalå øi sunt obligaõi
ca în termen de 30 de zile de la aplicarea
sancõiunilor så trimitå documentele care
fac
obiectul
depozitului
legal
organizatorilor de drept ai Depozitului
legal, iar în cazul nerespectårii acestui
ultim termen, organizatorii Depozitului
legal sesizeazå organele competente în
vederea anulårii autorizaõiei de
funcõionare a producåtorilor în cauzå.
ART. 14
Controlul activitåõii producåtorilor din
subordinea Ministerului Apårårii Naõionale
øi Ministerului Administraõiei øi Internelor,
constatarea contravenõiilor såvârøite de
aceøtia
øi
aplicarea
amenzilor
contravenõionale se realizeazå de cåtre
personalul desemnat de cele douå ministere.
ART. 15
Prezenta lege intrå în vigoare la 60
de zile de la publicarea ei în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
ART. 16
Pe data intrårii în vigoare a prezentei legi
se abrogå art. 41 din Decretul nr. 17 din
14 ianuarie 1949 privind editarea øi
difuzarea cårõii, precum øi orice alte
dispoziõii contrare prezentei legi.

I. Consideraõii introductive
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Aspecte ale relaõiei contractuale
dintre biblioteca publicå øi utilizatori

Principalul izvor de obligaõii prin care se realizeazå satisfacerea necesitåõilor oamenilor, atât materiale, cât øi
spirituale, este contractul, acel “act juridic prin care douå sau mai multe persoane îøi manifestå voinõa concordantå
de a crea, modifica sau stinge un raport juridic“1. Astfel, cumpårarea unei cårõi de la librårie, vizionarea unui film
sau a unui spectacol de teatru, transportul cu autobuzul, etc. presupun încheierea unor contracte. Aproape zilnic, fårå
så ne gândim la acest aspect, încheiem contracte.
La satisfacerea nevoilor spirituale ale oamenilor concurå cu succes øi biblioteca. Scopul ei este exprimat în
primul articol al Regulamentului-cadru de organizare øi funcõionare a bibliotecii publice:
“(1) Bibliotecile publice sunt biblioteci cu profil enciclopedic, care sunt puse în slujba unei comunitåõi locale
sau judeõene øi care permit accesul nelimitat øi gratuit la colecõii, baze de date øi la alte surse proprii de informaõii.
(2) Bibliotecile publice asigurå egalitatea accesului la informaõii øi la documentele necesare informårii,
educaõiei permanente, petrecerii timpului liber øi dezvoltårii personalitåõii utilizatorilor, fårå deosebire de statut
social ori economic, vârstå, sex, apartenenõå politicå, religioaså ori etnicå“.

Desigur cå øi pentru a accede la serviciile oferite de bibliotecå este nevoie de încheierea unui contract.
În aceastå prezentare, ne-am propus så surprindem acele aspecte ale activitåõii de bibliotecå referitoare la
legåturile contractuale cu utilizatorii. Necesitatea cunoaøterii acestora reprezintå o condiõie sine qua non pentru o
bunå derulare a raporturilor dintre cei doi parteneri.
De importanõa practicå a temei ne dåm seama nu atunci când lucrurile decurg firesc, ci mai ales atunci când
clauzele nu sunt respectate. Din påcate, probleme precum nerestituirea la termen sau chiar neînapoierea publicaõiilor
dau destul de multå båtaie de cap bibliotecarilor øi creeazå probleme instituõiei. Încercåm så aducem puõinå luminå
în special asupra acestor chestiuni.
II. Câteva consideraõii istorice

Trebuie så menõionåm, de la început, cå am urmårit så prezentåm în special modul în care s-au reflectat, de-a
lungul timpului, în actele normative privitoare la biblioteci, dispoziõiile vizând condiõiile de acces în bibliotecå,
drepturile øi obligaõiile cititorilor, precum øi mijloacele de recuperare a publicaõiilor.
De un mare folos în acest sens ne-a fost Istoria bibliotecilor în legi øi documente de Constantin Måtuøoiu øi
Mihaela Hélène Dinu,2 toate citatele din acte normative fiind preluate din aceastå preõioaså carte.
Ideea de bibliotecå publicå o regåsim în Regulamentul øcoalelor (Anexa nr. 4 a Regulamentului Organic) din
1833, prin care se hotåra înfiinõarea unor biblioteci la Colegiul Sfântul Sava øi la øcoala din Craiova; documentul
face referire la “Biblioteca naõionalå din Bucureøti în Colegiul Sf. Sava.“3
Regulamentul Bibliotecii Naõionale de la Colegiul Sf. Sava din Bucureøti, din 1836, cuprinde prevederi
referitoare øi la organizarea lecturii publice dupå norme øi orar stabilit.4
În 1841, apare Regulamentul bibliotecii de pe lângå Academia Mihåileanå din Iaøi. În cuprinsul

* Acest articol a fost prezentat în noiembrie 2005 în cadrul Zilelor Bibliotecii din Reghin øi a fost publicat în
Anuarul Libraria, nr. IV, 2005. Mariana Istrate este absolventå a Facultåõii de Drept, Universitatea Lucian Blaga
din Sibiu øi lucreazå ca bibliotecar în cadrul Serviciului Împrumut – Biblioteca Judeõeanå Mureø. Mihail Art.
Mircea este øef-serviciu Relaõii Publice – Biblioteca Judeõeanå Mureø.
1 Albu, Ioan. Drept civil. Contractul øi råspunderea contractualå. Cluj-Napoca: Dacia, 1994, p. 7
2 Måtuøoiu, Constantin; Dinu, Mihaela Hélène. Istoria bibliotecilor din România în legi øi documente. I (1817-1944);
II (1945-2000). Constanõa: Ponto, 2001
3 Buluõå, Gheorghe; Petrescu, Victor. Vademecum legislativ pentru biblioteci. Târgoviøte: Bibliotheca, 2004,
p. 14-15
4 Ibidem, p. 15

22

An XI – Nr. 2/2005

Aspecte ale relaõiei contractuale ...

celor 16 articole, se prevåd condiõiile de înscriere (“Oricine va putea fi primit în bibliotecå înfåõoøind
biletul Epitropiei dat pe patru luni øi care va trebui renoit la încheerea acestui termin“), obligaõii ale
cititorilor (“Nu este îngåduit a se face pe vreo carte nici o însåmnare cu creionul sau condeiul. Asemine
oprit este de a îndoi filele“) øi sancõiuni (“Cetitoriul care va cålca aceste orânduieli va fi datoriu a plåti
o somå proporõionalå daunei øi preõului cårõei desfigurate.“ “Acela carele ar strica o carte rupând-o,
picând-o cu cernealå va fi datoriu a da bibliotecariului preõul uvrajului stricat, øi nu-øi va putea retrage
soma depuså decât atuncea când în epoha hotårâtå de bibliotecariu va depune în locul uvrajului sau
volumului stricat un alt nou øi de aseminea ca cel dintâi pe care atunce îl va putea lua în a sa
dispoziõie.“) 5.
O dispoziõie foarte interesantå este prevåzutå în Regulamentul Bibliotecilor militare din 10 noiembrie
1846, care la punctul 6 prevedea: “Faõa ce se va împrumuta så îndatoreøte a înapoea tomul împrumutat în
termin de o lunå de zile, iar amândouå tomurile dupå douå luni; la neurmare, spre pedeapså va plåti straf câte
un leu de fiecare zi de întârziere, adicå de la împlinirea terminului“, iar la punctul 7 se preciza: “Cu suma
adunatå în strafuri så vor cumpåra noi uvrajuri poroncite de hatmanul.“6 Iatå o prefigurare a dispoziõiilor art.
67 alin. 1 øi 4 din actuala Lege a Bibliotecilor!
Dupå Unirea Principatelor, în 28 octombrie 1864, apare primul Regulament pentru bibliotecile publice, având
52 de articole împårõite în cinci capitole. În capitolul V, Despre sala de lecturå øi lectori, se aratå cå: “Vericine este
primit în sala de lecturå la orele hotårâte mai jos“ (art. 33), dar øi cå: “Este opritå intrarea în salå:
a) Pentru indivizii care o datå au fost prinøi îndosind cårõi sau obiecte de ale bibliotecei;
b) Pentru indivizii în stare de exaltare øi beõie.“ (art. 34)7
Condiõiile de împrumut la domiciliu erau restrictive. În acest sens, art. 50 prevedea: “Nici o carte øi nici un
obiect al bibliotecei sub nici un cuvânt nu se va da afarå din sala de lecturå fårå de speciala autorisare a comitetului
bibliotecei“, iar în art. 51 se aråta: “Nu poate comitetul da o asemenea autorisare decât pentru douå volumine
deodatå øi numai în favoarea:
a) Donatorilor bibliotecei trecuõi în cartea de aur;
b) În favoarea profesorilor publici;
c) În favoarea acelor ce-øi vor depune mai dinainte preõul operei împrumutate.
N. B. Sub nici un cuvânt cårõile împrumutate nu vor sta afarå peste o lunå de zile.“8
Trebuie så menõionåm øi intrarea în vigoare, la data de 1 decembrie 1865, a Codului civil român ale cårui
prevederi constituie dreptul comun în materie civilå. Acest cod, cu unele modificåri, a rezistat pânå în zilele noastre.
Aspectele care ne intereseazå în mod deosebit sunt cele cuprinse în Titlul III, Despre contracte sau convenõii, øi cele
cuprinse în Titlul X, Despre comodat. În måsura în care regulamentele de bibliotecå nu aveau dispoziõii contrare,
aceste prevederi se aplicau (øi se aplicå) împrumutului de carte.
În 11 august 1869, apare Regulamentul despre modul întrebuinõiarei Bibliotecei Asociaõiunei Transilvane
Române pentru Literatura øi Cultura Poporului Român. La punctul 5, se aratå cå: “Pentru asecurarea
bibliotecei, opurile se estradau din ea numai pre lângå un revers dat de cåtrå primitoriu, preveziut cu visa
presiedintelui asociaõiunei“, iar la punctul 6 se aråta: “Reversul de primire compus dupå formulariul avizimat de
presiedinte sau vicepresiedinte se påstreazå deosebi de bibliotecariu øi se înapoiazå aducåtoriului opului“. La
punctul 7, se prevedea urmåtoarea condiõie: “Opul primit are a se restitui în starea în care a fost când s-a primit“,
iar la punctul 8: “Nimeni nu poate õinea la sine un op luat spre folosire mai mult decît 4 septemani. Bibliotecariul,
dupå espirarea termenului de folosire, va provoca pe moros la restituirea opului în termin de 8 zile. Admoniõiunea
se va face în scris øi morosul va avea så solveze dupå primita admoniõiune pentru reõinerea opului pentru fiecare zi
de 10 cr. Nedându-se ascultare acestei admonõiuni, sau restituindu-se opul cu vreun defect, bibliotecariul, fårå
amânare, va face aråtare comitetului, ca acesta în siedinõia sa cea mai deaproape, så întreprindå paøii necesari
pentru desdåunare.“9
O prevedere interesantå gåsim în art. 12 din Regulamentul pentru înfiinõarea, îmbunåtåõirea øi administraõia
unei biblioteci în oraøul Piteøti, din 16 martie 1886: “Orice cititor care nu va aduce cårõile la timp va fi obligat a
plåti în bani costul acelei cårõi înzecit decât valoarea acelei cårõi. Aceasta, fårå curs de judecatå, somaõie sau
punere în întârziere, se va executa de cåtre casierul comunei, aplicându-se legea de urmårire ca pentru celelalte
datorii comunale.“10 Un adevårat titlu executoriu!
5 Måtuøoiu, Constantin; Dinu, Mihaela Hélène. op. cit., Vol. 1, p. 31-32
6 Ibidem, p. 35
7 Ibidem, p. 53
8 Ibidem, p. 54
9 Ibidem, p. 58
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În 5 septembrie 1898 intrå în vigoare Regulamentul pentru funcõionarea bibliotecilor populare. Acestea
se înfiinõau pe lângå øcolile primare urbane øi rurale. Se prevedeau condiõiile pentru împrumut la domiciliu.
Potrivit art. 9, “Dacå pânå la opt zile dupå expirarea termenului pentru care cartea a fost împrumutatå, ea nu
este înapoiatå bibliotecii, împrumutåtorul va fi urmårit de director sau diriginte pentru restituirea preõului ei,
precum øi cheltuielilor de urmårire. Tot aøa se va urma øi dacå cartea se va restitui deterioratå.“11
Ca o curiozitate, în Regulamentul Bibliotecii Pedagogice a Casei Øcoalelor din 1910, la punctul 8 din cap. IV,
se indicå faptul cå “Numårul cårõilor împrumutate va fi de maximum cinci volume mai mici øi trei volume mai mari.
În nici un caz înså ele nu vor putea trece de 5 kilograme.“12
Prima Lege a bibliotecilor apare în 14 aprilie 1932, la iniõiativa lui Nicolae Iorga. În primul articol se aratå cå
biblioteca publicå ce trebuia înfiinõatå în fiecare municipiu, comunå urbanå øi ruralå, este accesibilå tuturor.
Dispoziõiile din lege urmau så fie dezvoltate într-un regulament.
Prin Decretul nr. 179 din 4 iunie 1959 prin care se modificå Decretul nr. 387/1952, se extinde procedura
urmåririi pe cale notarialå øi la creanõele reprezentând valoarea bunurilor nerestituite bibliotecilor. Aceastå
prevedere råmâne în vigoare pânå la apariõia Legii nr. 36/1995.
Regulamentele de organizare øi funcõionare a bibliotecilor såteøti (1955), oråøeneøti (1966) øi raionale (1966) nu
cuprind prea multe dispoziõii referitoare la condiõiile de împrumut, normele de consultare urmând så fie stabilite de
conducerea bibliotecii.
Regulamentul de organizare øi funcõionare a bibliotecilor publice din 1998 este cel care a folosit pentru prima
datå noõiunea de utilizator în locul celei de cititor. Documentul reflectå complexitatea serviciilor oferite de
bibliotecå.
III. Contractul de utilizare

Noõiunea de utilizator a înlocuit cu succes noõiunea de cititor în limbajul biblioteconomic, deoarece are un
înõeles mult mai cuprinzåtor. Ea nu desemneazå doar persoana care studiazå o carte la sediul bibliotecii sau o
împrumutå la domiciliu, ci persoana care foloseøte / are acces la toate serviciile unei biblioteci, instituõie care în
secolul XXI are multiple roluri, oferind øi alte servicii decât cele pe care le oferea în secolul XX.
De aceastå nouå realitate credem cå a õinut cont ministerul de resort când a folosit sintagma “contract de
utilizare“, în locul celei mai vechi, de “contract de împrumut“, pentru a desemna, în Regulamentul-cadru de
organizare øi funcõionare a bibliotecilor publice, acordul încheiat între bibliotecå øi utilizatori pentru ca aceøtia så
poatå beneficia de serviciile ei. Din acest punct de vedere, este o iniõiativå binevenitå.
Cu totul surprinzåtor înså, în art. 54, la punctul c, se aratå cå acest contract de utilizare are rolul unui titlu
executoriu. Regulamentul a fost adus la cunoøtinõa bibliotecilor printr-o simplå adreså (Adresa Ministerului Culturii
øi Cultelor nr. 1508/2002), înså este øtiut faptul cå numai legea poate conferi putere executorie unui înscris, în nici
un caz o adreså sau chiar un ordin al ministerului.
Pe de altå parte, nu înõelegem de ce acest regulament nu a fost aprobat printr-un ordin al Ministerului Culturii øi
Cultelor, mai ales cå a trecut atâta timp de la intrarea în vigoare a Legii Bibliotecilor. Regulamentele-cadru de
funcõionare a bibliotecilor universitare, a bibliotecilor specializate øi a bibliotecilor øcolare din sistemul naõional au
fost toate aprobate prin ordinul Ministerului Educaõiei øi Cercetårii nr. 3944/9 mai 2003.
În aceastå situaõie, credem cå ar fi de dorit o consacrare legislativå, de lege ferenda, a contractului de
utilizare, care så aibå, desigur, rolul unui titlu executoriu. Cåci, în prezent, de lege lata, bibliotecile nu au nici un
folos de prevederea art. 54 pct. c din regulament. De asemenea, beneficå ar fi øi aprobarea printr-un ordin a
regulamentului-cadru.
Dupå semnalarea acestor aspecte, så ne oprim puõin la diferenõa dintre contractul de utilizare øi contractul de
împrumut. În opinia noastrå, contractul de utilizare este un contract complex, care îl înglobeazå pe celålalt. Printr-un
contract complex se pot realiza mai multe operaõiuni juridice,13 concretizate atât în contracte numite, cât øi nenumite.
Analizând spectrul larg al serviciilor oferite de biblioteci, putem observa cå acestea:
a) pot, potrivit art. 6 din regulament, så ofere unele servicii pe bazå de tarife, printre care: activitåõi
bibliografice øi de documentare complexe, de tehnoredactare, copiere øi multiplicare de documente,
traduceri, navigare pe Internet; aceste operaõiuni sunt guvernate de regulile aplicabile contractului de

10 Ibidem, p. 74
11 Ibidem, p. 98
12 Ibidem, p. 141
13 Albu, Ioan. op. cit., p. 48
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antreprizå sau de preståri servicii;
b) pot oferi servicii fårå nici o taxå, de exemplu, de copiere pe dischete sau pe CD-uri a informaõiilor din baza
de date legislativå, acestei operaõiuni nefiindu-i aplicabile regulile contractului de antreprizå, care
presupune obligativitatea unui preõ, unui tarif; este de fapt un contract gratuit, nenumit;
c) pot amenaja spaõii speciale pentru paza lucrurilor utilizatorilor, pe perioada în care ei staõioneazå în
incinta bibliotecii; consideråm cå se aplicå, în acest caz, dispoziõiile privitoare la contractul de depozit
necesar14;
d) oferå utilizatorilor publicaõiile bibliotecii spre studiu, informare øi lecturå la domiciliu, operaõiune care
îmbracå haina juridicå a unui contract de comodat; aceasta este, poate, cea mai importantå activitate a
bibliotecii, ea ridicå øi cele mai multe probleme, cauzate, în special, de neîndeplinirea de cåtre cititori a
obligaõiei de restituire. Având în vedere aceste aspecte, despre contractul de împrumut øi despre procedura
de recuperare a publicaõiilor vom vorbi în capitole distincte.
Caracteristic pentru un contract complex este cå faptul i se aplicå regulile privitoare la contractele simple ce
intrå în componenõa lui;15 la fel øi în cazul contractului de utilizare.
IV. Contractul de împrumut la domiciliu

Contractul încheiat între cititor øi bibliotecå în vederea împrumutului de carte are natura juridicå a unui
comodat (împrumut de folosinõå), fiind reglementat de art. 1560-1575 Cod civil. În måsura în care în Legea
Bibliotecilor sau în Regulamentul de împrumut al publicaõiilor la domiciliu al fiecårei biblioteci nu apar dispoziõii
contrare, se aplicå regulile prevåzute în articolele mai sus menõionate, completate cu regulile generale de drept
civil.
O definiõie a contractului de împrumut adaptatå la împrumutul cårõilor de la bibliotecile publice ar putea fi
urmåtoarea: este contractul prin care biblioteca predå unui cititor în folosinõå gratuitå øi temporarå unul sau mai
multe documente de bibliotecå, cu obligaõia pentru cititor de a le restitui în naturå, în individualitatea øi în
integritatea lor fizicå, la termenul stipulat în contract.
Acest contract prezintå urmåtoarele caractere juridice:
a) Este un contract real, deoarece, pentru a fi valabil încheiat, pe lângå înõelegerea pårõilor, este
necesarå øi o altå condiõie – predarea lucrului împrumutat (a cårõilor). Condiõia rezultå din
prevederile art. 1576 Cod civil, potrivit cårora împrumutul ia naøtere numai din momentul predårii
lucrului. Obligaõia de predare efectivå a lucrului nu este un efect al contractului, ci chiar o condiõie
pentru formarea lui.16,17 Simplul acord de voinõå al pårõilor då naøtere doar unui antecontract. 18,19
Fiind un antecontract, el va fi guvernat de regulile generale aplicabile contractelor øi nu de regulile
aplicabile contractelor reale20. Un exemplu concret de antecontract estei acela în care biblioteca se
obligå så reõinå o carte pentru un cititor care nu are asupra sa permisul de intrare, în vederea
împrumutului.
b) Este un contract esenõialmente gratuit. Acest fapt rezidå atât din prevederile art. 1561 Cod civil –
“comodatul este esenõial gratuit“ –, cât øi din prevederile art. 6 al. 1 din Legea Bibliotecilor nr. 334/2002:
“În bibliotecile de drept public accesul la colecõiile øi bazele de date proprii este gratuit.“
Dacå pentru folosirea cårõilor s-ar percepe o contravaloare, am fi în prezenõa unui contract de locaõiune øi
nu a unui comodat.21,22
c) Este un contract unilateral, deoarece naøte obligaõii numai pentru cititori.
d) Este un contract de adeziune, deoarece este redactat în întregime de o singurå parte contractantå, în speõå,
biblioteca. Cititorul nu poate practic så modifice aceste clauze. El le poate accepta sau nu. Dacå le acceptå,
el aderå pur øi simplu la un contract preredactat.23
14 Francisc, Deak. Tratat de drept civil. Contracte speciale. Bucureøti: Universul Juridic, 2001, p. 391-392
15 Albu, Ioan. op. cit., p. 48
16 Manea Luca, Ana. Drept civil. Noõiuni generale despre obligaõii. Contracte civile. Iaøi: Editura Fundaõiei
“Chemarea“ , 1994, p. 278
17 Francisc, Deak. op. cit., p. 340-341
18 Manea Luca, Ana. op. cit., p. 279
19 Chiricå, Dan. Drept civil. Contracte speciale. Bucureøti: Lumina Lex, 1997, p. 206-207
20 Francisc, Deak. op. cit., p. 341
21 Manea Luca, Ana. op. cit., p. 279
22 Chiricå, Dan. op. cit., p. 207.
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e) Este un contract translativ de folosinõå. În temeiul acestuia, cititorul dobândeøte numai un drept
de folosinõå, nu un drept real. În acest sens, art. 1562 Cod civil prevede cå “împrumutåtorul
råmâne proprietarul lucrului dat împrumut.“ Cititorul, având doar detenõia precarå a cårõilor,
este obligat la restituire (“Detenõia precarå este acea ståpânire de fapt a unui lucru, exercitatå
temporar, în baza unui raport juridic cu proprietarul acestuia, implicând obligaõia restituirii
lui.“ 24 )
În principiu, condiõiile de valabilitate a contractului nu prezintå elemente specifice, fiind aplicabile regulile de
drept comun (art. 948-968 Cod civil).
Obiectul contractului. Contractul poate avea ca obiect acele documente destinate împrumutului la domiciliu
(cårõi, discuri, casete øi altele), prevåzute în regulamentul propriu.
Pårõile contractului. Calitatea de comodant o are, în cazul nostru, o bibliotecå publicå, pe care Legea
Bibliotecilor, în art. 1, lit. e o considerå “bibliotecå de tip enciclopedic puså în slujba unei comunitåõi
locale sau judeõene.“ Comodatar poate fi orice cititor cu drept de împrumut la domiciliu, potrivit
Regulamentului de împrumut al fiecårei biblioteci. El trebuie så aibå capacitatea de a încheia acte de
administrare.
Dovada contractului. Conform regulilor generale, este suficient un înscris sub semnåturå privatå,
cerut ad probationem, dacå documentul de bibliotecå valoreazå mai mult de 250 lei, redactat într-un
singur exemplar, pentru bibliotecå. În speõå, se folosesc fiøa de înscriere, fiøa de împrumut øi fiøa
cårõii, semnate de cititor øi Regulamentul de împrumut al publicaõiilor bibliotecii la domiciliu. Faptul
material al predårii cårõilor poate fi dovedit prin orice mijloc de probå, indiferent de valoarea
acestora. 25
Efectele contractului: constau în drepturile øi obligaõiile pårõilor care derivå din acesta. Fiind un contract real,
împrumutul naøte obligaõii numai în sarcina cititorilor:
a. Conservarea lucrului. Cititorul are obligaõia de a îngriji publicaõiile împrumutate chiar mai bine decât
dacå ar fi ale sale, deoarece contractul este încheiat în folosul såu. Potrivit art. 1564 Cod civil,
“comodatarul este dator så îngrijeascå, ca un bun proprietar, de conservarea lucrului împrumutat,
øi nu poate så se serveascå decât la trebuinõa determinatå prin natura lui, sau prin convenõie, sub
pedeapså de a plåti daune-interese, de se cuvine.“ Dacå publicaõiile pier fortuit, tot cititorul
råspunde, întrucât publicaõiile au fost preõuite la momentul împrumutårii. În acest sens, art. 1567
Cod civil prevede cå “dacå lucrul s-a preõuit când s-a împrumutat, atunci pentru pierderea lui,
cåøunatå chiar prin caz fortuit, råmâne råspunzåtor comodatarul, întrucât nu s-a stipulat
contrariul.“
b. Folosirea publicaõiilor doar pentru uzul propriu. Cititorul nu poate împrumuta unei terõe
persoane cårõile primite, deoarece el le deõine ca un detentor precar, deci numai pentru folosinõa
proprie.
c. Restituirea publicaõiilor reprezintå principala obligaõie a cititorului, acesta trebuind så
restituie la scadenõå cårõile împrumutate. Scadenõa obligaõiei de restituire este stabilitå
în regulamentul intern al fiecårei biblioteci, termenul de împrumut fiind, de regulå, de
14 zile.
Potrivit art. 67 alin. 1 din Legea Bibliotecilor, “nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecå
împrumutate se sancõioneazå cu plata unei sume aplicatå gradual, pânå la 50% din valoarea medie de
achiziõie a documentelor de bibliotecå din anul precedent,“ iar potrivit alin. 2 al aceluiaøi articol, “distrugerea
sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de cåtre utilizatori se sancõioneazå prin recuperarea
fizicå a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor [respective],
actualizatå cu aplicarea coeficientului de inflaõie la zi, la care se adaugå o sumå echivalentå cu de 1 – 5 ori
faõå de preõul astfel calculat.“
Câteva observaõii:
a) Legea nu prevede care este modalitatea de calcul, în cazul nerestituirii la termen, dacå în anul anterior nu a
fost achiziõionatå nici o publicaõie sau au fost achiziõionate astfel de documente încât valoarea medie per
document este foarte micå.
b) În cazul distrugerii sau pierderii documentelor, legea aratå cå sancõiunea este recuperarea fizicå a unor
23 Ståtescu, Constantin; Bîrsan, Corneliu. Drept civil. Teoria generalå a obligaõiilor. Bucureøti: All Educaõional,
1998, p. 39
24 Manea Luca, Ana. op. cit., p. 280
25 Vezi în acest sens Deak, Francisc, op. cit., p. 344
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documente identice sau achitarea valorii de inventar, dând impresia cå cititorul poate alege oricare dintre
aceste modalitåõi. Nu ni se pare corect, legea trebuind så instituie clar o ordine de preferinõå, în sensul cå
utilizatorul este obligat så procedeze, dacå este cu putinõå, la recuperarea fizicå; doar în subsidiar, în caz de
imposibilitate absolutå, se poate recurge la cea de a doua modalitate. În aceastå situaõie, consideråm cå ar
putea fi asiguratå o mai mare protecõie a fondului de carte, nelåsându-l la dispoziõia unor cititori de reacredinõå, comozi sau interesaõi, care ar prefera ab initio så plåteascå o sumå, påstrându-øi, eventual, cårõile
împrumutate.
Dacå cititorii refuzå restituirea cårõilor, biblioteca are la dispoziõie o acõiune personalå, ex contractu. Aceastå
acõiune este supuså prescripõiei extinctive, iar termenul general de prescripõie (de trei ani) începe så curgå de la
expirarea termenului convenit pentru restituire (potrivit art. 7 alin. 3 din Decretul nr. 167/1958). Dupå prescrierea
acõiunii, obligaõia de restituire, dintr-o obligaõie civilå perfectå, se transformå într-o obligaõie naturalå. Ea ne apare
ca o “obligaõie civilå degradatå“; în privinõa ei nu se mai poate cere executarea silitå, dar, de îndatå ce a fost
executatå, debitorul nu mai are dreptul så pretindå restituirea prestaõiei.26
Stingerea efectelor contractului:
a. Prin restituirea cårõilor împrumutate – raporturile contractuale înceteazå prin restituirea cårõilor în stare
corespunzåtoare, la termenul prevåzut în contract; în toate cazurile, cititorul poate restitui cartea øi înainte
de scadenõå.
b. Prin moartea cititorului – în acest caz, moøtenitorii sunt obligaõi så restituie cårõile chiar înainte de
expirarea termenului; în art. 1563 din Codul civil se aratå: “Dacå înså împrumutarea s-a fåcut în privinõa
numai a comodatarului, øi numai a persoanei lui, erezii lui nu pot så continue a se folosi de lucrul
împrumutat.“
V. Procedura recuperårii publicaõiilor sau a contravalorii acestora de la cititorii de rea-credinõå

Nerestituirea la termen a publicaõiilor de cåtre cititori då dreptul bibliotecii så iniõieze procedura legalå de
recuperare. Potrivit art. 16 litera i din Regulamentul-cadru de organizare øi funcõionare a bibliotecilor publice,
biblioteca trebuie så întreprindå “operaõiuni de avizare a restanõierilor, de recuperare fizicå sau valoricå a
documentelor deteriorate ori pierdute de cititori, în condiõiile legii.“
Neexistând o prevedere specialå în Legea Bibliotecilor, se aplicå procedura de drept comun:

a) Punerea cititorului-debitor în întârziere. Un prim pas îl reprezintå punerea cititorului debitor în întârziere
cu privire la executarea obligaõiei de a restitui cårõile. Desigur, dacå cititorul nu øi-a executat obligaõia pânå la
termenul prevåzut în contract, este în întârziere. Dar pentru ca întârzierea så producå efecte juridice specifice, ea
trebuie constatatå în formele prevåzute de lege, forme prin care debitorul så fie pus în întârziere,27 pentru cå, în
reglementarea actualå, este valabil principiul: dies non interpellat pro homine.
Aceastå regulå se justificå din considerente de echitate – înainte de executarea silitå så se dea posibilitatea
debitorului-cititor så execute voluntar obligaõia, mai ales cå întârzierea ar putea fi cauzatå de o simplå culpå
neglijentå, øi nu neapårat de opunerea la executare.28
Punerea în întârziere constå într-o manifestare de voinõå din partea creditorului, prin care acesta
pretinde executarea obligaõiei de cåtre debitor. Ea se face, potrivit art. 1079 Cod civil, în forma
notificårii prin intermediul executorilor judecåtoreøti, notificare ce constå în cererea formalå de
executare, adresatå debitorului. Jurisprudenõa a admis øi punerea în întârziere extrajudiciarå, prin
scrisori øi telegrame. 29 Consideråm cå o asemenea notificare ar fi utilå dacå s-ar face printr-o scrisoare
recomandatå cu confirmare de primire; în felul acesta, Biblioteca ar avea o dovadå øi cheltuielile nu ar fi
atât de mari.
Øi cererea de chemare în judecatå a cititorului, prin care se pretinde executarea obligaõiei, ar avea rolul unei
puneri în întârziere, dar noi recomandåm prima variantå, nu doar din considerentul de echitate, ci øi din raõiuni de
eficienõå, deoarece, potrivit art. 275 Cod procedurå civilå, “pârâtul care a recunoscut la prima zi de înfåõiøare
pretenõiile reclamantului nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecatå, afarå numai dacå a fost pus în
întârziere înainte de chemarea în judecatå.“
26 Constantin Ståtescu, Corneliu Bîrsan, op. cit., p. 9
27 Ibidem, p. 318
28 Albu, Ioan. op. cit., p. 220
29 Ibidem
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Dacå cititorul nu restituie publicaõiile în termenul prevåzut în somaõie, Biblioteca se vede obligatå så sesizeze
instanõa de judecatå, pentru a lua måsurile care se impun.
b) Chemarea în judecatå a cititorului de rea-credinõå
Potrivit art. 109 Cod procedurå civilå, “oricine pretinde un drept împotriva unei alte persoane trebuie så facå o
cerere înaintea instanõei competente.“
Instanõa competentå så judece cererea, din punct de vedere material, este judecåtoria. Potrivit art. 1 pct. 1 din
Cod procedurå civilå, “judecåtoriile judecå în primå instanõå toate procesele øi cererile, în afarå de cele date prin
lege în competenõa altor instanõe.“
În privinõa competenõei teritoriale, Codul de procedurå civilå stabileøte o competenõå alternativå; în cazul
de faõå, competentå så judece cauza este atât instanõa de care aparõine domiciliul pârâtului, cât øi instanõa de
care aparõine locul prevåzut în contract pentru executarea obligaõiei. Evident, în cazul în care sediul bibliotecii
øi domiciliul pârâtului nu se aflå în raza teritorialå a aceleiaøi instanõe, preferabilå este cea de a doua variantå
(art. 12 Cod procedurå civilå prevede cå “reclamantul are alegerea între mai multe instanõe competente“).
Normele care reglementeazå competenõa teritorialå au, în principiu, caracter dispozitiv, deci pårõile pot deroga
de la ele.30
Cererea de chemare în judecatå este “actul de procedurå prin care partea se adreseazå instanõei pentru a invoca
aplicarea legii la un caz determinat.“31 Ea va cuprinde, în conformitate cu prevederile art. 112 øi 82 Cod procedurå
civilå:
a) Indicarea instanõei cåtre care se îndreaptå cererea (art. 82);
b) Numele, domiciliul sau reøedinõa pârâtului øi denumirea, sediul, numårul de înscriere în registrul
persoanelor juridice, codul fiscal, codul bancar al bibliotecii (pct. 1, art. 112);
c) Numele øi calitatea celui care reprezintå partea în proces, iar în cazul reprezentårii prin avocat, numele
acestuia øi sediul profesional (pct. 2, art. 112).
Consideråm potrivit så aråtåm aici øi cine poate reprezenta biblioteca în faõa instanõei civile: juristul
acesteia, dacå are, un avocat sau chiar un angajat al bibliotecii care primeøte în acest sens o procurå.
Potrivit art. 68 alin 1, teza I Cod procedurå civilå, procura pentru exerciõiul dreptului de chemare în
judecatå sau de reprezentare în judecatå trebuie fåcutå prin înscris sub semnåturå legalizatå. Dacå
mandatul este dat unei alte persoane decât unui avocat sau consilier juridic, aceasta nu poate pune
concluzii în fond (art. 68 alin. 4 Cod procedurå civilå);
d) Obiectul cererii øi valoarea lui, dupå preõuirea reclamantului, atunci când preõuirea este cu putinõå
(pct. 3, art. 112).
Prin obiect al cererii de chemare în judecatå se înõelege pretenõia concretå a reclamantului32 (se solicitå
restituirea publicaõiilor, iar dacå nu, plata contravalorii acestora, plata penalitåõilor de întârziere øi plata
cheltuielilor de judecatå);
e) Aråtarea motivelor de fapt øi de drept pe care se întemeiazå cererea (pct. 4, art. 112); când dovada se
face prin înscrisuri, se vor alåtura la cerere atâtea copii câõi pârâõi sunt; mai mult – câte o copie de pe
fiecare înscris, pentru instanõå; copiile vor fi certificate de cåtre reclamant cå sunt identice cu
originalul;
f) Aråtarea dovezilor pe care se sprijinå fiecare capåt de cerere (pct. 5, art. 112);
g) Semnåtura (pct. 6, art. 112).
Potrivit art. 113 alin. 1 Cod procedurå civilå, la cererea de chemare în judecatå se va alåtura o copie øi pentru
pârât.
O prevedere importantå în favoarea reclamantului care nu dispune de cunoøtinõele juridice necesare conõine
art. 114 Cod procedurå civilå, care aratå cå preøedintele instanõei sau judecåtorul de serviciu verificå la primirea
cererii dacå aceasta întruneøte cerinõele prevåzute de lege, iar în caz contrar îi pune în vedere reclamantului så
modifice cererea.
Desigur, toatå aceastå procedurå implicå pentru bibliotecå anumite cheltuieli. Deloc neglijabile sunt
cheltuielile reprezentând taxele de timbru øi timbru judiciar, care sunt solicitate la introducerea cererii. Astfel,
potrivit art. 1 din Legea nr. 146/1997, “acõiunile øi cererile introduse la instanõele judecåtoreøti […] sunt supuse
taxelor judiciare de timbru […] øi se taxeazå în mod diferenõiat, dupå cum obiectul acestora este sau nu
evaluabil în bani, cu excepõiile prevåzute de lege,“ iar potrivit art. 1 din Ordonanõa Guvernului nr. 32/1995,
30 Ciobanu, Viorel Mihai. Tratat teoretic øi practic de procedurå civilå. Bucureøti: Editura Naõional, 1997, vol. 1,
p. 422
31 Ibidem, vol. 2, p. 24
32 Ibidem, p. 28
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timbrul judiciar “se aplicå acõiunilor, cererilor, actelor øi serviciilor de competenõa tuturor instanõelor
judecåtoreøti.“
Care sunt efectele cererii de chemare în judecatå? Prin aceasta se învesteøte instanõa cu soluõionarea litigiului la
care se referå,33 în limitele trasate de reclamant, øi se întrerupe termenul de prescripõie a dreptului de acõiune, mai
exact, a dreptului de a obõine condamnarea pârâtului.34
Nici judecata propriu-ziså øi nici eventualele cåi de atac nu comportå reguli deosebite, motiv pentru care nu
consideråm necesar så dezvoltåm aceste aspecte.
În cazul în care instanõa soluõioneazå favorabil cauza, dupå ce hotårârea judecåtoreascå råmâne definitivå,
aceasta trebuie învestitå cu formula executorie. Cererea se adreseazå primei instanõe. Formula executorie este
prevåzutå în art. 269 alin. 1 øi constå în ordinul de executare a hotårârii dat de Preøedintele României agenõilor
executivi øi ai forõei publice.
Hotårârea învestitå se då numai pårõii care a câøtigat sau reprezentantului ei.
Odatå învestitå cu formula executorie, poate fi pornitå executarea silitå a hotårârii, ea fiind acum un titlu
executoriu.
c) Executarea silitå
Aceasta este “procedura prin mijlocirea cåreia creditorul, titular al dreptului recunoscut printr-o
hotårâre judecåtoreascå sau prin alt titlu executoriu, constrânge pe debitorul såu, care nu-øi executå
de bunå-voie obligaõiile decurgând dintr-un asemenea titlu, de a øi le aduce la îndeplinire în mod
silit.“ 35

Procedura executårii silite este reglementatå de art. 371 1 -580 5 din Codul de procedurå civilå. Vom
analiza câteva aspecte relevante, cu menõiunea cå, în cazul în care contractul de utilizare ar fi fost, potrivit
Legii Bibliotecilor, titlu executoriu, doar din acest punct ar fi trebuit pornite demersurile.
Subliniem încå o datå necesitatea modificårii Legii Bibliotecilor în sensul menõionat, mai ales cå este vorba de
creanõe ale statului, cårõile reprezentând bunuri publice, evitându-se astfel cheltuieli suplimentare, ca så nu mai
punem la socotealå timpul pierdut.
Cererea de executare silitå se depune la executorul judecåtoresc.
Competenõa executorilor o stabileøte art. 373 Cod procedurå civilå. care aratå cå “hotårârile judecåtoreøti øi
celelalte titluri executorii se executå de executorul judecåtoresc din circumscripõia judecåtoriei în care urmeazå så
se efectueze executarea ori, în cazul urmåririi bunurilor, de cåtre executorul judecåtoresc din circumscripõia
judecåtoriei în care se aflå acestea.“
Executorul judecåtoresc solicitå instanõei de executare încuviinõarea executårii, cåreia îi va înainta, în copie,
cererea creditorului urmåritor øi titlul executoriu.
În privinõa cheltuielilor necesare executårii silite, dispoziõiile art. 3717 aratå cå:
“(1) Partea care solicitå îndeplinirea unui act sau a altei activitåõi care intereseazå executarea silitå este
obligatå så avanseze cheltuielile necesare în acest scop. Pentru actele sau activitåõile dispuse din oficiu,
cheltuielile se avanseazå de cåtre creditor.
(2) Cheltuielile ocazionate de efectuarea executårii silite sunt în sarcina debitorului urmårit, afarå de cazul
când creditorul a renunõat la executare sau dacå, prin lege, se prevede altfel.
(3) Sumele ce urmeazå a fi plåtite se stabilesc de cåtre executorul judecåtoresc prin proces verbal, pe baza
dovezilor prezentate de partea interesatå, în condiõiile legii.
Pentru sumele stabilite potrivit prezentului articol, procesul-verbal constituie titlu executoriu.“
Executarea va începe doar dupå ce executorul comunicå debitorului o somaõie care cuprinde øi
termenul în care cel somat urmeazå så-øi execute de bunåvoie obligaõia prevåzutå în titlul executor,
precum øi aråtarea consecinõelor nerespectårii acesteia. Dacå nici în termenul aråtat în somaõie
debitorul nu-øi executå de bunåvoie obligaõia, se va proceda la executarea silitå (art. 387 Cod procedurå
civilå).
Potrivit art. 3711 alin. 3 Cod procedurå civilå, “executarea silitå are loc pânå la realizarea dreptului recunoscut
prin titlu executoriu, achitarea dobânzilor, penalitåõilor sau altor sume, acordate potrivit legii prin acesta, precum
øi a cheltuielilor de executare.“
Studiile comparative privind practicile culturale din mai multe õåri sunt destul de rare øi greu de efectuat, chiar
33 Ibidem, p. 52
34 Ibidem, p. 53
35 Executarea creanõelor bugetare. Aspecte teoretice. Jurisprudenõå. Legislaõie. Bucureøti, Editura All Beck,
2002, p. 14
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Lectura în Europa: câteva consideraõii
øi pentru spaõiul european. Dificultatea majorå în ducerea la bun sfârøit a unei asemenea cercetåri constå în absenõa
unor indicatori comuni. Nu existå nici la ora actualå norme comune privind adaptarea unui indicator de la o õarå la
alta. Nomenclatoarele socio-profesionale, de exemplu, variazå considerabil. Aøa se face cå, uneori, în ciuda
aparenõelor, compararea directå a denumirilor folosite în õåri diferite se dovedeøte imposibilå (B. Duriez, J. Ion, M.
Pinçon, M. Pinçon-Charlot, Institutions statistiques et nomenclatures socio-professionnelles În: Revue Française
de Sociologie, XXXII-1, ianuarie-martie 1991).

Câteva anchete asupra lecturii întreprinse la scarå europeanå:
• Studiul realizat de France-Édition în 1993.
• O serie de anchete intitulate Regards croisés: Lire en Europe, une comparaison – Allemagne, Italie,
Grande-Bretagne, Espagne, France, realizate în 1994 de Direcõia pentru Carte øi Lecturå din Franõa øi de compania
France Loisirs, cu prilejul Târgului de carte Temps des Livres. Studiul a fost finalizat în 1996 øi a fost fåcut public
la Târgul Temps des Livres din luna octombrie a acelaøi an.
• Ancheta despre practicile de lecturå din liceele aflate în cinci capitale europene Grinzane Europa 97. Les
lycéens d`Europe et la lecture, realizatå la iniõiativa Fundaõiei Grinzane Cavour din Italia.
• Ancheta Grinzane Europa 99, realizatå tot la iniõiativa Fundaõiei Grinzane Cavour.

Practicile de lecturå în Franõa, Germania, Marea Britanie, Italia øi Spania:
studiu comparativ
(studiu realizat de Colombe Schneck pentru France-Édition în 1993)

Meritul principal al acestui studiu îl constituie faptul cå reuøeøte så “compileze“ date culese din diferite õåri, cu
ocazia rarelor anchete transnaõionale privind lectura. Autorul recunoaøte cå studiul are øi unele neajunsuri: datele
referitoare la un subiect sensibil cum este cel al culturii personale, indicatorii de bazå (numårul de cårõi citite, de
exemplu), sursele øi modul de calcul utilizate sunt diferite de la o õarå la alta. “Nu numai criteriile socio-demografice
utilizate în anchete sunt diferite (de exemplu, analiza dupå profesii ori dupå venit)“, menõioneazå C. Schneck, “dar
øi repartizarea lor poate varia“. Din aceastå cauzå, este extrem de dificilå realizarea unui studiu comparativ, la nivel
comunitar, privind lectura.
Studiul este structurat în trei pårõi: 1) profilul cititorilor; 2) factorii socio-demografici; 3) mediile politice øi
culturale (instituõionale).

1. Profilul cititorilor

În fiecare õarå se constatå o creøtere a segmentårii pieõelor naõionale, de la multitudinea profilurilor de cititori,
pânå la diversificarea cererilor de titluri.
Autorul reõine ipoteza conform cåreia deprinderile de lecturå se vor concentra din ce în ce mai mult în jurul a
douå modele, a douå tipuri de cititori:
• cititorul tradiõional – pentru care lectura este în primul rând o plåcere øi o activitate desfåøuratå cu
regularitate. El cumpårå cårõi de la librårie sau împrumutå de la bibliotecå, în principal opere de ficõiune, pe care le
citeøte de la prima la ultima paginå. Este licenõiat, aøadar constituie un segment în creøtere în õårile în care se
constatå o creøtere a nivelului de øcolarizare. Acest tip de cititor locuieøte în mediul urban, ca urmare vor fi mai
mulõi cititori de acest tip în õårile în care populaõia citadinå cunoaøte o dezvoltare. Spania øi Italia vor cunoaøte,
aøadar, o cerere mai mare de titluri de ficõiune, partea de piaõå pentru acest tip de cårõi fiind destul de limitatå în
prezent. Acest lucru va duce øi la deschiderea mai multor lanõuri de librårii moderne øi specializate care vor atrage
noi cititori prin diversitatea ofertei, capitol la care libråriile tradiõionale nu reuøesc så facå faõå chiar atât de bine.
• cititorul mediu sau cititorul ocazional – citeøte câte puõin din toate; cumpårå atât din marile magazine, cât
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øi din libråriile specializate. Unii dintre ei nu se considerå
cititori în adevåratul sens al cuvântului, întrucât citesc cårõi
(ghiduri practice, cårõi de benzi desenate etc.) pe care nu le
considerå “cårõi adevårate“. Acest tip de cititor consultå mai de
graba cu scopul de a gåsi o anumitå informaõie. Fie cå este
student, fie cå este salariat, lectura este pentru el în primul rând
un instrument de informare øi de formare. Pentru a satisface
necesitåõile de lecturå ale acestui tip de cititor, piaõa ghidurilor
practice, a manualelor de limbi stråine etc. va trebui så se
dezvolte.
Studiul deprinderilor de lecturå în Europa trebuie så se
concentreze pe cele douå tipuri de “strategii de lecturå“ – lectura
tradiõionalå øi cea de consultare.
Scåderea generalå a indicelui de lecturå în Europa trebuie
judecatå øi în contextul modificårii felului în care cititorii se
raporteazå la carte, în contextul unei anumite pierderi de
legitimitate: cartea nu mai e perceputå atât de mult ca obiect de
valoare – este cititå øi apoi aruncatå. Se face din ce în ce mai
puõin apel la imaginar øi mai mult la realitate (de exemplu,
romanele poliõiste conõin tot mai des fapte diverse transformate în

II – Factorii socio-demografici

Autorul s-a bazat pe ancheta Practici culturale ale francezilor, realizatå în 1989, care confirmå unele tendinõe:
- 94% dintre francezi citesc cel puõin o carte pe an, cititorii cei mai activi gåsindu-se în regiunea parizianå øi
în oraøele mari din provincie;
- concurenõa fåcutå lecturii de cåtre preså øi televiziune este relativå, nici timpul acordat lecturii ziarelor øi nici
orele petrecute în faõa micului ecran nu explicå întru totul scåderea indicelui de lecturå.
Ancheta Practici culturale ale francezilor permite øi observarea unor noi tendinõe în deprinderile de lecturå ale
francezilor:
- scåderea numårului de cårõi citite;
- creøterea numårului de cititoare;
- un recul al lecturii la persoanele cu vârste între 15-24 de ani, considerat un “efect de generaõie“.
Pentru a încerca så explice scåderea indicelui de lecturå, autorii iau în calcul anumite elemente. Unul dintre
acestea este modificarea raportului faõå de carte øi, se pare, rolul mai puõin preponderent al scrisului în cultura
noastrå. Cartea øi-a pierdut locul såu de instrument privilegiat de exprimare øi transmitere a culturii. Cartea nu mai
reprezintå un obiect “sacru“ pe care îl citeøti de la prima la ultima paginå, ci o modalitate, ca oricare alta, de
informare øi de petrecere a timpului liber.
Pornind de la douå dintre tendinõele noi în deprinderile de lecturå ale francezilor – øi anume reculul lecturii la
tinerii cu vârste între 15-24 de ani øi creøterea numårului de cititoare – øi folosind øi alte date, autorul studiului
ajunge la concluzia cå cele douå mari tendinõe se regåsesc în întreaga Europå.
În ceea ce priveøte lectura tinerilor, încå lipsesc studiile comparative, pe grupe de vârstå, privind indicele de
lecturå. Tinerii – în Franõa, dar øi în celelalte õåri europene – continuå så reprezinte categoria cea mai activå, chiar
dacå indicele de lecturå în rândul lor este în scådere. S-a observat în acelaøi timp o schimbare a manierei de a citi:
cartea este consultatå, uneori în întregime, în primul rând cu scopul gåsirii unei informaõii. Acest tip de lecturå este
deseori “uitat“ de tinerii care råspund la sondaje, deoarece nu este consideratå “lecturå veritabilå“.
Creøterea numårului de cititoare, dar øi diferenõierea pe sexe a obiceiurilor de lecturå au fost constatate atât în
Franõa, cât øi în Marea Britanie. S-a observat astfel cå femeile citesc mai mult øi citesc în special romane. Ele citesc
– într-o manierå “tradiõionalå“ – cårõi “de citit“ øi nu “de consultat“. Bårbaõii sunt aceia care preferå cel de-al doilea
tip de cårõi. De aici se poate trage concluzia cå existå un tip de lecturå specific feminin (lectura din plåcere mai
degrabå decât pentru gåsirea unei informaõii, cititul cårõilor în detrimentul presei). Rezumând, prin realizarea acestor
comparaõii, se constatå un fapt interesant øi anume cå tendinõele se regåsesc în toate õårile europene, nu se mai poate
vorbi de o graniõå nord-sud, ci doar de o segmentare pe õåri. Vârsta, sexul, veniturile, gradul de educaõie,
dimensiunea oraøului condiõioneazå atât cantitatea (frecvenõa), cât øi calitatea (genul) lecturii. Aøadar, indiferent de
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õarå, se poate afirma:
- cititorii cei mai activi sunt de gen feminin, cu studii superioare øi tråiesc în mediul urban;
- cititorii “medii“ sunt în general tineri øi de gen feminin;
- cititorii ocazionali nu au în general studii superioare øi se gåsesc atât în mediul rural, cât øi în mediul urban.

III Mediile instituõionale ale lecturii
În domeniul bibliotecilor publice, õårile au politici diferite, fie cå e vorba de modalitatea de finanõare, de
instituõiile publice de care depind bibliotecile, fie de politicile sociale. Dincolo de aceste diferenõe, existå
disparitåõi serioase între õåri foarte bine “dotate“ cu biblioteci publice (Marea Britanie), õåri care au ceva mai
puõine biblioteci publice (Franõa) øi õåri în care numårul bibliotecilor publice este încå insuficient, cum este cazul
Spaniei øi Italiei.
În ceea ce priveøte locul cårõii în sistemul øcolar øi universitar, situaõiile sunt diferite de la o õarå la alta øi depind
în mare måsurå de tipul de organizare a învåõåmântului. Astfel, în Marea Britanie studentul este supravegheat de un
“master“ care îl sfåtuieøte øi care îi recomandå lecturile în funcõie de nevoile, dar øi de gusturile sale personale, în
timp ce în Italia nu existå cursuri, ci doar o bibliografie care cuprinde temele examenelor. Studentul italian (cel mai
activ cititor dintre toõi studenõii celor 5 õåri comparate) este nevoit så exploreze singur toatå aceastå bibliografie.
Studenõii din Germania øi Franõa sunt numiõi øi “cititori utilitari“; ei solicitå de regulå cårõi mai ieftine, în care
informaõiile sunt mai sintetizate.
Privitor la controversa referitoare la måsura în care mass-media sunt responsabile pentru scåderea indicelui de
lecturå, este sigur faptul cå mårirea numårului de canale tv în Franõa, Italia, Marea Britanie øi Spania, petrecutå în
anii `80, a avut consecinõe asupra deprinderilor de lecturå. Cu toate acestea, nu este deloc sigur faptul cå televiziunea
ar fi cauza micøorårii interesului pentru lecturå. Astfel, un sondaj efectuat în Franõa a aråtat cå pentru marea
majoritate a celor interogaõi (72%) apariõia noilor canale tv nu a schimbat cu nimic obiceiurile de lecturå, 5%
afirmând chiar cå acest lucru mai degrabå i-a incitat så citeascå mai mult. De creøterea pårõii destinate loisir-ului în
bugetul familiilor au beneficiat toate categoriile de produse øi servicii specifice petrecerii timpului liber, cartea
nefiind deloc “ruda såracå“ din acest punct de vedere.
S-a observat, de asemenea, cå, pe måsurå ce se acordå mai mult timp loisir-ului (fie cå e muzicå, fie cå e
program tv), se citeøte mai mult. Meritå observat faptul cå Franõa este singura õarå din CEE (studiul a fost realizat
înaintea Tratatului de la Maastricht) în care emisiunile literare de la televiziune au o influenõå directå øi puternicå
asupra pieõei de carte. Televiziunea poate constitui o modalitate de acces la carte (prin emisiuni literare, adaptåri tv
ale unor opere, etc.).
Analiza tirajului mediu – semn de sånåtate pentru activitatea editorialå a unei õåri øi, în egalå måsurå, pentru
indicele de lecturå – permite delimitarea a douå grupe de õåri:
• cu õåri în care se citeøte mult, iar tirajul mediu pentru un titlu este mai mare de 9.000 de exemplare (Franõa,
Marea Britanie øi Germania);
• õåri care prezintå o anume fragilitate a activitåõii editoriale øi o prea mare eterogenitate a ofertei editoriale,
cu tiraje medii de aproximativ 5.000 de exemplare (Spania øi Italia).
Numårul de titluri øi noutåõile indicå gradul de vitalitate a activitåõii editoriale øi a creaõiei literare. Uneori,
aceste cifre nu reflectå situaõia realå, ci mai mult dorinõele editurilor. Creøterea numårului de titluri publicate
coroboratå cu scåderea indicelui de lecturå øi cu stagnarea sau chiar cu scåderea tirajelor medii poate fi øi un semn
de supraproducõie periculoaså pentru sånåtatea financiarå a editurilor.
În Franõa øi în Italia, studiul a aråtat existenõa unui numår mic de titluri publicate øi de noutåõi editoriale, în timp
ce în Marea Britanie, Germania øi, într-o måsurå ceva mai micå, în Spania, numårul titlurilor publicate øi al
noutåõilor este mare. Alte elemente scoase în evidenõå de acest studiu sunt tendinõa concentrårii editurilor øi reõelelor
de distribuõie øi influenõa premiilor literare asupra pieõei editoriale.

Concluzii
În ansamblu, autorul considerå cå putem privi cu optimism perspectivele pieõei editoriale din Europa, dacå vor
fi îndeplinite câteva condiõii:
• satisfacerea cererii de carte pe pieõele editoriale din õåri precum Italia øi Spania printr-un efort al editurilor,
dar øi prin punerea în practicå a unor politici de încurajare a lecturii;
• adaptarea profesioniøtilor din domeniul cårõii la cererea foarte variatå øi punctualå a cititorilor;
• adaptarea profesioniøtilor din domeniul cårõii la noile tehnologii øi suporturi øi neabandonarea acestui
segment de piaõå în mâna producåtorilor øi distribuitorilor din domeniul informatic;
• realizarea unor progrese în armonizarea indicatorilor privind cercetarea practicilor de lecturå.
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Nu de puõine ori, bibliotecile au fost victimele condiõiilor
climaterice nefaste, dar cel mai adesea au fost supuse neînõelegerilor øi
conflictelor dintre oameni (incendii, distrugeri, devaståri). Dacå ne
gândim doar la situaõia prin care a trecut Biblioteca Centralå
Universitarå din Bucureøti, putem så înõelegem mai bine ce s-a
petrecut într-o altå õarå, aflatå la mii de kilometri de România, diferitå
prin tradiõie, gândire øi culturå – Libanul. Råzboiul început în 1975
avea så divizeze õara nu numai teritorial, ci øi social – creøtini øi
musulmani au fost împinøi spre un råzboi care nu era al lor. Dupå 15
ani de lupte øi bombardamente care nu au fåcut altceva decât så
producå urå øi distrugeri, nimic nu mai råmâne la fel, totul se distruge,
se pierde.
În anul 2005, Libanul s-a aflat în atenõia opiniei mondiale mai
mult ca oricând din cauza problemelor politice cu care s-a confruntat.
Noi ne vom opri în cele ce urmeazå la culturå, mai precis la
Biblioteca Naõionalå a Libanului, instituõia culturalå care a avut cel mai mult de suferit în perioada råzboiului care a devastat
õara între 1975-1991. Celelalte instituõii – muzeul naõional, arhivele naõionale – au reuøit så-øi redeschidå porõile dupå îndelungi
operaõiuni de reinstalare øi reconstituire a colecõiilor existente. Expoziõia Beyrouth 1999: capitala lumii arabe a reuøit så
demonstreze vitalitatea instituõiilor culturale, påstråtoare ale memoriei libaneze.
Aståzi, Libanul încearcå så-øi reconstituie Biblioteca Naõionalå, printr-o vastå operaõiune de salvare a colecõiilor afectate de
mucegaiuri øi roase de insecte, în fapt, o reconstituire a trecutului, dar øi o evaluare a ceea ce a råmas din patrimoniu – un salt în
timp øi o parcurgere rapidå a etapelor prin care alte biblioteci naõionale au încercat så se redefineascå øi så fie în pas cu noile
tendinõe øi cerinõe culturale.
Ceea ce a mai råmas din colecõiile deteriorate de tipårituri (aproximativ 150.000 de documente), precum øi manuscrisele
conservate de Centrul Arhivelor Naõionale constituie singurele urme materiale ale vechii Biblioteci Naõionale. Contextul
politic øi social a evoluat foarte mult dupå råzboi øi mai ales dupå anul 1994. Cuvântul de ordine a fost reconstruirea întregii
infrastructuri. Cu paøi mici, dar decisivi, proiectele culturale încep så prindå contur. Era momentul ca øi Biblioteca Naõionalå så
reînvie. La Tripoli, oraø situat în nordul õårii, avea så fie creatå o mare bibliotecå publicå de informare.

*
O trecere prin timp – istorie, concepte øi politici

• 1921: Are loc “naøterea“ Bibliotecii Naõionale – visul bibliofililor øi intelectualilor vremii prinde contur prin
curajul øi ambiõia vicontelui Philippe de Tarrazi (1865 - 1956), istoric al presei arabe, el însuøi bibliofil, care
doneazå statului libanez colecõia sa de 20.000 de documente tipårite øi aproape 3.000 de manuscrise în mai multe
limbi. Colecõiile sale vor pune bazele Bibliotecii Naõionale, pe care o va numi “Grande Bibliothèque de Beyrouth“
(Marea Bibliotecå din Beyrouth). Donatorul este desemnat secretar general øi conservator al acestei noi instituõii. La
acea vreme, colecõia sa cuprindea cårõi, manuscrise de mare valoare øi primele numere de periodice publicate în
regiune, o colecõie inestimabilå pentru istoria presei arabe, turce, persane, armene, siriace, etc.
• 1922 – 1928: Philipe de Tarrazi întreprinde mai multe cålåtorii în Europa (Franõa) øi în Egipt, în vederea
achiziõionårii de noi opere, stabileøte legåturi cu intelectualii øi bibliofilii din regiune. În aceastå perioadå, Libanul se
afla sub protectoratul francez, conform acordului Sykes-Picot din 1920. Pentru õarå, începe o perioadå de intense
activitåõi de organizare administrativå øi de dezvoltare a infrastructurii.
Vor face donaõii Bibliotecii Naõionale: primul preøedinte al Republicii de dupå independenõå, Cheikh Béchara
el-Khoury, colecõionari ca G. Yanni sau G. Safa, precum øi familiile unor autori libanezi (Habib Farès, de exemplu).
• 1924: Este promulgatå Legea proprietåõii comerciale, industriale, literare øi artistice. Aceastå lege instituie
Depozitul Legal (decizia nr. 2385 semnatå de generalul Weigand, din 17 ianuarie 1924), prin care editorii sunt
obligaõi så predea Bibliotecii Naõionale câte douå exemplare din fiecare titlu editat sau reeditat. Executarea
Depozitului Legal este controlatå de Ministerul Economiei. Õinând cont de faptul cå editorii libanezi publicå în
fiecare an între 7.500 øi 8.000 titluri în mai multe limbi, Depozitul Legal devine o surså în plus de dezvoltare øi de
îmbogåõire a colecõiilor existente.
• 1935: Este stabilit prin decret statutul administrativ al Bibliotecii Naõionale, care devine un Serviciu în cadrul
Ministerului Educaõiei Naõionale.
• 1937: BNL se mutå – cu cele 32.000 de documente – în noul såu local, clådirea Parlamentului Naõional, în
centrul Beyrouth-ului, unde va funcõiona pânå la începerea råzboiului din 1975. O echipå de opt persoane, detaøate
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de la Ministerul Educaõiei Naõionale, va lucra aici. Printre bibliotecarii din funcõiile de conducere de la BNL, se
numårå bibliograful Youssef Assad Dagher, scriitorul Abdel Latif Charara, Hector Khlat, Ibrahim Mawad, Khalil
Takeyeddine øi Noureddine Beyhoume. Din påcate, lucråtorii din serviciul public nu sunt toõi atenõi, lipsa de
profesionalism în domeniu având consecinõe asupra bibliotecii (se constatå lipsuri în colecõii, etc.). Foarte puõini se
ocupå de operaõiunile de catalogare, clasificare (se folosea clasificarea Dewey); nu s-a realizat un catalog complet
care ar fi permis aståzi o evaluare corectå a colecõiei.
• 1940 – 1975: “Perioada de aur“. Biblioteca Naõionalå cunoaøte o perioadå de înflorire, o echipå de 35 de
funcõionari vegheazå asupra ei. La începutul råzboiului, colecõiile bibliotecii numårau aproximativ 200.000 de
documente tipårite øi manuscrise, precum øi o importantå arhivå (documente administrative øi istorice låsate de turci
în 1918, în clådirea primåriei din Beyrouth; documente øi studii ale misiunii Huvelin din arhivele primilor ani ai
mandatului francez). Biblioteca deõinea colecõii de referinõå pentru profesorii universitari, studenõi øi aparatul
administrativ, devenind un refugiu pentru bibliotecile universitare din Liban. În acea perioadå, a merge la bibliotecå
era o îndeletnicire la modå, mai ales pentru intelectualii interesaõi de consultarea documentelor privind istoria
culturalå a õårii sau a unei regiuni; biblioteca era consideratå un loc deschis tuturor, majoritatea colecõiilor fiind
occidentale, în special carte francezå.
• 1975: Declanøarea luptelor, în centrul oraøului, unde este amplasatå Biblioteca Naõionalå. În anii de råzboi,
BNL suferå avarii însemnate; clådirea se afla în vecinåtatea celei care avea så devinå, pentru urmåtorii 15 ani, linia
de demarcaõie. Inaccesibilå pentru personal øi utilizatori, înceteazå så mai funcõioneze. Dupå unele surse, 1.200 de
manuscrise dintre cele mai importante au dispårut; aståzi nu se mai øtie felul în care erau organizate øi cum
funcõionau aceste secõii. Echipa care se ocupa de bibliotecå va fi dispersatå în locurile de refugiu, din cauza
bombardamentelor. De fiecare datå când se întorc la bibliotecå, bibliotecarii constatå noi pierderi – cårõile sunt arse,
furate, distruse, nimeni nu are puterea de a salva måcar o paginå dintr-o carte. Dezolarea pune ståpânire.
• 1979: Guvernul libanez decreteazå îngheõarea activitåõilor de la BNL, aceasta fiind ultima etapå a activitåõii
instituõiei vechi de 54 de ani. Colecõiile au fost transferate mai întâi la UNESCO, apoi la Sin el Fil øi Beyrouth. Au
fost depozitate în condiõii improprii (umiditate øi insecte), råmânând aici pânå în 1997, într-un total abandon. Paza
manuscriselor rare øi a documentelor vechi a fost încredinõatå Båncii Libanului øi Arhivelor Naõionale, astfel se
reuøeøte salvarea a 1.600 de manuscrise, circa 1.000 de lucråri de drept, precum øi tablourile (portrete ale
intelectualilor libanezi, care decorau sålile de lecturå). Cultura este dominatå de implicaõiile politice, õara este
ocupatå de detaøamente întregi de soldaõi, viaõa tuturor se schimbå. Libanul este divizat între creøtini øi musulmani,
råzboiul capåtå conotaõii religioase. Se mai putea oare vorbi despre bibliotecå sau despre patrimoniu în condiõiile în
care ceea ce mai råmåsese din trecut era aruncat într-o cutie de carton, plimbat dintr-un local în altul, la rându-i
bombardat, iar intemperiile naturii acõionau în voie? Cu siguranõå, nu.
• 1992: Constituirea noului guvern face posibilå crearea unui minister al Culturii øi Educaõiei Superioare, care
va avea de acum înainte competenõa de a reconstitui Biblioteca Naõionalå.
• 1994: Dupå o expertizå întreprinså de specialiøti de la Biblioteca Naõionalå a Franõei, fondurile Bibliotecii
Naõionale a Libanului sunt transferate provizoriu într-o altå clådire, iar o parte din låzi sunt mutate într-un depozit
mai uscat, la Universitatea Libanezå din Hadath, aflat la sud-est de Beyrouth. Se elaboreazå primul plan de
reabilitare, cutiile sunt aduse în depozite care så stopeze degradarea continuå a documentelor. Zeci de cutii sunt
deschise, inventariate, se demareazå procedurile de restaurare. Intelectualii exercitå presiuni asupra autoritåõilor, se
înmulõesc articolele pe aceastå temå publicate în preså. Era momentul oportun pentru renaøterea bibliotecii
naõionale.
• 1999: Dupå un nou raport de expertizå întocmit de specialiøti de la BNF øi Uniunea Europeanå, Alexandre
Najjar, rafinat literat øi ministru al culturii, decide cå refacerea BNL este o prioritate pentru anul 1999. Contextul
social-politic este favorabil renaøterii Bibliotecii Naõionale, deøi statul libanez trece printr-o gravå crizå bugetarå,
din cauza numeroaselor solicitåri de reconstrucõie a õårii. Necesitatea unor finanõåri complementare, contribuõii
publice øi private, inclusiv din stråinåtate, devine tot mai acutå. Cu excepõia universitåõii libaneze, majoritatea
instituõiilor universitare sunt private, între ele øi bibliotecile lor existå situaõii de concurenõå deloc favorabile
cooperårii. Asociaõia Bibliotecarilor Libanezi are ca obiectiv prioritar crearea de condiõii propice cooperårii, noõiune
indispensabilå în epoca tehnologiei informaõiei øi în ceea ce priveøte gestiunea bibliotecilor. La toate aceste
neajunsuri se adaugå absenõa unui statut al personalului de bibliotecå, fapt care demonstreazå slaba funcõionare a
lecturii publice.
În ciuda tuturor obstacolelor, Proiectul de reabilitare a Bibliotecii Naõionale a Libanului a început så prindå
contur în special cu ajutorul experõilor misiunilor europene. Prin Decretul nr. 31 al Consiliului de Miniøtri, se
decidea punerea la dispoziõia Ministerului Culturii a clådirii Facultåõii de Drept a Universitåõii Libaneze. Aici vor fi
transferate definitiv fondurile BNL. În acelaøi timp, este semnat acordul dintre Ministerul Culturii øi Agenõia
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Internaõionalå ISBN, care permitea Libanului så adere la
Sistemul internaõional de numerotare.
• 2000: Adoptarea sistemului de identificare universal
pentru publicaõii tip Book – ISBN. În luna aprilie a aceluiaøi
an începe dezinfectarea generalå a colecõiilor, sub îndrumarea
Centrului Internaõional de Conservare “Livre d`Arles“ din
Franõa, în cadrul proiectului ManuMed (Manuscrits de la
Méditerranée). În munca de dezinfectare a publicaõiilor, s-a
folosit bromura de metil, metodå care s-a dovedit eficace
împotriva tipurilor de ciuperci existente pe cårõi. Fundaõia
Libanezå a Bibliotecii Naõionale a fost creatå la 27 martie
2000. Misiunea sa constå în asigurarea de asistenõå pentru
Biblioteca Naõionalå: colectarea fondurilor necesare realizårii
proiectului de reabilitare a bibliotecii, stimularea donaõiilor,
promovarea unei campanii media la nivel naõional,
organizarea de expoziõii, colocvii øi alte activitåõi culturale
capabile så punå în valoare patrimoniul cultural care så
transmitå generaõiilor viitoare lucrårile øi documentele cu
caracter istoric menite så påstreze memoria colectivå.
• 2001: Consiliul de Miniøtri adoptå proiectul de lege al
Ministerului Culturii prin care Biblioteca Naõionalå a
Libanului este declaratå instituõie publicå; este definitå øi
misiunea acesteia. Proiectul a fost semnat de Comisia
Parlamentarå a Administraõiei øi Justiõiei øi apoi de Parlament.
• 2002: Fundaõia îøi ia sarcina de a transporta cårõile în
depozitele provizorii ale Bibliotecii Naõionale din zona liberå
de taxe a Portului Beyrouth.
• 2003: Proiectul de reabilitare a BNL demareazå în
ianuarie.
*
Lucråri de conservare a colecõiilor existente
Din colecõia istoricå au råmas 1.588 de manuscrise øi
incunabule; colecõia Tarazi de jurnale øi periodice a început så
fie restauratå, inventariatå øi evaluatå în cadrul depozitelor
alocate la Arhivele Naõionale. Colecõia de la sfârøitul
secolului al XIX-lea øi din secolul XX cuprinde aproximativ
200.000 de cårõi, reviste øi jurnale publicate înainte de 1975 øi
uitate mai bine de 20 de ani în 3.400 de cutii de carton, fårå
inventar sau catalog, doar cu descrieri sumare. Condiõiile proaste de conservare, mutatul dintr-un loc în altul, fårå o
minimå atenõie, au dus la deteriorarea copertelor øi paginilor. La toate acestea, se adaugå inamicii discreõi ai
fondurilor documentare: mucegaiuri, ciuperci, insecte.
Inventarul tuturor cutiilor care au fost deschise a dus la reconstituirea colecõiilor de dinainte de 1975 – mai mult
de 50 % din cårõi sunt stråine (acest lucru dovedeøte schimburile pe care Libanul le-a avut cu alte biblioteci din afara
teritoriului). Cårõile arabe au fost publicate în Liban øi Egipt øi reprezintå producõia intelectualå libanezå din prima
jumåtate a secolului al XX-lea. Existå øi o colecõie nouå intratå în fondurile bibliotecii dupå 1996.
Starea actualå a colecõiilor (õinând cont øi de timpul necesar pregåtirii clådirii care va adåposti Biblioteca
Naõionalå) presupune douå etape: în primul rând, o etapå tranzitorie, care så punå în aplicare mijloacele necesare
salvårii colecõiilor grav iafectate de mucegaiuri øi roase de insecte; dupå tratamentul fizic al celor 150.000 de volume,
urmeazå reconstituirea catalogului cu mijloacele informatice, operaõiune extrem de urgentå care îi revine Centrului
tehnic al Bibliotecii Naõionale creat tocmai în vederea redeschiderii bibliotecii. Acest Centru tehnic condus de un
manager de proiect, aflat sub tutela ministrului culturii, are câteva misiuni: refacerea colecõiilor, reluarea pe criterii
øtiinõifice a Depozitului Legal, definirea unei politici de achiziõii adaptate cerinõelor utilizatorilor, elaborarea
proiectului bibliotecii virtuale care så permitå accesul la distanõå în ceea ce priveøte colecõiile de documente din
bibliotecå, constituirea bazelor colaborårii cu parteneri documentari din Liban øi õårile din Orientul Apropiat.
În cursul acestor etape intermediare, sunt întreprinse studii despre construirea amplasamentului definitiv al
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bibliotecii, care så aibå în atenõie noile tehnologii. S-au prevåzut 4 ani pentru lucrårile necesare ridicårii noii
biblioteci naõionale. Ultima etapå trebuie så se concentreze asupra definitivårii clådirii øi asupra pregåtirii
inaugurårii bibliotecii. Biblioteca trebuie så-øi schimbe statutul, pentru a deveni bibliotecå publicå. Este necesarå, de
asemenea, crearea unei fundaõii însårcinate cu continuarea proiectului de reabilitare a bibliotecii øi cu gåsirea de
resurse financiare. Guvernul libanez a fost deschis faõå de problemele cu care se confruntå instituõia patrimonialå øi
a aprobat condiõiile legale prin care clådirea Facultåõii de Drept va gåzdui colecõiile bibliotecii øi echipamentele
moderne destinate conservårii øi difuzårii în cele mai bune condiõii a patrimoniului såu documentar. Comisia
europeanå øi-a manifestat intenõia de a sprijini acest proiect prin asistenõå tehnicå, pe durata a patru ani. Guvernul
francez studiazå posibilitatea acordårii unui sprijin financiar Centrului tehnic din cadrul bibliotecii.
Øantierul a început în ianuarie 2003 în zona liberå de taxe a Portului Beyrouth øi a constat în lucråri de
conservare a colecõiilor existente.
Prima etapå a vizat despachetarea øi numårarea cårõilor: låzile au fost transportate de la depozit la atelier,
unde au fost deschise øi apoi s-a efectuat despråfuirea øi curåõarea cårõilor.
A urmat operaõiunea de triere dupå câteva criterii:
a) criteriul istoric: - colecõia de bazå, de la Grand Bibliothèque de Beyrouth (GBB); - cårõi vechi (înainte de
1900, pentru cele scrise într-o limbå stråinå, øi înainte de 1920, pentru cårõile în limba arabå); - cårõi recente.
b) stadiul fizic în care se aflå cårõile: - cårõile deteriorate, care necesitå tratamente îndelungate øi amånunõite,
sunt puse în cutii, dacå trebuie påstrate într-o poziõie orizontalå, sau în plicuri, dacå pot fi õinute la raft în poziõie
verticalå; dupå ce se stabileøte dacå vor fi restaurate sau înlocuite, cårõile trec printr-un proces de selecõie; - cårõile
care au nevoie de reparaõii minore sunt trimise la atelierul de restaurare; - cårõile care sunt într-o stare bunå de
conservare se inventariazå.
Dupå despachetare øi triere se procedeazå la ataøarea codului de bare. Fiecare carte (nouå, veche, restauratå,
påstratå în cutii sau în plicuri) primeøte un cod de bare propriu.
Descrierea bibliograficå a documentelor: În scopul conservårii memoriei Bibliotecii Naõionale, descrierile
bibliografice ale fiecårui document sunt introduse în calculator. Pentru inventarierea documentelor s-a folosit
programul Work Expert.
Depozitarea documentelor. Cårõile în stare bunå sunt aranjate pe rafturi în aøteptarea catalogårii, iar pentru
cårõile aflate în cutii sau plicuri s-a înfiinõat, în decembrie 2003, un comitet de triere (comité de désherbage), acesta
se întruneøte în fiecare lunå øi are misiunea de a sugera ministrului culturii måsurile ce trebuie aplicate cårõilor care
se distribuie sau cårõilor aflate în stare degradatå. Criteriile de selecõie sunt: valoarea de patrimoniu a cårõii, cårõile
publicate în Liban, cårõile autorilor libanezi publicate în stråinåtate, cårõile care se referå la Liban în orice limbå sau
loc de publicare. Toate documentele care nu se referå la Liban øi se aflå în stare deplorabilå sunt casate, dacå nu au
valoare, sau sunt înlocuite, dacå sunt valoroase. Cårõile GBB øi cele vechi sunt aranjate pe aceleaøi etajere.
Restaurarea. Cårõile care ajung în atelierul de restaurare sunt tratate în funcõie de starea de conservare în care
se aflå; sunt puse în cutii sau sunt restaurate: se realizeazå mici lucråri de restaurare a învelitorilor, a colõurilor, a
cotoarelor, a paginii de gardå, a hârtiei, schimbarea cutiilor, etc. Lucrårile de conservare mai importante se
realizeazå cu ajutorul restauratorilor profesioniøti, pentru a încuraja micile ateliere care sunt ameninõate cu
dispariõia.
Ultima operaõiune este cea de catalogare.
*
Proiectul de reabilitare a BNL
Pentru a trece de la starea de deteriorare a colecõiilor din timpul råzboiului, la reinstalarea Bibliotecii Naõionale
în noua clådire, adaptatå noilor sale misiuni øi diferitelor categorii de public, o serie de operaõiuni sunt prevåzute în
cadrul Proiectului de Reabilitare a Bibliotecii Naõionale, finanõat în proporõie de 80% de Uniunea Europeanå.
Faza 1 a proiectului prevede: 1) salvarea colecõiilor existente, prin punerea în practicå a unei scheme de
tratament al lucrårilor existente; 2) implementarea unui sistem integrat de gestiune a bibliotecilor; 3) definirea
unei politici de achiziõii conforme cu rolul pe care trebuie så îl îndeplineascå BNL; 4) formarea personalului prin
cursuri de specialitate în Liban øi în stråinåtate; 5) realizarea unei bibliografii naõionale; 6) crearea unei instituõii
publice autonome denumitå Biblioteca naõionalå; 7) construirea viitoarei clådiri; 8) îmbogåõirea øi dezvoltarea
colecõiilor existente (prin: a) reactivarea depozitului legal; b) campaniile de achiziõii – donaõii de colecõii private de
cårõi de valoare sau colecõii private care au legåturå cu Libanul; obõinerea de colecõii de la marile biblioteci din lume,
în special copii ale documentelor care se referå la Liban); 9) încurajarea lecturii publice prin crearea øi întreõinerea
unor reõele de biblioteci publice øi specializate.
Faza a doua proiectului are în vedere reabilitarea clådirii din Sanayeh (localul actualei Facultåõi de Drept a
Universitåõii libaneze). Dupå terminarea actualei etape, Biblioteca se va instala într-o clådire nouå, conceputå pe
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dimensiunile unei mari biblioteci naõionale øi patrimoniale de cercetare, echipate cu cele mai moderne mijloace
tehnice, astfel încât så-øi poatå îndeplini misiunile în cele mai bune condiõii. Instalarea definitivå a Bibliotecii
Naõionale în noul local este prevåzutå pentru iulie 2006.
Catalogarea titlurilor. BNL este dotatå cu SGB (Sistème Intégré de Gestion de Bibliothèque). Conceput în
1994, sistemul a fost donat Bibliotecii Naõionale de Societatea Libanezå Berytos Engineering. Scopul acestui soft
este acela de a permite utilizatorilor så citeascå øi så scrie folosind caracterele limbii în care a fost scris documentul,
fårå a recurge la transliteråri, øi så ofere o bazå de date multilingvå cu posibilitåõi de accesare multiple. Informaõiile
bibliografice pot fi accesate, de asemenea, în limba de origine.
SIGB BerytosTM va permite BNL prezentarea øi difuzarea notelor bibliografice în mai multe limbi øi schimbul
de date cu alte biblioteci, fårå a pierde din informaõie (import - export), în format UNIMARC, MARK 21 øi
XMLMARC, ca øi importul direct de la surse externe sau de la servere Z39.50 internaõionale.
Catalogul BNL fiind bogat øi diversificat, SIGB va råspunde eficient cerinõelor sale, în primul rând
caracteristicilor descrierilor bibliografice pentru: monografii, seriale, articole din periodice. Pe lângå imprimate, va
mai cuprinde manuscrise, documente electronice, audiovizuale, dischete, CD, DVD, partituri muzicale, documente
cartografice, fotografii, tablouri, sculpturi, microfiøe øi microfilme. SIGB va permite, de asemenea, efectuarea mai
multor operaõiuni în perioada de refacere a bibliotecii. Modulul de catalogare a fost deja instalat.
Modulele SIGB BerytosTM :
1) Catalogare: Modulul de catalogare a fost deja instalat øi utilizat de la sfârøitul lunii ianuarie 2004. S-a început
cu documentele în limbile francezå øi englezå dupå modelul AACR2 (Anglo-American Cataloguing Rules), pentru
descriere, øi Classification Décimale DEWEY, pentru clasificare.
S-au folosit: - LCSH (Library of Congress Subject Headings), pentru indexarea cårõilor în limba englezå; RAMEAU (Répertoire d`Autorité-Matière Enciclopédique et Alphabétique Unifié), pentru indexarea cårõilor în
limba francezå.
Au fost catalogate øi cårõile în limba arabå. Pot fi consultate în prezent øi referinõele “AACR2“ traduse în limba
arabå. Catalogarea va conduce la crearea unei bibliografii naõionale.
2) Achiziõii;
3) OPAC multilingv øi pentru cercetåri în domeniu;
4) Gestiunea periodicelor;
5) Conservarea øi prezervarea documentelor;
6) Împrumutul øi Schimbul interbibliotecar;
7) GED (gestiune electronicå de documente);
8) Statistici.
*
Comitetul de reabilitare a bibliotecii naõionale din Liban a organizat un Congres cu tema Biblioteca
Naõionalå: viziune, politicå øi concept, ale cårui lucråri au fost deschise în prezenõa Ministrului Culturii Ghazi elAridi, øefului delegaõiei Comisiei europene Patrick Renauld øi a numeroøilor reprezentaõi ai bibliotecilor
naõionale din mai multe õåri (Marea Britanie, Canada, Franõa, Arabia Sauditå, Egipt, Siria, Kuveit). Acest congres
a dorit så sublinieze importanõa rolului bibliotecii naõionale în salvarea memoriei øi patrimoniului intelectual al
unei õåri øi, de asemenea, så aducå în discuõie problema dezvoltårii colecõiilor de bibliotecå øi a alegerii celei mai
bune politici bibliografice. Ministrul Ghazi el-Aridi a insistat asupra întâlnirilor care favorizeazå colaborårile
între bibliotecile din diferite regiuni ale lumii: “noi încurajåm deschiderea øi interacõiunea cu toõi cei care sunt
implicaõi în domeniul cultural. Varietatea øi dialogul în acest domeniu sunt preponderente, mondializarea este un
proiect umanitar care adunå oamenii, le canalizeazå energiile creative în favoarea ideilor creatoare […] În Irak,
10.000 de piese lipsesc din colecõiile muzeelor. Øi bibliotecile au fost devastate. De ce øi mai ales cine este
responsabil de acest lucru? La Beyrouth miliõiile libaneze sunt vinovate de cele mai mari prejudicii aduse
colecõiilor bibliotecii naõionale“.
Masa rotundå intitulatå Misiunea øi definiõia unei biblioteci naõionale a reunit reprezentanõi ai Bibliotecii
Naõionale a Franõei, Québec, British Library. Layla Abdel Hadi de la Biblioteca Alexandriei øi Wafa el-Saneh de la
Biblioteca Naõionalå a Kuveitului au prezentat experienõa instituõiilor culturale din õårile lor. Mohammed Fathi
Abdel Hadi (Dar el-Kotob el-Qawmiyyah-Cairo) a prezentat câteva lucråri despre bibliografiile în lumea arabå, iar
indexarea unificatå în arabå a fost tema prezentatå de Abdel Karim Zeid Saleh el-Masnad de la Biblioteca regelui
Fahd din Arabia Sauditå.
Prin toate aceste întruniri øi manifeståri culturale, bibliotecarii libanezi au dorit så impulsioneze reconstrucõia
bibliotecii, maktabatouna, biblioteca noastrå.
(Traducere, prelucrare øi sintezå de Nicoleta Rahme)
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O revistå-vitrinå: Leituras, Revista Bibliotecii Naõionale a Portugaliei
LEITURAS, revista Bibliotecii Naõionale a Portugaliei, apare semestrial øi
sintetizeazå preocupårile bibliotecii de a pune în evidenõå vocaõia øi responsabilitatea
patrimonialå, demersurile sale de a instituõie de cercetare øi de a informa comunitatea
øtiinõificå despre rezultatele propriilor cercetåri.
Ultimele patru numere au avut o temå preciså, urmare a unor evenimente culturale
la care biblioteca a participat sau pe care le-a organizat:
♦ conferinõa din anul 2001 dedicatå Impactului tehnologiei informaõionale asupra
bibliotecilor naõionale la debutul noului mileniu, care s-a materializat printr-un numår
(8/2001) consacrat în exclusivitate acestui subiect;
♦ numårul dublu, editat în portughezå øi spaniolå (9-10, outuno 2001 - primavera 2002),
apårut ca urmare a Zilelor cårõii vechi în Portugalia øi Spania (secolele XVI-XVIII),
care au avut loc în octombrie 2001, organizate de ABINIA (Asociaõia Statelor IberoAmericane pentru dezvoltarea bibliotecilor naõionale);
♦ numårul 11 outuno 2002 l-a avut în prim-plan pe Gil Vicente, fondatorul teatrului
portughez, la împlinirea a 500 de ani de la prima reprezentaõie a piesei Monologul
våcarului;
♦ miøcarea literar-artisticå Prezenõe, iniõiatå la Coimbra în 10 martie 1927, care a
marcat epoca øi a influenõat generaõii întregi, a fost larg dezbåtutå în nr. 12-13, primavera-outuno 2003 øi, pentru cå
Biblioteca Naõionalå a Portugaliei are menirea de a colecõiona øi prezerva patrimoniul cultural – o provocare a memoriei – ,
ultimul numår dublu (14-15) apårut în 2004 a dezbåtut acest subiect.

Leituras: Revista da Biblioteca Nacional, Lisboa, nr. 8, an 2001

Dintr-un noian de publicaõii apårute la începutul noului mileniu, fiecare încercând så dezbatå tendinõele “noii
economii informaõionale“, revista Bibliotecii Naõionale a Portugaliei, Leituras, iese în evidenõå atât prin conõinut,
cât øi prin prezentare graficå, fiind dedicatå temei bibliotecile naõionale în secolul XXI, de la informare la
cunoaøtere. Printre evenimentele care au avut loc pe parcursul anului 2000, an în care Portugalia a deõinut preøedinõia
Consiliului European, s-a numårat øi conferinõa organizatå de Biblioteca Naõionalå în luna aprilie, care a avut ca temå
principalele probleme øi provocåri pe care bibliotecile naõionale le întâmpinå în noul mileniu. Tema propune o nouå
“lecturå“ a misiunii pe care o bibliotecå naõionalå trebuie så o îndeplineascå în secolul XXI, care fusese traduså pânå nu
demult doar prin “a organiza, a conserva øi a asigura accesul la patrimoniul bibliografic“. Dacå timp de douå secole
misiunea bibliotecilor se referea strict la depozitarea øi conservarea patrimoniului scris, tehnologia informaõiei øi a
comunicårii din ultimii ani a produs o redefinire a conceptului de bibliotecå naõionalå, care presupune accesul la
informare din perspectiva globalizårii. Bibliotecile, precum øi alte instituõii care conservå øi asigurå accesul la
patrimoniul bibliografic øi care sunt în strânså legåturå cu acestea (arhivele, muzeele) trebuie så aibå în vedere noile
concepte: globalizarea informaõiei, accesul generalizat al cetåõeanului la patrimoniu, patrimoniu cultural integrat, etc.
Leituras (nr. 8, 2001) a urmårit pas cu pas discuõiile øi temele abordate în cadrul conferinõei din aprilie 2000 øi
a structurat conõinutul acestora în patru capitole: - Informare øi cunoaøtere:
prezent øi viitor; - Interacõiunea: biblioteci, tehnologii øi utilizatori; - Inovaõii:
noi funcõii, noi misiuni; - Cooperare: så învåõåm så lucråm în echipå.
Primul capitol s-a axat pe contextualizarea tematicii generale a conferinõei –
de ce de la informare la cunoaøtere øi, mai ales, de ce informarea ca misiune a
prezentului øi cunoaøterea ca misiune a viitorului? Aståzi, mai mult ca oricând, se
pune problema recunoaøterii activitåõii legate de promovarea cunoaøterii våzutå
ca un complement la funcõia tradiõionalå de mediere a informaõiei, mai ales pentru
instituõiile patrimoniale. Carlos Reis, de la Biblioteca Naõionalå a Portugaliei,
analizeazå în Informare øi cunoaøtere: propuneri, prezenõe øi absenõe diferite
probleme care se întrepåtrund (- responsabilitatea culturalå a bibliotecii ca
entitate ce-øi defineøte orientårile strategice în funcõie de tehnologia care
rearticuleazå cåile de acces la informaõie øi de achiziõionarea cunoaøterii; responsabilitatea tehnicå øi culturalå a bibliotecii ca entitate obligatå så
anticipeze metodologii, valori øi atitudini care vor guverna în viitor; - implicaõiile
psihologice, tehnice, financiare, juridice øi etice ce decurg din instrumentele øi
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din modul de acces la informaõie). În cadrul aceleiaøi dezbateri, Wim van Drimmelen de la Koninklijke Bibliotheek
(Biblioteca Regalå din Haga) merge øi mai departe în Opening up Europe`s Knowledge base fåcând o analizå
profundå a implicaõiilor tehnologiei informaõionale care a revoluõionat lucrul în biblioteci øi punând accent pe
dezvoltarea accesului la distanõå, consecinõå a globalizårii. Sunt amintite cele mai importante proiecte: CDBIBCDROM (care conõine bibliografiile naõionale ale Portugaliei, Danemarcei, Italiei øi Olandei); The European
Library (la care au participat The British Library, Die Deutsche Bibliotheek, Bibliothèque Nationale de France øi
Koninklijke Bibliotheek; acest proiect a avut ca temå cåutarea simultanå în cataloagele acestor biblioteci, prin
crearea unor cåi de acces la conõinut care så fie uniforme øi eficiente); BIBLINK, NEDLIB, RENARDUS, MACS.
Drimmelen considerå cå prezervarea informaõiei øi a cunoaøterii øi cooperarea transnaõionalå sunt douå dintre cele
mai importante probleme în viitor.
Capitolul Interacõiuni – biblioteca, tehnologia øi utilizatorii a pretins aprofundarea problemelor pe care le au
bibliotecile în ceea ce priveøte utilizarea øi utilitatea noilor tehnologii, precum øi impactul acestora asupra instituõiilor
øi a utilizatorilor. Esko Häkli de la Helsinki University Library menõioneazå, în Interacõiuni - biblioteci, tehnologii øi
utilizatori, necesitatea introducerii noilor servicii electronice, a depozitului legal de publicaõii electronice, a digitizårii
colecõiilor pe suport-hârtie, a organizårii resurselor din reõea øi dezvoltårii unor interfeõe de utilizare accesibile. În
cadrul iniõiativei create de forumul COBRA, bibliotecile naõionale europene discutå noul concept de Bibliotecå
Naõionalå Europeanå. Biblioteca Congresului, reprezentatå de Winston Tabb, a participat cu Digital Futures Group,
care este însårcinat så elaboreze o strategie privind integrarea media øi a noilor tehnologii în serviciile øi în activitåõile
de bibliotecå, constituindu-se într-o adevåratå “coloanå vertebralå“ tehnologicå (ca depozit digital øi ca sistem de
metadate care så susõinå viitoarea bibliotecå on-line).
În Multilimbaje – o necesitate pentru utilizatori øi o provocare pentru bibliotecari, J.F. Jauslin (Biblioteca
Naõionalå a Elveõiei) aduce în atenõie problema accesului în diferite limbi la bazele de date bibliografice, problemå
care afecteazå nu numai utilizatorii din õårile unde existå mai mult de o limbå oficialå (de exemplu, Elveõia), dar øi pe
cei care procurå materiale ce conõin informaõii procesate în mai multe limbi (cele mai multe baze de date øtiinõifice).
Apar dificultåõi nu numai la nivelul interfeõei de cåutare, dar øi în modalitåõile de acces. Cele mai mari biblioteci
naõionale europene au susõinut ideea dezvoltårii proiectului MACS (Multilingual Access to Subjects) care permite
utilizatorilor så regåseascå documentele indexate atât în limba prin care s-a realizat cåutarea, cât øi în alte limbi.
MACS doreøte unirea a trei limbi de circulaõie: englezå – prin LCSH, germanå – prin SWD/RSWK øi francezå – prin
RAMEAU. Øi, dacå vorbim despre avantajele tehnologiei informaõionale, nu trebuie uitatå realitatea cu care se
confruntå bibliotecile naõionale din unele õåri, care s-au dovedit lente în folosirea tehnologiei informaõionale. Acesta
este øi cazul Suediei, dupå cum recunoaøte Tomas Lidman de la Royal Library, care a instalat sistemul de administrare
Aleph abia în 1999. În spatele acestei realitåõi, existå motive specifice: funcõiile bibliotecii naõionale diferå de cele ale
altor biblioteci. Cea mai importantå funcõie este aceea de înregistrare øi prezervare a moøtenirii culturale naõionale.
Capitolul Inovaõii - noi funcõii, noi misiuni a încercat så prezinte un tablou al funcõiilor øi misiunilor bibliotecilor
naõionale în societatea cunoaøterii. Giuseppe Vitiello face o analizå a tuturor aspectelor legate de “depozitul legal –
componentå de bazå a politicii de informare øi de acces“ pentru publicaõiile electronice. Diferenõa dintre publicaõiile statice
øi cele dinamice (al cåror conõinut este permanent actualizat) accentueazå problemele Depozitului Legal care trebuie så fie
complet pentru publicaõiile statice øi referenõial pentru cele dinamice. Accesul la publicaõiile electronice nu poate ocoli legea
copyrightului, pe de altå parte, existå riscul creårii de “colecõii moarte“, prin stocare, care så nu fie niciodatå accesate.
Articolul Digitizarea moøtenirii culturale (Vojtech Balik – Biblioteca
Naõionalå a Republicii Cehe) oferå o perspectivå asupra acestei biblioteci
naõionale, deõinåtoare a unei impresionante colecõii de manuscrise øi de carte
veche pe care le-a prezervat în cadrul programului UNESCO – Memory of the
World. Biblioteca Naõionalå a Cehiei øi-a propus digitizarea documentelor rare
din bibliotecå (prin Memoriae Mundi Series Bohemica) øi a documentelor
tipårite pe hârtie acidå.
Ultimul capitol este consacrat Cooperårii, poate cel mai important segment în
societatea informaõionalå în care tråim. În era Internetului, în care fiecare utilizator
primeøte în timp record informaõia cerutå, bibliotecile trebuie så coopereze, så aibå
legåturi cu alte instituõii patrimoniale (muzee, arhive) øi så dezvolte noi strategii de
comunicare. În ultimul timp, vorbim din ce în ce mai mult despre patrimoniu
digitizat øi de aici necesitatea de a elabora strategii pe termen lung privind
dezvoltarea øi organizarea depozitelor øi arhivelor de documente digitizate,
prezervarea conõinutului colecõiilor digitizate (atât cele fizice, cât øi cele “nåscute
digitizate“). ECPA, Comisia Europeanå pentru Prezervare øi Acces, øi-a propus
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dezvoltarea øi susõinerea colaborårii interbibliotecare, organizarea în vederea asigurårii prezervårii publicaõiilor øi
documentelor øi a accesului la moøtenirea culturalå øi intelectualå. Colecõiile europene vizate nu sunt doar cele pe hârtie
– ca urmare a revoluõiei tehnologice, temele prioritare au devenit digitizarea øi retrodigitizarea documentelor.
Mai mult decât o simplå revistå de biblioteconomie, Leituras se recomandå ca o adevåratå carte de “lecturi“,
atât pentru cei care vor så fie la curent cu noile perspective ale instituõiilor culturale, cât øi pentru cei care se
familiarizeazå acum cu ideea de bibliotecå naõionalå.
♦

Numårul dublu 9-10 din revista Leituras reuneøte comunicårile specialiøtilor portughezi, spanioli øi din õårile
americane vorbitoare de limbå portughezå øi spaniolå, organizate în capitolele: - De la posesia de cårõi la uzul
acestora în Portugalia øi Spania secolelor XVI øi XVIII: contexte socio-culturale øi studii de caz; - Instrumente
de lucru pentru cartea veche: baze de date øi biblioteci digitale, inventare, cataloage øi bibliografii. Îmbogåõind
cercetarea øtiinõificå prin arii variate de specializare, acest numår cuprinde øi o extinså bazå bibliograficå de studii
despre istoria cårõii øi a lecturii în Portugalia, precum øi o informare detaliatå despre cercetårile întreprinse de
Biblioteca Naõionalå.
În paginile care urmeazå, ne-am oprit asupra unuia dintre articolele publicate în acest numår, care creioneazå un
portret al eruditului Francisco de Almeida Mascarenhas (1701-1745), ecleziast øi academician, cel care a adunat o
impresionantå bibliotecå, mårturie a sensibilitåõii spiritului såu, o bibliotecå unicå în epoca ioaninå.
Manuela D. Domingos

Erudiõia în timpurile ioanine. Biblioteca lui Dom Francisco de Almeida1

Familia Almeida. Reprezentant al vechii familii Almeida (dupå cercetåtorul Nuno Monteiro, familia Almeida a
fost înnobilatå în 1677 øi este descendenta unuia dintre bastarzii lui Diogo Fernandes de Almeida, fiul primului conte
de Abrantes – 1476), Dom Francisco de Almeida Mascarenhas s-a nåscut la Lisabona în ziua de 31 ianuarie 1701.
Dupå unii biografi, Almeida a început de timpuriu så ia lecõii de limba latinå, italianå øi francezå, a învåõat
muzicå øi s-a iniõiat în flaut. La vârsta de 14 ani, va studia filozofia la Congregaõia Oratoriului, în octombrie 1717
fiind admis la Colegiul Regal de la Universitatea din Coimbra. Va avea o carierå academicå prestigioaså – obõine
licenõa în Canoane în 1723. Deja råspunzând de douå biserici, va fi numit în anul urmåtor presbiter øi deputat al
Inchiziõiei din Lisabona (conform celui mai important biograf al såu, F.J. Freire, Almeida a ocupat aceastå funcõie
pânå în 1730). Urmând destinul tatålui øi al fratelui såu Diogo, la doar 27 de ani, în mai 1728, e ales asociat la
Academia Regalå Portughezå de Istorie. A fost un promotor al Inchiziõiei din Coimbra, începând cu 1730 øi, în
acelaøi timp, s-a afirmat prin lucråri academice. Ca o încoronare a carierei sale, este ales cenzor al Academiei øi apoi
cenzor principal al Bisericii Patriarhale din Lisabona (cónego presbitero).

Cårõile øi studiile. Constituirea bibliotecii de studiu. Biografia
intelectualå a lui Dom Francisco de Almeida, acest important canonist,
academician, scriitor øi erudit spaniol lusitan din secolul XVIII, este marcatå øi
de corespondenõa pe care o întreõine cu oameni notabili ai timpului såu (de
exemplu, Don Gregório Mayáns y Siscar – 1699-1781).
“[…] så citeøti pentru a studia, så citeøti pentru a medita øi a reflecta; e o
diferenõå între a citi pentru a-õi petrece timpul sau pentru a trece prin lume øi <a
citi> pentru a fi recunoscut ca autor“ (Francisco de Almeida – Prima dizertaõie
criticå…, 1733). Aceste cuvinte, scrise la începutul primei sale opere de mai
mare întindere, definesc – în termeni ce vor fi reluaõi øi în alte scrieri – atitudinea
sa euristicå faõå de istorie, disciplinå pe care a cultivat-o de-a lungul vieõii. Dupå
cum aratå Francisco José Freire, încå din timpul studiilor sale de la Coimbra, îøi
va cultiva “setea sa insaõiabilå de a cumpåra cårõi øi ediõii bibliofile“. Când se
va întoarce la Coimbra, se va orienta øi cåtre investigaõia istoricå, interesându-se
în special de clarificarea originilor øi a modului de funcõionare a Inchiziõiei în
Coimbra, prin cercetarea celor mai vechi documente. În mod cert, pentru un
academician øi un canonist prolific – multe dintre studiile sale nu au ajuns så fie

1 Articol preluat din revista Leituras: Revista da Biblioteca Nacional, nr. 9-10, outuno 2001-primavera 2002, p. 191-212
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tipårite – nu era nici un påcat în a afirma cå întregul såu divertisment era “lecõia cårõilor“. “Era de admirat
Biblioteca sa atât de aleaså øi de bogatå cu mai mult de 11 mii de volume – întotdeauna cu o carte în mânå – iertând
doar acele ore necesare odihnei. Biblioteca era Templul Enciclopediei“.
Este aproape imposibil så ne facem aståzi o idee completå asupra cårõilor pe care Dom Francisco de
Almeida Mascarenhas a reuøit så le adune, organizându-le riguros în “Case“, în zeci de rafturi, în funcõie
de dimensiuni (de la in-folio, pânå la in-4 0 øi in-8 0 ). Dupå cum o demonstreazå cele 260 de pagini ale
catalogului tipårit råmas de la Francisco de Almeida, organizarea cårõilor se impunea ca primå cerinõå
pentru uzul øi studiul documentelor. Biblioteca sa din Lisabona numåra 180 de rânduri de rafturi de
diferite dimensiuni, în funcõie de factorii arhitecturali; cårõile erau organizate probabil tematic, aøa cum
indicå datele furnizate de Catalogul libråriei, ce cuprindea mii de tipårituri øi de manuscrise (inclusiv
lucråri proprii). Dupå cum a rezultat dintr-o analizå statisticå, 30% din cårõi erau format in-folio; 35% –
in-4 0 øi 35% – in-8 0. Predominau cårõile în limba latinå (53%); cårõile în castilianå – 19%, în portughezå –
15%, în francezå – 9% øi în italianå – 4%. Sunt prezente øi câteva cårõi în englezå, în general, cårõi de
popularizare, din prima jumåtate a secolului al XVIII-lea, câteva exemplare interesante de breviare, cårõi
de rugåciune, un dicõionar latin-englez. Majoritatea lucrårilor se referå la istoria ecleziasticå (45%),
urmeazå teologia (19%), literatura umanistå (14%), øtiinõele øi artele (13%) øi jurisprudenõa (în special,
dreptul canonic) – 5%.

Achiziõia de cårõi în Spania: mårturiile lui Francisco Manuel de Mena. Mayáns y Siscar a fost cel care i-a
indicat lui Francisco câteva posibilitåõi de achiziõionare de carte prin intermediul librarului spaniol Francisco
Manuel de Mena. Editor øi deõinåtor de tiparniõå, de Mena a fost primul care a tipårit în õara sa cataloage pentru
cårõile pe care le avea spre vânzare; în 1742, se va dedica mai ales vânzårii unor colecõii complete, pentru care de
asemenea alcåtuia cataloage. Øi-a început activitatea publicând anunõuri în Gazeta editatå la Madrid din anul 1733,
pe când avea un magazin în Calle de Toledo. Foarte repede, a realizat cå “piaõa de carte veche putea så-i aducå
beneficii notabile, astfel, a început så cumpere biblioteci de la particulari sau de la mânåstiri din Madrid øi din
provincie“. Avea destui clienõi, de categorii variate, pentru care mergea în Portugalia (unul dintre aceøti clienõi era
chiar Biblioteca Regalå) øi relaõii cu marii editori (Cramer din Geneva, De Tournes din Lyon, cunoscuõi pentru
importantele schimburi comerciale fåcute cu Peninsula Ibericå). Istoricul Marie-Hélène Piwnik i-a acordat o atenõie
deosebitå lui Francisco Manuel de Mena, reconstituind traseul activitåõii sale în Portugalia (Échanges érudits dans
la Péninsule Ibérique, 1987).
În scrisorile acestuia cåtre protectorul såu, Mayáns y Siscar, apar contactele øi vânzårile pe care le-a
fåcut, începând cu 1740, în mediul intelectual øi aristocratic din õarå. Astfel, afirma în luna aprilie a aceluiaøi
an: “sunt sigur cå în timp <Dom Francisco> va cere destule cårõi“ øi era convins cå nu se înøela, deoarece
cererile de liste de cårõi øi achiziõiile se succedau. Pentru a-i câøtiga încrederea, Mena îi va dedica o lucrare
pe care o editeazå øi îi va cere lui Mayáns så o supervizeze. Nu doreøte nici un fel de platå pentru munca sa,
dar Mena va fi foarte bine retribuit de Almeida. Când ajunge la Lisabona, va scrie cu mult zel despre ilustrul
såu amfitrion: “[…] unicul protector al librarilor, må primeøte în casa sa, må sprijinå întru totul. Atât
pentru persoana mea, cât øi pentru vânzarea cårõilor mele. […] Am onoarea
de a fi cu Excelenõa sa câteva ore pe zi, atunci când se odihneøte dupå
studiile sale. […] Eu cred cå Domnia voastrå ar face un lucru bun så veniõi
de la Valencia la Lisabona pentru a-l vedea øi så admiraõi biblioteca sa mare
øi selectå“.
Prin intermediul lui Mayáns, Dom Francisco stabileøte relaõii importante
în õarå, fie prin vânzarea cårõilor spaniole, fie prin distribuirea øi traducerea
lucrårilor portugheze în Spania. Printre aceste personalitåõi meritå så amintim
pe: arhiepiscopul de Coimbra (Dom Miguel da Anunciaçåo); academicienii
Dom António Caetano de Sousa, Dom Diogo Fernandes de Almeida, contele
de Ericeira, etc.
Pasiunea pentru cårõi – celålalt versant al intereselor øtiinõifice ale
academicianului Francisco de Almeida – s-a soldat cu constituirea, în timp,
a unei colecõii specializate, în care acesta a reunit toate instrumentele de
lucru specifice, construind astfel o adevåratå “unealtå intelectualå“,
actualizatå, de studii ecleziastice, biografii de scriitori, bibliografii,
cataloage de bibliotecå, etc.
(Traducere, prelucrare øi sintezå de Nicoleta Rahme)
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Particularitåõile schimbului internaõional al Bibliotecii de Stat,
în contextul politicii externe sovietice din anii 1946-19501

Încå din 1920, urmare a intereselor sale politice, economice, militare øi culturale, statul sovietic a încercat prin toate
mijloacele så dezvolte schimbul internaõional al Bibliotecii de Stat a U.R.S.S. (G.B.L.), fostå V.I. Lenin. Din 1936, G.B.L. a
preluat de la Palatul Cårõii funcõia de centralizare a schimburilor cu stråinåtatea, iar din 1944 o funcõie similarå a îndeplinit
Societatea Culturalå pentru Relaõiile cu Stråinåtatea (V.O.K.S.), dar G.B.L. a fost desemnatå drept Centru de Stat de Schimb
Internaõional pentru toate bibliotecile øtiinõifice sovietice.
Începând din 1920, principalii parteneri de schimb ai G.B.L. au fost biblioteci øi instituõii øtiinõifice din S.U.A., Germania,
Anglia, Franõa øi Italia. În anii råzboiului, din motive cunoscute de toatå lumea, Germania, Franõa øi Italia au întrerupt relaõiile
de schimb. Relaõiile cu partenerii englezi øi americani s-au menõinut la un nivel destul de ridicat, cu toate greutåõile inerente
råzboiului. Pânå în 1939, în ceea ce priveøte õårile Europei Centrale øi de Råsårit, aproape cå nu se poate vorbi de schimb
internaõional: relaõii sporadice cu Polonia øi Cehoslovacia; nesemnificative – cu Ungaria, România, Bulgaria, Iugoslavia sau
lipsind cu desåvârøire – cu Albania. Aceastå stare de fapt se poate explica prin gradul diferit de interes politic sau economic
manifestat de statul sovietic faõå de o õarå sau alta.
Dupå cel de al II-lea Råzboi Mondial, a început aøa-zisul Råzboi Rece, care a jucat un rol hotårâtor în stabilirea noilor
parteneri prioritari de schimb ai G.B.L. Spre deosebire de anii de dinainte de råzboi, din 1946, în rezolvarea problemelor de
dezvoltare a schimbului cu stråinåtatea, conducerea U.R.S.S. a pornit nu atât din interese øtiinõifice øi economice, cât mai
degrabå din õeluri politice øi îndeosebi ideologice. O serie de state dintre cele menõionate au devenit õåri de democraõie popularå
øi au trecut la construirea socialismului, iar G.B.L.-ul øi-a asumat sarcina de a dezvolta schimbul de publicaõii mai ales cu aceste
õåri. De menõionat cå la finele anilor 1940, tot din motive politice, Iugoslavia a fost excluså de pe lista õårilor vizate. Cea mai
spectaculoaså schimbare s-a produs în relaõia de schimb cu Germania (mai exact, cu cele douå state germane). Între anii 19461949, õara care, încå din secolul XVIII-lea, a fost unul dintre partenerii tradiõionali ai Rusiei, nu a trimis G.B.L.-ului nimic din
producõia editorialå proprie. Din R.D.G., în 1950 s-au primit 315 cårõi, de 2,5 ori mai puõin decât a trimis Albania. Acest
fenomen îøi poate avea explicaõia fie în condiõiile grele, cauzate de distrugerile suferite de Germania în råzboi, fie în faptul cå
mare parte din publicaõiile relativ valoroase au fost trimise în õårile socotite învingåtoare.
În aceastå perioadå, schimburile de lucråri øtiinõifice erau relativ mici cu partenerii din õårile de democraõie popularå, o
mare parte dintre acestea constituind-o lucrårile literar-artistice øi cele cu un bogat conõinut ideologic. În 1950, Bulgaria a primit
8.773 de documente øi a trimis 10.074, iar România a primit 5.524, øi a trimis 8.861. Aceøti indicatori ne aratå cum au crescut
schimburile cu aceste õåri, faõå de nivelul de dinainte de råzboi. Chiar øi Albania, cu care schimbul realizat pânå la ocuparea ei
de cåtre Italia (aprilie 1939) a fost inert, a trimis 741 de publicaõii în 1950 øi a primit 1.924.
În ceea ce priveøte õårile capitaliste, dinamica schimbului dupå conõinutul publicaõiilor a fost la nivelul de dinainte øi din
timpul råzboiului. La bibliotecå a sosit în principal literatura de care avea nevoie øtiinõa, tehnica, industria øi agricultura
sovieticå. Chiar în condiõiile de înråutåõire a relaõiilor politice cu S.U.A., schimbul s-a menõinut la un nivel prietenos. Din S.U.A
s-au primit 21.340 de publicaõii în 1950 øi s-au expediat 12.103. Schimbul cu alte õåri din vest a fost vizibil redus. În 1950,
Marea Britanie a trimis de 6 ori mai puõine publicaõii decât Bulgaria, deøi din punct de vedere al valorii nu se poate vorbi de
echivalenõå. Cu õåri ca Belgia, Italia, Olanda, Suedia, Finlanda (parteneri activi în anii 1920-1930), schimbul a vizat exclusiv
periodicele, dupå cum reiese din documentele de arhivå.
Evaluând starea schimbului internaõional al G.B.L. în anii 1946-1950, se cuvine så constatåm cå prioritåõile politice øi
ideologice ale statului sovietic, politica råzboiului rece faõå de õårile din vest øi apropierea de õårile de democraõie popularå au
condus la dezvoltarea unui schimb fie excesiv, nejustificat, cu unele õåri, fie extrem de redus, în relaõiile cu în alte õåri. Prin
urmare, implicarea raõiunilor politice în schimbul internaõional al G.B.L., în dezvoltarea fondurilor sale de carte stråinå pe o
perioadå de câõiva ani buni de dupå råzboi a dus la completarea fondurilor cu aceea literaturå care, practic, nu øi-a putut gåsi
utilizare în nici un domeniu de interes.
Aøa cum am mai aråtat, începând din 1944, G.B.L. s-a ocupat de schimbul de publicaõii pentru multe dintre bibliotecile
øtiinõifice din U.R.S.S. În 1947, G.B.L. coordona schimbul pentru 180 de biblioteci sovietice øi 588 de biblioteci stråine. La data
de 9 iulie 1947, Prezidiul Consiliului Superior al U.R.S.S. a promulgat Decretul privind Responsabilitatea påstrårii secretului
de stat øi a pierderii documentelor, în al cårui text, deøi nu se fåcea referire directå la schimbul internaõional, se sugera faptul cå
schimbul poate fi un canal de scurgere a informaõiilor secrete spre stråinåtate.
Într-o scrisoare secretå a directorului G.B.L., V.G. Oliøeva, adresatå în data de 2 martie 1951 preøedintelui Comitetului
pentru instituõiile culturale, E.I. Leonteva, de pe lângå Consiliul de Miniøtri al U.R.S.S., se preciza cå G.B.L. a întrerupt
schimbul pentru bibliotecile øtiinõifice din õarå în baza acestui decret. Întrucât nu aveau cunoøtinõå de acest decret, bibliotecile
stråine, atât din vest, cât øi din est, au continuat så trimitå pe adresa G.B.L coletele destinate altor biblioteci sovietice, astfel cå
G.B.L s-a adresat de nenumårate ori înaltelor foruri, chiar øi Ministerului Afacerilor Externe al U.R.S.S., cu rugåmintea expreså
de a rezolva aceastå problemå.
(Traducere øi adaptare de Elena Niõu)
1 Prezentarea de faõå foloseøte informaõiile oferite de articolul lui A.L Divnogortev (p. 345-348) din volumul Biblioteca în
context istoric: [A 5-a Conferinõå Øtiinõificå Internaõionalå; Moscova 21-23 octombrie 2003], lucrare care a apårut la
Moscova în 2003. Colectivul de redacõie a volumului: M.I. Akilina, M.J. Dvorkina, E. V. Nikonorova.
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Ideea de veghe a existat încå din timpul celui de-al doilea råzboi mondial, înså abia în ultimele decenii a cunoscut o
dezvoltare susõinutå (în special în Japonia øi în õårile anglo-saxone). În Statele Unite, ea s-a conturat o datå cu lucrårile lui
Alvin Toffler (The Third Wave – 1980; The Power Shifts – 1990), M. Porter (Competitive advantage – 1985) sau
Léonard Fuld (Competitor intelligence – 1995). În Franõa, primul teoretician a fost Humbert Lesca, cel care a dezvoltat
conceptul de veghe strategicå în cartea Systeme d`information pour le management stratégique de l`entreprise (1986).
Termenul de veghe – care a depåøit aria semanticå iniõialå – a apårut înså în anul 1988, cu ocazia creårii de cåtre Ministerul
Învåõåmântului Superior øi Cercetårii din Franõa a unui Comitet de Orientare Strategicå, de Informare Øtiinõificå øi Tehnicå øi de
Veghe Tehnologicå. De atunci, el a fost asociat cu sintagme precum: inteligenõå economicå (cu care este øi confundat adesea),
inteligenõa afacerilor1, inteligenõå competitivå, scanarea mediului, sistem de scanare a informaõiilor strategice. Toate aceste
sintagme desemneazå acelaøi conõinut, singura deosebire este cå ele vin din limbi diferite, cele din urmå fiind utilizate în spaõiul
anglo-saxon (unde termenul inteligenõå este folosit cu sensul de informaõie, spionaj). La origine, inteligenõa se referea la
colectarea informaõiilor, respectiv la a face spionaj în scop militar. Ideea de veghe, în context informaõional øi nu numai,
converge spre cea de atenõie susõinutå, fazå premergåtoare declanøårii alarmei în faõa primelor semne de pericol.
Într-un câmp definiõional mai larg, am putea spune cå veghea este un proces de actualizare periodicå a informaõiilor.
Activitatea de veghe presupune pregåtire, cunoøtinõe øi abilitåõi profesionale specifice. Ea este, simultan, obiect al
cercetårii, cercetare propriu-ziså øi element constitutiv fundamental al unei posibile viitoare cercetåri øi constå în culegerea
øi sintetizarea informaõiilor, precum øi trasarea, pe baza acestora, a unor concluzii care pot reorienta organizaõia.
Activitatea de veghe are la temelie “observarea unui subiect, identificarea în mod sistematic a informaõiei“, a elementelor
particulare, a aspectelor noi referitoare la acesta øi exploatarea lor în scop informativ2.Activitatea de supraveghere a mediului trebuie
så fie continuå, pentru a putea anticipa evoluõiile. Ea trebuie deosebitå de activitatea de cåutare propriu-ziså a informaõiilor, la baza
diferenõei stând aspectul temporal: cåutarea documentelor pe un anumit subiect se realizeazå într-un anumit interval de timp, în
schimb, veghea presupune menõinerea continuå a cercetårii documentare øi anticiparea evoluõiilor legate de un anumit subiect.
Conceptului de veghe i-au fost asociaõi termeni ca dispozitiv sau proces informaõional, activitate, practicå ori sistem
ce ajutå la luarea deciziilor. În cadrul procesului de veghe, informaõia este colectatå, prelucratå, exploatatå øi difuzatå cu
scopul de a face o organizaõie så reacõioneze la evoluõiile mediului. Prin operaõiuni de veghe strategicå, operatorul
detecteazå pentru organizaõia sa semnale slabe – convertite apoi în informaõii pertinente øi utile –, “care anunõå
evenimente susceptibile de a-i influenõa perenitatea“3. Aceste semnale slabe, întâlnite în literaturå øi sub denumirea de
“semne de alertå precoce“4, sunt informaõii a cåror interpretare poate så trimitå la un eveniment ce poate avea
repercusiuni asupra organizaõiei. Este de preferat så se colecteze constant aceste semnale slabe, dar precoce, care anunõå
un posibil eveniment viitor, decât så se constate doar semnalele puternice, dar care anunõå un eveniment deja consumat.
Câteva tipuri de semnale:
- calitative (evenimente care se vor produce, dar care nu pot face obiectul unor dezbateri ample; ele pot fi fraze
dintr-o conferinõå sau o reuniune, note pasagere dintr-un articol, scurte observaõii, etc.);
- fragmentare, incomplete (semnalele sunt practic fragmente de informaõii, care luate izolat nu sunt de o
importanõå majorå, înså colectate øi prelucrate conduc spre un sens concret);
- incerte, imprecise, ambigue.
O definiõie pertinentå a procesului de veghe strategicå då H. Lesca5: veghea strategicå este “procesul
informaõional prin care o organizaõie întreprinde acõiuni de monitorizare anticipativå a semnalelor slabe din mediul
såu în scopul creativ de a descoperi oportunitåõile øi de a reduce incertitudinea“. Aceastå definiõie scoate în evidenõå
necesitatea anticipårii, natura informaõiilor cåutate øi cele douå faze importante ale procesului: monitorizarea øi
crearea sensului (prin prelucrarea informaõiilor culese); handicapul acestei definiõii este cå nu acoperå întreaga plajå
a obiectivelor procesului de veghe (care nu se limiteazå la semnalele precoce).
1 În englezå: business intelligence
2 Chantal, Sibille; Giraudel, Anne. Bibliothécaires et documentalistes. În: Bulletin de Bibliothèques de France, nr. 4, 1999, p. 92-95
3 Lesca, H.; Schuler, M. Veille stratégique, comment ne pas être noyé sous les informations? În: Économies et Sociétés
/online/ nr. 2, 1998, p. 159-177 /citat 13 februarie 2004/. Disponibil la: www.veilledulendemain.com/
4 Chalus-Sauvannet, Marie-Christine. Dynamisation du dispositif de veille strategique pour la conduite de
strategies proactives dans les entreprises industrielles. /online/. /citat 13 februarie 2004/. Disponibil la:
http://theses.univ-lyon2.fr/Theses2000/chalus_mc/these_body.html
5 Lesca, Humbert. Veille stratégique: concepts et démarche de mise en place dans l`entreprise. /online/. /citat 13 februarie
2004/. Disponibil la: www.veille-strategique.org
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Adjectivul strategicå care însoõeøte termenul veghe este întrebuinõat pentru a indica faptul cå nu avem de-a face
cu operaõii succesive øi recurente, ci non-repetitive øi non-familiare, neutilizate încå, dar care pot avea un impact
important în deciziile luate în cadrul organizaõiei.
Câmpurile în care veghea acõioneazå observativ sunt: - mediul economic; - mediul juridic; - mediul sociopolitic; - mediul financiar. În analiza unei organizaõii (de orice tip), veghea strategicå are în vedere patru actori
principali: - furnizorii; - concurenõii; - clienõii; - normele øi reglementårile din domeniu.
Veghea poate fi de douå feluri:
- de monitorizare (veghe pasivå), care desemneazå o cercetare fårå un scop precis; se referå la simpla acõiune de
urmårire, de observare a surselor;
- de scanare (veghe activå), care are în vedere un scop precis, de cåutare a unor informaõii clare, exacte.
Procesul de veghe poate fi:
- de comandå (acõiunea de cåutare activå a informaõiilor este declanøatå de o cerere – comandå – venitå din
partea unui superior ierarhic; iniõiativa este a utilizatorului);
- de alertå (cåutarea informaõiilor este fåcutå de operatorii de veghe, care alerteazå superiorii ierarhici; iniõiativa
este deci a altor persoane, iar informaõiile sunt aduse la cunoøtinõa utilizatorilor). De obicei, lucrårile care abordeazå
problemele de veghe strategicå analizeazå în special aceastå a doua cale de funcõionare a procesului.
Informaõiile pot fi colectate atât pe cale tradiõionalå (sursele pe suport hârtie øi electronice), cât øi pe cale
informalå (agenõii de publicitate, târguri, evenimente comerciale, etc.). Aøa cum aratå Vella øi McGonagle6,
operatorii de veghe nu fac altceva decât så “foloseascå sursele publice pentru a descoperi informaõiile asupra
competiõiei, competitorilor øi asupra pieõei de desfacere“.
Este vorba aøadar de surse publice, amånunt important, care poate rezolva frecventa confuzie între veghe øi
spionaj (confuzie iscatå mai ales în spaõiul anglo-saxon, din cauza termenului intelligence utilizat cu sensul de
veghe; dupå cum se øtie, acest termen intrå øi în componenõa numelui C.I.A., de unde øi asocierea acõiunii de veghere
cu cea de spionaj). O altå confuzie de ordin conceptual, destul de råspânditå, este aceea între veghe øi inteligenõå
economicå. Deøi unii le våd sinonime, majoritatea analiøtilor õin så le deosebeascå. Expresia veghe strategicå a
apårut în domeniul øtiinõelor gestiunii øi în cel al managementului strategic. Este, deci, un concept economic.
Termenul inteligenõå economicå a folosit în domeniul armamentului, cu ocazia unor lucråri elaborate de Le
Commissariat Général Français du Plan, conduse de Henri Martre.
Pascal Frion defineøte inteligenõa economicå drept “un ansamblu de acõiuni coordonate de cåutare, prelucrare øi
de distribuõie în vederea exploatårii informaõiei utile actorilor economici. […] Noõiunea «inteligenõå economicå»
implicå depåøirea acõiunilor parõiale desemnate prin termenii «documentare» sau «veghe»“7. Conform definiõiei date
de Le Commissariat Général Français du Plan, inteligenõa economicå este “un ansamblu de acõiuni coordonate de
cåutare, prelucrare, distribuire øi protecõie a informaõiei utile agenõilor economici, obõinutå în mod legal, în cele mai
bune condiõii de calitate øi cost. […] Noõiunea de inteligenõå economicå implicå interacõiunea dintre toate nivelurile
de activitate: de la bazå (cele interne ale organizaõiei) trecând prin nivelurile intermediare (interprofesionale, locale),
pânå la nivelurile naõionale, transnaõionale (grupåri multinaõionale) sau internaõionale“8. Ea priveøte toate tipurile
de semnale, în special, cele referitoare la cooperare, alianõe în context cultural øi social. Pentru a-øi face teoria mai
clarå, P. Frion aøazå într-un tabel tråsåturile diferenõiatoare ale celor douå concepte.
Existå trei tipuri de inteligenõå economicå: - creativå, - analiticå øi - practicå. Sursele de informare în cazul inteligenõei
economice sunt atât formale (scrise, imprimate, electronice), cât øi informale (capitalul intelectual al organizaõiei).

Tråsåturi de diferenõiere între veghe øi inteligenõå economicå9

VEGHE INFORMAÕIONALÅ

Strategia decurge din informaõii
Colecteazå un maximum de informaõii posibile
Funcõie a unui specialist
Cercetare exhaustivå asupra unui subiect dat
Informaõia are un caracter mai degrabå static
Tehnici de observare øi anticipare
Abordare directå øi concentrare a eforturilor

INTELIGENÕÅ ECONOMICÅ

Informaõiile decurg din strategie
Cautå un minimum de informaõi necesare
Demers fåcut de un generalist
Consultarea eøantioanelor de informaõii
Informaõia are un caracter mai degrabå dinamic
Poziõionare strategicå øi ofensivå
Abordare indirectå øi repartizarea eforturilor

6Vella, C.M.; McGonagle, J. J. Improved bussiness planning using competitive intelligence. New York: Quorum Books, 1988.
Apud: Serge Wavreille. op. cit.
7 Frion, Pascal. Ne pas confondre “veille“ et “intelligence économique“. /online/. /citat 7 februarie 2004/. Disponibil la:
www.acrie.fr/definitions.htm
8 Martre, Henri. Apud. Lesca, Herbert. Veille stratégique: concepts et démarche de mise en place dans l`entreprise. /online/.
/citat 13 februarie 2004/. Disponibil la: www..veille-strategique.org
9 cf. Frion, Pascal. op. cit.
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Veghea sau veghea strategicå este o expresie genericå ce cuprinde mai multe tipuri de veghe, în funcõie de
domeniul de aplicabilitate. Se considerå, în general, cå existå patru tipuri de veghe: - veghe tehnologicå, - veghe
concurenõialå, - veghe comercialå øi - veghe de mediu. Pe lângå acestea, s-au mai dezvoltat øi altele precum: veghea juridicå, - veghea socio-politicå, - veghea turisticå, etc., în funcõie de domeniile de activitate care au simõit
nevoia unui astfel de demers, domenii al cåror numår este în creøtere.
Veghea tehnologicå (cel mai råspândit tip de veghe, asimilat veghii strategice) constå în observarea mediului øtiinõific,
tehnic, etc., în supravegherea evoluõiei cercetårii (cercetåri în curs de desfåøurare, inovaõii), în acõiuni urmate de difuzarea
cåtre responsabili a informaõiilor selecõionate øi prelucrate necesare luårii deciziilor strategice. În aceeaøi direcõie se
îndreaptå øi veghea øtiinõificå øi tehnologicå, aceasta desfåøurându-se înså la alt nivel de cercetare (este supus observaõiei
øi analizei un anumit domeniu, bine delimitat), dar având acelaøi scop (så ajute la luarea deciziilor strategice). Pe lângå
acestea douå, existå, ca ramurå, øi veghea øtiinõificå, ce are ca obiect de studiu mediul cercetårii øtiinõifice. Aceste tipuri de
veghe se bazeazå pe informaõii regåsibile în diferite publicaõii, brevete, teze øtiinõifice, norme, literaturå tehnicå, etc.
Veghea concurenõialå se referå la evaluarea concurenõilor reali øi potenõiali, cu scopul de a elabora øi de a pune în
practicå strategii comerciale eficace; ea are ca obiect de analizå preõurile, brevetele, etc. – folosind toate tipurile de
surse atât formale, cât øi informale – øi defineøte punctele slabe øi forte ale concurenõilor. Spre deosebire de veghea
concurenõialå, veghea comercialå vizeazå furnizorii øi clienõii, se intereseazå de evoluõia nevoilor consumatorilor pe
termen lung. Veghea comercialå vizeazå trei elemente: produsele, concurenõii øi partenerii de afaceri. În procesul de
veghe comercialå sunt utilizate cu precådere sursele informale: filierele personale, broøurile, publicitatea, informaõiile
obõinute cu ocazia târgurilor øi saloanelor de specialitate. Un alt tip de veghe înrudit cu acestea douå este veghea
sectorialå care are în vedere mediul economic în toatå complexitatea lui: cerere, ofertå, conjuncturi, evoluõia pieõei, etc.
Veghea de mediu studiazå restul elementelor din ansamblul mediului unei organizaõii, toate punctele de interes
din afara respectivei instituõii, oricare ar fi acestea.
Pe lângå acestea, au apårut øi alte tipuri de veghe, al cåror rol nu este de neglijat. Veghea juridicå vizeazå evoluõia
reglementårilor øi a legislaõiei; alåturi de aceasta, s-a dezvoltat veghea socio-politicå interesatå de legislaõia socialå existentå
atât pe plan naõional, cât øi internaõional, obiectivul ei fiind anticiparea noilor reglementåri (mai ales prin comparaõii sincronice
cu legislaõii din spaõiul exten øi diacronice – privind evoluõia propriului sistem de legi) øi punerea în acord cu legislaõia în curs.

Obiectivele procesului de veghe documentarå

Orice operator de veghe are misiunea de a anticipa ceea ce se petrece în exteriorul organizaõiei sale øi de a detecta øi
utiliza informaõiile, semnalele precoce de alertå care vin din mediu. Finalitatea operaõiunilor de veghe este de a reduce
incertitudinea, anticipând evenimentele sau fenomenele care pot så se producå în evoluõia mediului socio-economic øi
tehnologic. O organizaõie va înfiinõa un dispozitiv de veghe strategicå pentru: - a-øi lårgi câmpul de activitåõi; - a anticipa
tendinõele din mediu; - a cunoaøte posibilitåõile de inovare øi de dezvoltare; - a veni în întâmpinarea potenõialilor clienõi;
- a bloca, pe cât posibil, acõiunile concurenõei care îi sunt defavorabile; - a putea controla piaõa.
Rezultatele demersurilor unei celule de veghe influenõeazå cursul acõiunilor managerului; astfel, el se poate
raporta la aceste rezultate pentru:
- a compara progresul organizaõiei sale: rezultatele procesului de veghe reflectå nivelul concurenõei într-un
anumit domeniu de activitate, stadiul de inovare øi de cercetare al acesteia; rezultatele vor ajuta managerul så ia
decizii în sensul continuårii sau reorientårii politicii de cercetare - dezvoltare;
- a alege un produs: informaõiile difuzate de operatorii de veghe vor îndruma managerul în luarea unei decizii
privind un produs nou care så fie lansat pe piaõå pentru a atrage mai mulõi clienõi;
- a da curs unei inovåri: prin datele aduse la cunoøtinõå de cåtre serviciul de veghe, managerul va cunoaøte în ce direcõie
trebuie så intervinå pentru a îmbunåtåõi produsele sale deja existente pe piaõå øi pentru a veni cu altele noi, în scopul de a
câøtiga noi cumpåråtori; va øti încotro se îndreaptå concurenõii, astfel încât så poatå ataca la rândul såu, aducând pe piaõå
produse originale, mai performante, mai ergonomice, mai eficiente øi mai ieftine decât cele ale concurenõilor;
- a restrânge sau a diversifica activitåõile: politica unei organizaõii depinde în bunå parte de rezultatele venite de
la departamentul de veghe. Managerul trebuie så intervinå atunci când un produs nu se vinde bine, orientând
activitåõile în aceastå direcõie, dar trebuie øi så treacå la o nouå etapå a proiectului øi a politicii ori la o nouå fazå a
evoluõiei organizaõiei, diversificând activitåõile, atunci când vânzårile nu constituie o problemå;
- a vinde sau a cumpåra licenõe: un departament de cercetare-dezvoltare este costisitor, înså o organizaõie nu
poate avansa fårå a avea acces la astfel de informaõii; de aceea, organizaõiile mari, care-øi permit funcõionarea øi
menõinerea unui astfel de departament, sunt øi cele mai inovatoare, acest aspect fiind reflectat de numårul mare de
brevete; organizaõiile mici sunt nevoite så cumpere licenõe pentru a putea supravieõui; operatorii de veghe vor ajuta
managerii în luarea deciziilor privind cumpårarea sau vinderea licenõelor.
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Relaõia dintre veghea informaõionalå øi decizie este dublå øi se desfåøoarå pe douå niveluri:
a) înainte de luarea deciziei – pentru evaluarea proiectelor, impacturilor economice, poziõia pe piaõå a organizaõiei, etc.;
b) dupå luarea deciziei – pentru evaluarea strategiei.

Sursele de informare în procesul de veghe documentarå

Surse formale:
- bazele øi båncile de date: constituie poate cea mai importantå surså de informare pentru operatorii de veghe;
ecuaõia de cåutare, numitå øi ecuaõie logicå, se construieøte cu ajutorul cuvintelor-cheie, a descriptorilor, a numelor
de autori, de instituõii, etc.;
- presa scriså: revistele, jurnalele, periodicele, care conõin informaõii mult mai recente decât majoritatea bazelor
de date; tot în aceastå categorie trebuie plasate øi revistele specializate în veghe strategicå; între acestea am putea
aminti: Technologie et stratégie (editatå în Franõa, de cåtre OST: Observatoire des Technologies Stratégiques),
French technology survey (editatå de Aditech, Franõa), revistele japoneze editate de Comline news service,
revistele americane editate de Technic Insight Intelligence Service;
- televiziunea øi radioul;
- monografiile: surse care, deøi nu înglobeazå informaõii de ultimå orå, nu trebuie ocolite, ele furnizând studii
aprofundate, sinteze øi analize la un nivel øtiinõific ridicat; o bogatå surså sunt øi enciclopediile care, în general, pot
fi consultate øi pe CD-ROM (de exemplu: Larousse, Enciclopedia Universalis, etc.);
- tezele, brevetele, normele: cuprind informaõii specifice concentrate asupra unui anumit aspect al unei
probleme; brevetele sunt o bunå surså pentru înõelegerea politicii de dezvoltare a concurenõilor øi pentru activitatea
de informare în general (80% din informaõia tehnicå este publicatå exclusiv în brevete);
- diferite studii publice.
Sursele formale (convenõionale) au øi avantaje, øi dezavantaje; între avantaje putem enumera câteva tråsåturi
considerate de primå importanõå atunci când vorbim de evaluarea informaõiilor: - exhaustivitate, - acces uøor, disponibilitate, - cost avantajos (cu excepõia anumitor baze de date); între dezavantaje pot fi amintite: - riscul de a
gåsi informaõii învechite; - riscul de a nu gåsi deloc informaõia cåutatå.

Surse informale:
- sursele interne ale organizaõiei: se spune cå 80% din informaõiile pe care un decident le cautå se aflå chiar în
propria sa întreprindere; dezvoltarea Intranetului a facilitat în bunå måsurå consultarea rapoartelor interne øi a altor
documente care circulå în interiorul organizaõiei;
- Internetul: sursele disponibile pe Internet sunt øi ele împårõite, la rândul lor, în câteva categorii. World Wide
Web este partea cea mai utilizatå øi cea mai cunoscutå a Internetului, cuprinde site-uri øi pagini web, informaõii foarte
diversificate, în toate domeniile.
Existå mai multe categorii de instrumente de cåutare pe web:
- anuarele (numite øi repertorii): repertoriazå site-urile, înså fårå a detalia informaõiile din conõinutul lor; de
aceea, în cadrul unui anuar, pot fi gåsite doar site-uri pe o anumitå temå; în schimb, informaõiile cuprinse sunt la un
grad înalt de pertinenõå; exemple de anuare: Yahoo, Nomade, etc.
- motoarele de cåutare (numite øi indexuri): au în componenõå roboõi de cåutare care parcurg paginile web
selectându-le pe cele care råspund cererii øi repatriindu-le; interogarea nu se face practic în integralitatea
paginii, ci în index; aceste motoare nu au destulå putere pentru a parcurge mai mult de 2-3 pagini øi nu pot
consulta nici bazele de date, nici paginile unde este nevoie de parolå, nici pagini sub anumite formate, astfel
încât o cåutare dupå aceste indexuri nu poate fi exhaustivå10; exemple: AltaVista, HotBot, Voila, etc.
- metamotoarele de cåutare: funcõioneazå punând în acõiune simultan mai multe motoare; ele au capacitatea de
a identifica atât site-urile, cât øi forumurile de discuõii, evitând redundanõele, exemple: Vivisimo, MetaCrawler, etc.
- agenõi inteligenõi: programe care supravegheazå toate paginile site-urilor pentru care organizaõia a cerut un
parametraj, detectând chiar øi cele mai mici modificåri aduse în compoziõia acestora øi alertând operatorii prin
intermediul mesageriei; exemple: Spirit – creat øi dezvoltat de Comisariatul francez pentru energie atomicå,
Tétralogie – creat de societatea DOUSSET, Topic – cu ajutorul cåruia pot fi interogate bazele de date øi pot fi fåcute
cåutåri în full-text, Taiga, Messie 11 etc.
În ceea ce priveøte sursele de informare existente pe web utilizate în procesul de veghe strategicå, acestea sunt destul de
diversificate, cele mai importante fiind: - site-urile concurenõilor (care pot conõine informaõii despre produsele lor, cu detalii legate

10 Noël, Elisabeth. Selectionner des sites Internet În: Bulletin de Bibliothéques de France, nr. 1, 2001, p. 96-104
11 Bourthoumieu, Laurent; Gros, Stéphane. La veille. /online/. /citat 7 februarie 2004/. Disponibil la:
www.urfist.cict.fr/veille.html
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de preõuri, de fiøele tehnice, etc.; despre administraõie – filiale, distribuitori, acõionari; despre strategiile pe care le aplicå – piaõå,
oferte de angajare, amånunte comerciale); - site-urile economice (care conõin cronici financiare, trateazå în general despre
problemele bursei, ale acõiunilor, ale miøcårilor de capital); - site-urile referitoare la brevete; - site-urile unor reviste de specialitate.
- poøta electronicå: informaõii personale, publicitare, oficiale;
- listele de discuõii (cu acces prin intermediul poøtei electronice øi prin abonament): schimburi de påreri,
întrebåri, dialoguri între specialiøti, discuõii concentrate pe o temå anume;
- forumuri (newsgroups): sunt tot liste de discuõii, înså temele pot varia, iar consultarea informaõiilor nu poate fi
fåcutå decât prin conectare directå la aceste forumuri;
- expoziõii øi saloane;
- concurenõii: prin intermediul porõilor deschise, al sesiunilor de comunicåri pe care le organizeazå, al revistele
pe care le editeazå, al schimburilor mutuale de informaõii, etc;
- conferinõe, colocvii: se comunicå, se împårtåøesc øi se fac schimburi de informaõii care au mare valoare strategicå;
- filiere personale, în limitele legale øi deontologice.

Obstacole în procesul de veghe documentarå

Obstacolele în calea procesului de veghe pot interveni: - înainte de implementarea procesului; - în cursul
desfåøurårii procesului. În ambele cazuri, principala constrângere este costul. Fie cå e vorba de angajaõi, fie de
dispozitivele necesare, fie de sursele de informare, costul råmâne problema majorå.
Chiar dacå este resimõitå nevoia unor cercetåri de veghe, o organizaõie poate så nu înfiinõeze un astfel de
departament din mai multe motive:
- neimplicarea managerului;
- lipsa de cunoøtinõe asupra organizårii unui astfel de serviciu;
- lipsa de cunoøtinõe legate de instrumentele øi de operaõiunile de veghe;
- lipsa de personal calificat; în acest caz, organizaõia are douå posibilitåõi: så angajeze specialiøti (înså costul
prestårii de servicii de veghe este foarte mare) sau så-øi recalifice personalul graõie cursurilor de formare continuå
(inconvenientul în acest caz e cå respectivele cursuri cer, de obicei, candidatului un anumit nivel de cunoaøtere a
instrumentelor informatice øi informaõionale);
- lipsa unor surse de informare pertinente øi sigure;
- lipsa echipamentelor informatice care så permitå cercetåri consistente de bunå calitate;
- bariere lingvistice: în cele mai multe din cazuri, operatorii de veghe cautå informaõii în limba maternå, în
limba englezå øi, eventual, în limba francezå; informaõiile în limbi rare, precum japoneza (deøi Japonia este una
dintre cele mai avansate õåri în materie de veghe strategicå), chineza sau chiar unele limbi europene care au o
oarecare acoperire – germana, italiana øi spaniola – sunt adesea ocolite, din cauza lipsei de competenõå lingvisticå,
ele neputând fi astfel exploatate, ratându-se øansa unei cercetåri exhaustive.

Etapele procesului de veghe

Ca orice altå activitate documentarå, veghea se compune din trei etape majore: colectarea, prelucrarea øi
difuzarea informaõiilor. Unii autori includ înså mai multe etape. Astfel, Humbert Lesca12 distinge în cadrul
procesului de veghe strategicå opt paøi pe care specialistul trebuie så-i facå pentru ca respectiva activitate så fie
completå øi eficientå:
- acõiunea sau faza de intrare în proces (pasul în care decidentul – superiorul ierarhic, managerul – ia hotårârea
demarårii procesului de veghe);
- definirea obiectivelor øi a temelor (a câmpurilor de investigaõie), în funcõie de principalele preocupåri øi de
politica organizaõiei; orientarea, axele activitåõii de veghe sunt determinate de prioritåõile strategice ale organizaõiei;
- vânåtoarea: presupune identificarea actorilor øi a tipurilor de informaõii care trebuie supravegheate, cåutarea
informaõiilor în funcõie de obiective øi de teme, detectarea semnalelor de alertå sau susceptibile a avea în viitorul
apropiat rol strategic în dezvoltarea organizaõiei;
- selectarea informaõiilor utile din masa de informaõii brute colectate;
- urcarea informaõiilor: faza în care operatorul care a colectat øi a selectat informaõiile le då celui ce urmeazå a
le stoca (numit øi animator);
- stocarea: condiõie necesarå pentru valorificarea øi exploatarea informaõiilor; aceastå operaõie se face în douå
moduri: prin centralizare unicå (informaõiile sunt strânse toate într-un sigur loc) sau prin centralizare filiatå
(informaõiile sunt stocate în locuri diferite, dar care sunt legate în reõea);
12 Humbert Lesca este profesor la Øcoala Superioarå de Afaceri (ESA) a Universitåõii Pierre Mendès din Grenoble, Franõa;
specialist în metode de organizare a veghei strategice.
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- crearea de sens: exploatarea informaõiilor astfel încât acestea så poatå ajuta la procesul de luare a deciziilor;
aceastå etapå este importantå întrucât o bunå exploatare a informaõiilor conduce la apariõia oportunitåõilor øi la
reducerea incertitudinilor;
- difuzarea informaõiilor culese, integrarea lor într-un proces decizional;
- diagnosticarea procesului de veghe strategicå pentru a stabili dacå acesta a fost eficient sau dacå trebuie så se
revinå asupra unei etape anterioare.

Pentru a fi în asentimentul majoritåõii cercetåtorilor din domeniu, vom analiza procesul de veghe în funcõie de
trei mari etape:
1. Cåutarea øi colectarea informaõiilor
Aceastå etapå include nu numai cåutarea øi consultarea surselor, alegerea instrumentelor øi interogarea acestora,
ci øi, înainte de toate, definirea nevoilor de veghe documentarå a organizaõiei, identificarea câmpurilor de
investigaõie, definirea strategiei de cåutare.
Cercetarea propriu-ziså se face cu ajutorul unor agenõi inteligenõi dedicaõi cåutårii avansate de informaõii.
Cei mai eficienõi øi mai des utilizaõi sunt: Autonomy, DigOut4u, Net Attaché Pro, Umap Web, etc. Interogarea
poate fi fåcutå fie cu ajutorul cuvintelor-cheie, fie în limbaj natural. Este preferatå cea din urmå variantå,
întrucât utilizatorul nu este constrâns de gåsirea celui/celor mai pertinente cuvinte-cheie, putând interoga
sistemul prin tastarea uneia sau a mai multor fraze din care sunt extrase automat conceptele cu care urmeazå a
fi fåcutå cåutarea. Majoritatea agenõilor inteligenõi utilizaõi în procesul de veghe permit clusterizarea automatå
a conceptelor, fazå în care sistemul reuneøte conceptele conexe într-o familie. În cadrul clusterului, cuvintele
sunt legate între ele, iar selecõia unuia din aceste cuvinte în scopul regåsirii documentelor face ca sistemul så
caute øi så afiøeze inclusiv documentele care se referå la celelalte concepte din cadrul clusterului.
Agenõii inteligenõi pot fi specializaõi pe un anumit domeniu sau pot cåuta informaõii în orice segment de
cercetare. De obicei, aceste instrumente utilizate în veghea documentarå pentru a cåuta øi a colecta informaõii au mai
multe funcõionalitåõi, putând, în acelaøi timp, så prelucreze øi chiar så difuzeze informaõiile printr-un sistem de
alertare a utilizatorului.
2. Prelucrarea informaõiilor
Prelucrarea informaõiilor de veghe strategicå diferå în funcõie de datele despre care e vorba: - semnale de alertå precoce
sau - informaõii cu potenõial. În cazul celor din urmå, prelucrarea are în vedere o frecventå actualizare øi o vizualizare graficå
a evoluõiei factorilor din mediu, pentru a putea trage concluzii pentru urmåtorii ani. În ceea ce priveøte semnalele precoce,
este nevoie de o prelucrare prin metode mai puõin obiønuite. Humbert Lesca propune metoda PUZZLE13, pe care a inventato øi a încercat-o chiar el. La baza prelucrårii stå ansamblul de semnale, de “frânturi“ de informaõii pe care operatorul de
veghe trebuie så le combine într-o manierå pertinentå pentru a le da un sens (care så aibå o importanõå strategicå). Metoda
propuså presupune construirea unei scheme, a unui grafic cu datele culese, cu scopul de a le da un sens14.
Etapa de prelucrare a informaõiilor presupune trierea, clasificarea øi analiza acestora cu ajutorul unor instrumente
bibliometrice øi cartografice. Acestea dau rezultate de tip statistic. Bibliometria, de exemplu, este o metodå prin care se fac
exploatåri statistice ale publicaõiilor; se pot face, astfel: o statisticå a activitåõii producåtorilor de documente øtiinõifice
(cercetåtorii, profesorii, autorii în general, fie ei persoane fizice ori instituõii) sau a difuzorilor (editori, tipografi, etc.), o
måsurare, din punct de vedere cantitativ, a impactului avut de un articol, o evaluare a calitåõii unei reviste, etc.
În procesul de veghe, bibliometria sau, mai bine spus, mijloacele, instrumentele, metodele pe care ea le foloseøte
sunt exploatate automat de agenõii de veghe, pentru a identifica documentele relevante øi pentru a le clasifica øi afiøa
în funcõie de acest criteriu. Aceste instrumente utilizate pentru prelucrarea automatå a informaõiilor sunt dotate cu
funcõionalitåõi specifice de måsurare, ele fiind astfel capabile så indexeze rezultatele etapei precedente (de cåutare)
øi så le afiøeze în ordinea relevanõei.
O altå funcõie pe care instrumentele trebuie så o îndeplineascå în etapa de prelucrare este cea de cartografiere a
informaõiei; aceastå funcõie õine de sistemul bibliometric al produsului. Cu ajutorul cuvintelor-cheie (stabilite pentru
fiecare document în parte), care se regåsesc în douå sau mai multe documente, sistemul creeazå legåturi între documente,
putând astfel så afiøeze rezultatele sub formå de cartå øi permiõând utilizatorului så le consulte în grupuri tematice.
Este important de precizat cå foarte multe produse øi soluõii au capacitatea de a extrage singure cuvintele-cheie øi
de a indexa, în acest fel, automat textele, utilizând fie metoda lingvisticå (de analizå a textului la nivelul coocurenõelor), fie metoda statisticå (prin care sistemul alege conceptele-cheie în funcõie de frecvenõa lor în textul dat,
având capacitatea de a recunoaøte un cuvânt indiferent de flexiunea la care acesta se gåseøte), fie metoda mixtå.
13 Informaõii complete referitoare la aceastå metodå pot fi gåsite la: http://www.veille-strategique.org
14 Lesca, Humbert. Programme Veille Stratégique. /online/. /citat 9 martie 2004/ Disponibil la: http://www.portailpro.info/ministere/brochure_veille.php#top
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Tot în aceastå etapå, corpusului de informaõii analizate i se då un sens, adicå sunt evidenõiate acele semnale,
acele date care prin caracteristicile lor pot influenõa dezvoltarea organizaõiei. Practic, informaõiile sunt grupate cu
scopul de a ajuta la luarea deciziei corespunzåtoare. Din punct de vedere strategic, aceasta este etapa cea mai
importantå, intervenõia øi contribuõia umanå fiind obligatorie øi necesarå.
3. Difuzarea informaõiilor
Aceastå etapå încheie procesul de veghe: informaõiile colectate, selecõionate, prelucrate, analizate capåtå acum valoare
decizionalå. Ele pot fi transmise decidenõilor pe mai multe cåi (oral, scris: sub formå de notå, de paginå Web, în cadrul
forumurilor, etc.). Cea mai utilizatå cale este poøta electronicå, întrucât este una dintre cele mai rapide øi mai confidenõiale.
Difuzarea informaõiei trebuie fåcutå într-un mod cât se poate de ergonomic; rapoartele trebuie så fie
scurte, dar sintetice, însoõite de comentarii complete, de propuneri pertinente øi, dacå este posibil, de grafice.
Trebuie luatå în calcul øi importanõa feed-back-ului; utilizatorii finali ai informaõiilor pot întoarce cercetarea
la o anumitå etapå pentru ca aceasta så fie reluatå în scopul unei mai bune acoperiri øi unei mai atente vegheri
sau pot da curs unor noi interogåri cu privire la un aspect ce le-a atras atenõia øi în legåturå cu care ar dori så øtie
mai multe. În orice caz, o datå interogate, sistemele de veghe påstreazå cererea øi alerteazå utilizatorul ori de
câte ori apar noi informaõii despre problema datå. În cazul în care produsele întrebuinõate monitorizeazå un site
anume, ele nu vor alerta utilizatorul la orice micå modificare a acestuia; având un sistem de selectare a
alarmelor, ele vor trimite cåtre utilizator e-mail-uri sau copii HTML ale paginilor supravegheate în momentul în
care elementele schimbate sau adåugate sunt suficient de multe sau de ample pentru ca alarma så fie pertinentå.

♦ Perimetrul cuvintelor din vecinåtatea îndepårtatå ♦

Revista Bibliotecii Naõionale a României vå propune, începând cu acest numår, o rubricå
dedicatå unor autori români consacraõi care, tråind în alte spaõii øi alte încåperi, sunt din nefericire mai
puõin vizibili în õarå.
Horia Roøca tråieøte de mai mulõi ani la Düsseldorf øi, pe lângå picturå, plata facturilor, activitåõi
didactice, taximetrie, cålåtoreøte øi scrie. La noi, arta sa bucurå, din påcate, mult mai puõini oameni
decât pe alte meridiane. Textul de mai jos a fost citit la un colocviu despre Cioran, în oraøul lui
Beethoven, Bonn-ul de pe Rin. Pentru demersul BNR de a recupera preocupårile culturale ale
românilor din afara graniõelor õårii, adiõionåm, mai jos, gânduri din vecinåtatea îndepårtatå.

Epitaf pe comunitate de idei

Locuia sus. În silogismele nopõii era zaõul amar. Mistica lui geometricå trasa un mare cerc prin grådini pe al
cårui perimetru plimba albul zilei. Lupta cu îngerul îl tenta så existe. Alte råzboaie le purta pe alte continente ale
insomniei. În veghea posibilului, scrisul devenea erotic. Îndrepta påtimaø amurgul gândurilor pe culmile
disperårii øi îøi experimenta admiraõia în tratate de descompunere. Fusese naufragiat øi supravieõuise de
bunåvoie. Cåderea în timp îi curåõase plåmânii înecaõi în tutun øi ca un demiurg diabolic plana peste
inconvenienõa de a fi nåscut. Era un far al cårui ochi ce se roteøte semnala vaselor inutilitatea abordårii
coastelor. Înotând prin munca verde a apelor, urca cumpånit culmea dealului care stråjuia satul copilåriei. La
jumåtatea drumului, privea schimbarea la faõå a României øi dådea o raitå terenului de fotbal din cimitir. Õeste de
Yorici erau eøuate cu precizie prin porõi de pietre de stânå. Ferestre se spårgeau de vânt øi steaua de tainå arginta
izvorul casei, aruncat pe prispå. Scria în cartea amågirilor despre singuråtate øi destin, era înså convins cå sfinõii
se opereazå de lacrimi. Fåcuse un salt dincolo de soartå øi nu øtia acum spre ce så se întoarcå, spre ce så alerge.
Zilele târau lanõuri care zornåiau doar noaptea øi cadravul literaturii putrezea în afara cetåõii. Cuvântul înså era
sånåtos øi pleznind o coadå de balaur îøi înålõa hidrele deasupra sargaselor. Pe scufundatul Titanic pâlpâiau
focurile celtice ale gândurilor lui Pascal øi numai muzica lui Bach destråma întunericul... Øi deodatå ne-am
întâlnit. Erai cel mai stråin din oraø, erai perifericul mulõimii. Îõi beai o cafea ore în øir la cafenea în aøteptarea
recunoaøterii øi orgoliul îõi pecetluia buzele. Cu prima carte, a cåzut o picåturå de øampanie ca un strop de sânge
pe zåpezile de altådatå. Într-un hain de gest ai invocat spiritul lui Montaigne duelând pe scena Faustului
goethian. Prin labirintul Capodoperei Neterminate întâlneai rataõi de geniu sub felinarele Bordelului. Erai deja
omul de sub streøini care strecura cenuøiul ploilor de aurul sedimentar øi tåia påtrate de cer pentru istorie øi
utopie. Chiria mansardei ai plåtit-o pentru eternitate. În paranteza deschiså de uøå apare o maså de scris øi
scaunul gol având pe speteze o hainå cu carouri. Becul atârnå de tavan de un fir øi geamurile se lumineazå la
råsårit. E înså noapte pe numele tåu. Amin!
Horia Roøca
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Doina Hendre Biro*

Circulaõia cårõilor øi ideilor iluministe în Transilvania
la sfârøitul secolului al XVIII-lea – o filierå ineditå

În secolul al XVIII-lea, Transilvania se afla, prin apartenenõa sa la monarhia austriacå, în Europa
occidentalå øi asista la toate transformårile politice øi spirituale ale acesteia. Numårul istoricilor români care au
dezvoltat idei inedite privind rolul aristocraõiei øi al elitelor, care prin intermediul instrucõiei øi culturii au gråbit
transformarea mentalitåõilor, este considerabil1. Munca acestora se adaugå celei realizate în ultimele trei decenii,
finalizatå în ample studii.2 Nu pot fi eludate nici lucrårile unor istorici maghiari care au interpretat fenomenul,
cu preponderenõå prin aplicarea analizelor la aristocraõia maghiarå, la Casa de Austria sau, în câteva cazuri, chiar
la Transilvania.3
Contextul este binecunoscut: în 1766, se înfiinõase Comisia Aulica de învåõåmânt, conform principiilor
cancelarului Kaunitz (Wencel Anton). Educaõia øi instrucõia vor avea astfel accente etatiste øi politice clare, cåci
Curtea de la Viena voia så transforme învåõåmântul într-un “instrumentum regni“ al puterii sale4. Aplicarea legii s-a
fåcut înså diferenõiat în provincii (1774 – Allgemeine Schulordnung pentru øcolile primare; 1775 – Planul lui
Gratian Marx pentru gimnazii; 1777 – Ratio Educationis pentru întreg învåõåmântul). Pentru Transilvania, a fost
elaboratå o variantå a acestei legi în 1781 – Norma Regia – , care se aplica mai ales în învåõåmântul confesional øi
doar în Banat.5
În noua universitate înfiinõatå la Viena în anul 1756, sunt interzise cårõile care ar afecta prestigiul monarhiei.
Cenzura începutå cu Edictul de la Worms al lui Carol al V-lea, ce viza episcopiile, facultåõile øi chiar viaõa civilå, se
va accentua sub Carol al VI-lea øi cu atât mai mult sub Maria Therezia øi Iosif al II-lea.
La cererea cancelarului Kaunitz, în Austria se interzice tipårirea cårõilor iluminiøtilor francezi Voltaire,
Rousseau, Crébillon. Van Swieten recomandå lucrarea lui Montesquieu Despre spiritul legilor, fårå a avea
înså avizul Mariei Therezia. Mai mult, când acesta se întoarce din Bavaria cu câteva scrieri satirice, Maria
Therezia scrie: “[…] nu-mi place ceea ce numiõi ironie. Nu corecteazå aceasta pe nimeni, ba chiar
deranjeazå. Ce rost are sa-õi pierzi timpul cu cititul unor astfel de lucråri. Ar fi mai bine så ne gândim la
atâtea câte mai avem de fåcut.“6
Van Swieten propune în 1757 constituirea unui Consiliu (Udvari Tanulmanyi Bizottsag) care îi avea ca membri
pe profesorii Migazzi, Van Swieten, Stock-canonicii Bourgignon, Martini øi Gaspari, toõi împotriva iezuiõilor, mai
puõin Migazzi.
Emanciparea socialå øi naõionalå a popoarelor putea fi realizatå doar prin culturå. Dacå în prima jumåtate a
secolului al XVIII-lea, provinciile româneøti încå se aflau pasate între Orient øi Occident, dupå cum observa Neagu
Djuvara, noile idei europene, inclusiv cele iluministe, vor påtrunde prin intermediul intelectualilor. Un rol important
în promovarea noilor idei îl vor avea øi øcolile, academiile, cålåtoriile efectuate în Occident, cårõile, contactele
directe, precum øi limba francezå, utilizatå mai ales în corespondenõå.
În Transilvania, despotismul iluminat al Habsburgilor a gåsit un råspuns atât la grupurile conducåtoare,
cât øi la intelectualii români din Øcoala Ardeleanå, generând o imediatå formulare de revendicåri. Accentul
va cådea pe receptarea reformelor la nivelul ordinii politice din Transilvania, dar efectele vor fi multiple.7
Chiar dacå proiecte precum Marea Societate Filosoficeascå a Ardealului le-au fost interzise românilor,
prin contactul direct cu mediul cultural austriac øi maghiar, se vor înregistra realizåri superioare celor din
Õårile Române.
* Doina Hendre Biro este absolventa Facultåõii de Istorie din Alba Iulia. A obõinut o specializare în restaurare õesaturi. În
prezent, este doctorand la Sorbona cu tema Familii nobiliare din Transilvania în secolul al XVIII-a.
1 Cercetåri pe aceastå temå au fost întreprinse de: Remus Câmpean, Iacob Mârza, Eva Mârza, Laura Stanciu, Ana Dumitrean,
Daniel Dumitrean, Toader Nicoarå, Nicolae Borøan, Lucian Boia, Victor Neumann, Gabriela Mircea, etc.
2 Vezi studiile lui David Prodan, Pompiliu Teodor, Alexandru Duõu.
3 Jako Zsigmond, Andrei Veres, Zoltan Toth.
4 Durandin, Catherine. Istoria românilor. Iaøi: Institutul European, 1998, p. 78
5 Mârza, Iacob. École et Nation (Les écoles de Blaj et le moment de la Rennaisance nationale). Cluj: Dacia, 1987, p. 36-37
6 A. Janger, h. II, 290
7 Papacostea-Danielopolul, Cornelia; Demeny, Lidia. Carte øi tipar în societatea româneascå øi sud-est europeanå, sec.
XVIII-XIX. Bucureøti: Editura Eminescu, 1985, p. 109-126
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Istoricul Alexandru Duõu8 a realizat o amplå analizå a cårõii våzutå ca instrument al vieõii literare (instrument ce
modificå mentalitåõile), a preocupårii unor dascåli faõå de problemele redactårii øi ale difuzårii, dar øi a rolului cårõii
în miøcarea de idei legate de conøtiinõa naõionalå. Cartea tipåritå are øi o funcõie socialå, începând cu alegerea
manuscrisului, traducerea din alte limbi, pregåtirea pentru tipar, pânå la multiplicarea øi difuzarea acesteia, conform
unor comenzi sociale, care sunt influenõate de condiõiile istorice.9
Despre interferenõele culturale româno-maghiare în secolul al XVIII-lea, gåsim referinõe în studiul lui Gheorghe
Firzak10 (numele unor istorici precum: Kosary Domokos, Balazs Eva, Toth Zoltan øi alõii). Nu lipsesc nici
coordonatele de bazå ale iluminismului, nici împrumuturile din ideile filozofilor europeni, cu precådere francezi øi
germani.
•
Unele dintre aceste idei se regåsesc în lucrårile redactate øi publicate la sfârøitul secolului al XVIII-lea. Un
exemplu concludent este lucrarea Ad amicam aureum, scriså de Alois de Batthyan (1750-1818), ce se poate
consulta øi în Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia. Politician øi scriitor, el øi-a început studiile la Trnovo
(Nagyszombat). În 1767, va intra în Ordinul Iezuit, devenind teolog la Viena øi Loeben. Mai târziu, va
întreprinde studii de Drept. În 1790, influenõat de lucrårile lui J.J. Rousseau øi de Revoluõia francezå, a dorit så
propunå mai multe reforme mai ales pentru schimbarea instituõiilor de stat øi pentru a îndepårta pericolul
revoltelor maselor. Inspirat de Contractul social, va susõine dreptul la exprimare, libertatea presei, abolirea
iobågiei, restrângerea drepturilor aristocraõiei, secularizarea averilor månåstireøti, dizolvarea Ordinului Iezuit.
Biserica îi va dezavua cartea (întrucât cerea drepturi atât pentru Protestanõi, cât øi pentru Uniaõi). Canonicul
Jozsef Kenyeres îi va intenta un proces, iar Cancelarul în persoanå îi va remite o scrisoare de avertisment
(Cåtre un prieten drag).
•
În secolul al XVIII-lea, creøte rolul bibliotecilor øi al bibliotecarilor, care efectuau catalogarea fondului
de carte, amenajau spaõiul, aranjau cårõile øi creau veritabile oaze de culturå ce atrageau elitele, într-un
conext în care “homo europaeus“, dupå cum îl numea Victor Neumann 10 , era preocupat de realitatea
timpului, realitate care îl împingea spre crearea unui fundament logic necesar în disputele dintre societåõile
est-centrale.
Fondurile de carte se dezvoltau prin achiziõii, schimburi, donaõii. Interesante sunt øi mijloacele de vânzare øi
de difuzare a cårõilor, din påcate prea puõin studiate. Acestea puteau fi expediate direct de cåtre editori øi
tipografi, dar puteau fi gåsite øi în anticariate øi librårii, în diverse oraøe. În acest sens, s-ar putea efectua un
studiu pe baza analizei øtampilelor øi a însemnårilor manuscrise (aøa cum procedeazå cercetåtorii din domeniul
cårõii vechi româneøti).
Victor Neumann considerå cå lucrårile aflate în Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia (precum: Colloquia
nunc emendatiora cum omnium notis, tipåritå în 1560 la Amsterdam, la Tipografia lui Ludovic al II-lea Elzevir,
care trece prin mai multe abaõii catolice, apoi în colecõiile cardinalului Cristoforo Migazzi øi în final, în cea a
episcopului Transilvaniei, contele Ignatiu de Batthyan; Opus de conscribendis epistolis, Koln, 1554, achiziõionatå în
Ingolstad de Michael Fagarassy, ce parcurge itinerariul: Viena - Buda - Cluj - Alba Iulia, sau Biblia lui Luther,
tipåritå la Witteberg - Dresda - Frankfurt - Jena - Buda - Braøov) indicå diversificarea lecturilor, multiplicarea
acestora øi interesul crescut pentru carte, în general. Aceastå afirmaõie îøi are acoperirea în noul sistem de gândire în
difuzarea cårõilor, deosebit de modern pentru acea datå (deøi el nu se afla chiar la prima semnalare). Må refer la
jurnalele editate de cåtre tipografii, care propun listele tuturor cårõilor disponibile. La acestea se adaugå øi
almanahurile.
•
În Biblioteca Batthyaneum se påstreazå un catalog intitulat Journal de Vienne, cu subtitlul: Notice des
principaux livres, cartes, estampes, musique, arrêts qui ont parru en 1784, dédiée aux auteurs de la littérature,
chez les Frères Gay, imprimeurs, Libraires Rue Chantres, no. 927 (M.DCC.LXXXIV). Acest jurnal apårea
såptåmânal, lunea, øi era propus ca abonament permanent de cåtre Fraõii Gay din Viena, la tipografia-librårie “In
Der Sienger Strasse; n. 927“. Se putea cumpåra, de asemenea, de la toate birourile de poøtå din õårile componente
ale monarhiei austriece. Preõul era variabil: la Viena – 12 florini, în provincie, în Regatul maghiar øi în Õårile
Ereditare – 14 florini, cuprinzând inclusiv taxele de expediere.
8 Duõu, Alexandru. Coordonate ale culturii româneøti în secolul XVIII (1700-1821). Bucureøti: Editura pentru
literaturå, 1968
9 Firzak, Gheorghe. Cultura luminilor. Românii în istoriografia maghiarå. Deva: Sargenõia, 2000
10 Neumann, Victor. Tentaõia lui Homo europaeus. Geneza spiritului modern în Europa centralå øi de Sud-Est. Bucureøti:
Editura Øtiinõificå, 1991
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La Alba Iulia se påstreazå douå volume-coligat, cuprinzând câte 26 de numere din Journal de Vienne, la care
contele Ignatiu de Batthyan era el însuøi abonat. Pe mai multe numere, îi apare numele scris cu cernealå neagrå, fie
în dreapta sus, fie lateral: “M. le Compte de Batthyan a Hermanstat (VIII øi IX)“.
Journal de Vienne este o veritabilå surså de informaõii politice øi culturale. Prezintå sistematic ziarele
Guardian øi Mentor, propune foarte multe titluri de literaturå, istorie, geografie, traduse în francezå, în englezå, dar
øi ultimele lucråri ale iluminiøtilor francezi. Fiecare exemplar al catalogului conõine titluri nou-apårute, fragmente de
prozå, uneori cu scurte comentarii, alteori cu citate, chiar paragrafe ample. Un exemplu ar fi Henriada de Voltaire,
pentru care se indica inclusiv locul de unde se putea cumpåra în Paris.
Surprinde diversitatea informaõiilor culturale oferite de editori, mai ales într-o asemenea frecvenõå: prozå, tratate
de eticå, sonete, cårõi ale unor autori francezi, cum ar fi État de Cours de l`Europe et des Provinces de France, 1784
sau Médecine practique et moderne, de M. Marquet, divertisment (de exemplu: pasiunile lui Voltaire, anecdote,
øarade, enigme – descifrate dupå fiecare numår – , logogrife, epitafuri, anunõuri diverse, instituõii utile: Pentru copii
orfani, etc.).
De asemenea, sunt foarte interesante prezentårile de carte, care utilizeazå, pentru a fi cât mai convingåtoare,
extrase din lucrarea propuså de editor. Un asemenea exemplu este Dictionnaire de jurisprudence et des arrêts, ou
Nouvelle édition du Dictionnaire de Brillon..., Lyon, 1784, 856 pages. Acesta apåruse deja în germanå, maghiarå,
flamandå øi italianå. Pentru versiunea în limba francezå, o scrisoare de recomandare însoõea ediõia. Aceasta era scriså
de Iosif al II-lea în persoanå øi se adresa oficialitåõilor. Autorul aprecia cå dicõionarul era un veritabil instrument
pentru administraõia civilå øi militarå, pentru miniøtri, guvernatori, parlamentari, juriøti, care puteau så îøi facå astfel
o colecõie, så consulte la nevoie o definiõie sau alta. Cu o asemenea recomandare, cu siguranõå cå dicõionarul a fost
achiziõionat de toate instituõiile.
Pentru lucrårile în curs de apariõie, se difuzau prospecte care avertizau cititorii øi care mai ales le stârneau
interesul øi se iniõiau anchete care asigurau comenzi ferme. Un exemplu, în acest sens, este cel al periodicului
Bibliothèque universelle des Dames, care urma så aparå începând cu 1 aprilie 1785, în 24 de volume pe an sau 2
volume pe lunå, fiecare de aproximativ 300 de pagini. Volumele urmau a fi legate în piele de viõel, cu cotor aurit sau,
mai simplu, broøat. Sunt indicate øi preõurile – 30 de florini, în primul caz, 27 de florini, în cel de al doilea caz.
Cårõile urmau så fie ordonate dupå urmåtoarele teme:
- I. Cålåtorii; - II. Istorie (Veche øi Modernå); - III. Diverse; - IV. Teatru; - V. Romane; - VI. Moralå; - VII.
Matematicå; - VIII. Fizicå. Astronomie; - IX. Istorie naturalå; - X. Arte.
Un studiu aprofundat s-ar putea face pe marginea unor lucråri, cum ar fi cele din volumul XL, care au fost
subliniate de Ignatiu de Batthyan. Acestea sunt:
- Les nouvelles de Marguerite de Valois. Reine de Navarre, Berne, 1780, 3 volume;
- Méthode raisonnée du blason, ou l`art héraldique du P. Ménéstrier, Lyon, 1780;
- Histoire de la conquête du Mexic, Paris, 1720;
- Histoire d`Angleterre, Orleans, 1759, 19 volume;
- Traité des odeurs, Paris, 1777;
- Le voyageur françois ou la connaissance de l`ancien et du nouveau monde, l`Abbé de la Porte, Paris, 1772.
În volumul XXXII, dintre noile cårõi primite øi propuse cititorilor, un numår de opt titluri sunt bifate:
- Recueil de discours maçoniques dans la Vénérable Loge Françoise la royale Yorck de l`amitié, Berlin, 1781,
1 fl. 30 kr.;
- Spectacle du feu élémentaire ou Cours d`électricité experimentale, par M. Rabiqueau, Paris, 1785;
- Superstitions orientales, Paris, 1785;
- Cérémonies, coutumes religieuses de tous les peuples du monde avec superbes gravures, 4 volume (s.a.; s.l.);
- Théâtre de Corneille, Paris, 1755, 7 volume;
- Voyage d`un français en Italie fait dans les années 1765 et 1769, Paris, 1769;
- Voyage pittoresque de Paris et de ses environs, Paris, 1768.
Este posibil ca toate aceste cårõi så fi fost comandate. Totuøi, chiar øi simplul fapt cå ele au fost, într-un fel sau
altul, semnalate dovedeøte interesul contelui de Batthyan pentru cårõile masonice, de istorie, de heraldicå, de
cålåtorii, de teatru, de ceremonii øi de obiceiuri religioase ale popoarelor sau privind ultimele experimente din
domeniul øtiinõelor.
Contele de Batthyan era în mod conøtient atras de noul om european, de faptul cå necesitatea studiului devenea
o realitate, iar pentru aceasta trebuia så-øi creeze un cadru intelectual capabil så-i apere ideile øi så-i permitå
dezbaterea în societåõile øtiinõifice. În acest sens, a dorit så faciliteze accesul tuturor cercetåtorilor la carte, pentru ai pune în contact direct cu tot ce era nou în literaturå øi în gândire, demonstrând astfel ceea ce spunea Pierre Chaunu:
“Conøtiinõele sunt neguvernabile“.

52

Colecõii cu blazon

An XI – Nr. 2/2005
Doina Florea*

Colecõii cu blazon

“Împlinise-va, oare, minunea atât timp râvnitå, înså pe nedrept reclamatå înainte de vreme? Le va fi dat, oare, celor
din pragul veacului XXI så salute ediõia în foarte multe volume, integralå øi criticå, a operei lui Eminescu? N-ar fi
exclus. Cu condiõia, totuøi, så se pregåteascå încå de pe acum. Iar, o datå ajunøi la liman, så recunoascå franc cå
altcumva nu era cu putinõå, cå tânguirile de pânå atunci fuseserå nejustificate øi cå editorii dinaintea lor pot så
doarmå liniøtiõi în linõoliile lor de veci. Pentru cå fiecare dintr-înøii ne vom fi fåcut, în felul såu, datoria“.
Perpessicius – Scrisoare cåtre editorul eminescian

Inventarea colecõiilor de carte øi democratizarea culturii
Cine a inventat colecõiile, când øi de ce? În urma unei sistematice analize întreprinse asupra Bibliografiei
Franõei øi asupra cataloagelor editoriale, cercetåtoarea Isabelle Olivero trage câteva concluzii în legåturå cu apariõia
noõiunii de colecõie în Franõa. “Inventarea“ colecõiei este atribuitå editorului parizian Gervais Charpentier, care, la
începutul secolului al XIX-lea, imagineazå un format de carte compact øi o copertå ilustratå specificå, de culoare
galben canar. Care au fost primele titluri ale colecõiei Biblioteca Charpentier? – Fiziologia mariajului (Honoré de
Balzac), Fiziologia gustului (Brillat-Savarin) øi Corina (Madame de Staël). Evoluõia colecõiilor trebuie privitå în
contextul larg, ideologic, al vremii – colecõiile aveau så ilustreze un ideal de educaõie popularå, anunõând ediõiile
pentru vulg øi slujind propagandei liberale, republicane sau catolice.1 Formula editorialå idealå – în cåutarea cåreia
aleargå editorul øi autorul deopotrivå – se dovedeøte a fi un soi de fata morgana. Ispita textului, canonul formei,
rigoarea normelor de tipårire sunt “piese“ scumpe, care nu se laså ghicite prea lesne, înså talentul, flerul øi, fireøte,
experienõa conduc, în timp, la descoperirea “formulei magice“.
•
La mai bine de treizeci de ani de la faimoasele colecõii de buzunar iniõiate de editorii germani øi englezi
(Tauschnitz, Penguin Books øi Rororo), se lanseazå în Franõa, în 1953, colecõia Livre de poche. Infailibila
strategie comercialå øi promoõionalå a editorului, împrumutatå apoi de majoritatea caselor de editurå, a asigurat
colecõiei un succes de râvnit. Ideea editorului Schiffrin de a prezenta scrierile clasicilor într-o hainå elegantå va fi
reluatå de Gallimard, înainte de al doilea råzboi mondial – atrågåtoarea colecõie La Pléiade, imprimatå pe hârtie finå
øi rezistentå, s-a bucurat de succes, iar editorul a izbutit, prin constanõå, s-o consacre. Începând din anul 1979, ea va
fi concuratå de noua colecõie Bouquins, care impunea un tip de hârtie ce permitea o broøare suplå.
Tendinõa de diversificare a catalogului editorial este o realitate descriså în orice tratat de editare.
NRF/Gallimard anunõa în 1911 apariõia a numeroase titluri de beletristicå; în 1919, oferta sa se extinde la cårõile
pentru copii; în 1920, ies seriile din cadrul colecõiei Peintres nouveaux øi cårõi din domeniul economic, iar între
1920-1924 sunt tipårite lucråri de bibliofilie. În deceniul urmåtor, Gallimard va spori numårul colecõiilor, lansând,
totodatå, periodicele Détective, La Revue du cinéma, Voilà øi Marianne.
Urmând pilda celor dintâi tipografi-librari, fondatorii editurilor din secolul al XIX-lea vor apela adeseori la
sloganuri: Je seme a tout vent (Pierre Larousse); Qui seme bien récolte bien (Fernand Nathan); Labeur sans soin,
labeur de rien (Armand Colin); Fiat lux (Guy le Prat); Rien de commun (José Corti). Aståzi, sloganurile s-au
consacrat ca apanaje ale colecõiilor.2 Referitor la obiectivele imediate ale caselor de editurå, Robert Laffont, unul
dintre cei mai cunoscuõi editori francezi contemporani, fåcea urmåtoarea precizare: “Opõiunile editorului se
îndreaptå mai puõin asupra manuscriselor, el fiind mai interesat de proiecte alese în funcõie de capacitatea lor
mediaticå“ (Le Monde, 22.03.1996).3
Eminesciana øi prestigiul cultural
Casele de editurå prestigioase se impun prin colecõii “cu blazon“. La Iaøi, oraøul pe care G. Cålinescu l-a numit
“Florenõa României“, Junimea a ales însemnele calitåõii: “Hotårând reeditarea ansamblului de articole øi studii pe

* Doina Florea este conferenõiar universitar doctor la Facultatea de Litere øi Arte – Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, membru
al Uniunii Scriitorilor din România din 1980, editor øi îngrijitor de ediõii. A publicat 7 volume de criticå literarå øi bibliologie,
16 volume de traducere, o serie de studii, recenzii, anchete, reportaje, traduceri în mai multe reviste de specialitate. În 1982 a
primit premiul Uniunii Scriitorilor din România.
1 Vezi Bulletin d`informations. ABF, Paris, nr. 187/2000, p. 126
2 Schuwer, Philippe. Tratat practic de editare. Timiøoara: Amarcord, 1999, p. 20
3 Ibidem, p. 21
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care Tudor Vianu le-a dedicat poetului nostru reprezentativ – noteazå criticul literar
Al. Dima –, editura care poartå numele glorios al “Junimii“ a înõeles desigur så
aducå un nou omagiu celei mai de seamå figuri a acesteia pe tårâmul poeziei
naõionale“.4 Începând din 1974, junimiøtii lanseazå colecõia Eminesciana, un
veritabil monumentum aere perennius. Primul numår este dedicat volumului Poezii
de M. Eminescu; pânå în 1994, colecõia va înregistra 55 de numere.
Colecõia Eminesciana are menirea de a releva modul în care a fost evaluatå în
trecut øi în care este receptatå aståzi opera poetului. În aceastå idee, a fost iniõiatå
reeditarea unor contribuõii fundamentale: G. Ibråileanu – Eminescu (1974); Tudor
Vianu – Mihai Eminescu (1974); G. Cålinescu – Viaõa lui Mihai Eminescu (1977),
Mihai Eminescu. Studii øi articole (1978), Avatarii faraonului Tlà (1979); Mihail
Dragomirescu – Eminescu (1976); E. Lovinescu – Mite. Bålåuca (1980), Mihai
Eminescu (1984); D. Caracostea – Arta cuvântului la Eminescu (1980),
Creativitatea eminescianå (1987); Vladimir Streinu – Eminescu (1989). Sunt
valorificate øi unele cercetåri mai puõin cunoscute: Vasile Gherasim – Mihai
Eminescu. Studii øi articole (1977); Gr. Scorpan – M. Eminescu. Studii øi articole
(1977); Alain Guillermou – Geneza interioarå a poeziilor lui Eminescu (1977); Amita Bhose – Eminescu øi India
(1978); Iuri Kojevnikov – Mihai Eminescu øi problema romantismului în literatura românå (1979).
Colecõia a manifestat o atenõie specialå faõå de noile exegeze: Edgar Papu – Poezia lui Eminescu (1979); I.
Negoiõescu – Poezia lui Eminescu (1980); C. Ciopraga – Poezia lui Eminescu (1990); Gh. Bulgår – De la cuvânt
la metaforå în variantele liricii eminesciene (1975); M. Eminescu. Coordonate istorice øi stilistice ale creaõiei
(1980); D. Vatamaniuc – Publicistica lui Eminescu. 1870-1877 (1985); Eugen Todoran – Epopeea românå,
(1981); G. Istrate – Studii eminesciene (1987), M. Drågan – Mihai Eminescu. Interpretåri. 2 vol (1982 øi 1986).
Dupå editarea a trei volume din opera poetului – Poezii (1974), Scrieri pedagogice (1977), Economia naõionalå
(1983) – sunt puse în circulaõie Amintiri despre Eminescu de Teodor Øtefanelli (1983) øi Mihai Eminescu de Gala
Galaction (1987).
În acest impunåtor corpus au fost integrate øi alte pagini din bibliografia eminescianå: G. Bogdan Duicå –
Eminescu. Studii øi articole (1981), N. Iorga – Eminescu (1981), Perpessicius – Eminesciana (1983), P.
Constantinescu – O catedrå Eminescu (1987). S-a acordat spaõiul cuvenit unor studii ample propuse de critici øi
istorici literari contemporani: I.D. Marin – Eminescu la Ipoteøti (1979), D. Irimia – Limbajul poetic eminescian
(1979); Øt. Avådanei – Eminescu øi literatura englezå (1982); G. Popa – Spaõiul poetic eminescian (1982),
Prezentul etern eminescian (1989); N. Ciobanu – Eminescu. Structurile fantasticului narativ (1984); Virgil
Cuõitaru – Metamorfozele lui Hyperion. Studiu asupra poemei Luceafårul (1983); D. Tiutiuca – Creativitate øi
ideal (1984); Elena Loghinovski – Eminescu în limba lui Puøkin (1987), V. C. Nechita – Meditaõii economice
eminesciene (1989), I.M. Øtefan – Eminescu øi universul øtiinõei. Studiu (1989), Gh. Drågan – Poeticå
eminescianå. I. Temeiuri folclorice (1989); Marina M. Ionescu – Eminescu øi intertextul romantic (1990); M.
Cimpoi – Narcis øi Hyperion. Eminescu, Poet al fiinõei. Poem critic. Volum îngrijit de Doina Florea (1994).
“Esenõiale råmân înså textul lui Eminescu, interpretarea lui pe cât ne este nouå
cu putinõå øi invocarea, acolo unde ne va fi necesar pentru delimitare sau
continuitate, øi a unor puncte de vedere øi judecåõi exprimate de acei exegeõi ai
poetului cårora li se spune aståzi, cu o formulå nu prea fericitå, eminescologii noøtri
mai vechi. Raportarea la aceste spirite, în primul rând la G. Cålinescu, înseamnå
continuarea organicå a lucrårii intelectuale a marilor noøtri precursori, ale cåror
viziuni critice asupra valorii fenomenului Eminescu sunt încå departe de a fi
perimate. Dacå putem vorbi azi de o cunoaøtere criticå a operei eminesciene,
aceasta se datoreazå mai ales înaintaøilor, oricâte realizåri importante, pe acest
teren, ne-au adus ultimele douå decenii. Aceastå criticå, socotitå prea uøor aståzi
tradiõionalå (låsåm la o parte pe aceea care este într-adevår tradiõionalistå), øi-a
asumat, la vremea ei, trecutul literar în integralitatea lui, dovedindu-se nu numai
nouå prin viziunea øi tehnicile folosite, dar øi de o modernitate øocantå atunci prin
spiritul ei declarat anticonservator øi antiistorist. Acest spirit critic, nu o datå
modern, trebuie continuat azi în forme corespunzåtoare ale timpului“ – iatå un
veritabil “program“, trasat în mod exemplar de criticul literar Mihai Drågan,
4 Vianu, Tudor. Mihai Eminescu. Prefaõå de Al. Dima. Iaøi: Junimea, 1974, p. 5
5 Drågan, Mihai. Mihai Eminescu. Interpretåri. Vol 1. Iaøi: Junimea, 1982, p. 34-35
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coordonatorul colecõiei Eminesciana.5
Eminesciana a inclus, programatic, øi o serie de lucråri care au avut menirea de
a delimita locul literaturii române în perimetrul universal, cuantificându-i importanõa:
Eminescu în critica italianå (texte alese øi traduse de Radu Boureanu øi Titus
Pârvulescu; argument de Radu Boureanu; prefaõå de Øtefan Cuciureanu), apårutå în
1977, este o antologie de studii semnate de critici prestigioøi (Giulio Bertoni, Ramiro
Ortiz, Carlo Tagliavini, Gino Lupi, Umberto Cianciolo, Mario Ruffini, Rosa del
Conte). Volumul Eminescu dupå Eminescu (1978) reuneøte cele mai semnificative
comunicåri prezentate de critici øi istorici literari la Congresul internaõional de la
Sorbona (12-15 martie 1975) øi are meritul de a prezenta atât imaginea liricii
eminesciene, cât øi a poeziei româneøti în general, ca parte integrantå a literaturii
europene din toate timpurile. Publicarea monografiilor de referinõå citate mai sus,
semnate de Amita Bhose, Alain Guillermou øi Iuri Kojevnikov, se înscrie în acelaøi
demers. Impecabilele exegeze ale lui Alain Guillermou s-au bucurat de o excelentå
primire din partea eminescologilor români; cartea scriitoarei indiene Amita Bhose
este cea dintâi cercetare comparativå amplå asupra creaõiei marelui poet român,
våzutå din perspectiva filozofiei øi literaturii indiene; volumul criticului rus Iuri Kojevnikov constituie o serioaså
exegezå în legåturå cu influenõa lui Eminescu asupra literaturii române din secolul XX.
Perpessicius, cårturarul de o erudiõie desåvârøitå, a tråit trei decenii în intimitatea manuscriselor eminesciene,
pentru împlinirea celor øase volume Mihai Eminescu. Primul tom apårea în 1939, iar al øaselea – în 1963. În 1971,
sub auspiciile editurii Minerva, Perpessicius va publica o culegere de articole intitulatå, – premonitoriu –
Eminesciana. Iatå tulburåtoarea mårturisire pe care o face, la încheierea cårõii, autorul: “Îmi va fi dat, oare, øi mie så
îngroø coloana acelor dezgropåtori nenorocoøi ai mormintelor de regi din valea Nilului, pe care-i evocam în prefaõa
celui de-al treilea volum, din 1944, øi pe care-i asemuiam coloanei editorilor eminescieni, ce, toõi, visaserå ediõii
integrale, fårå ca vreunul din ei s-o dea? Este ceea ce repetam øi în 1964, cu prilejul celor trei sferturi de veac de la
moartea poetului, când adresam o scrisoare deschiså editorului din anul 2000, fericit, poate, så-øi vadå visul
împlinit (...). În ce må priveøte, încerc så må consolez cu satisfacõiile pe care cei treizeci de ani petrecuõi în labirintul
manuscriselor eminesciene mi le-au putut oferi. Imaginea insului nepåsåtor la anotimpuri e prea vie ca så nu må
revåd øi aståzi prezent, în aceeaøi salå, în faõå cu aceleaøi manuscripte øi cu aceleaøi interogaõii, chiar dacå, dintro pricinå sau alta, firul, pierdut, al Ariadnei a coborât, pe neaøteptate, o preatimpurie cortinå“6… Et in Arcadia
ego! Øi eu fac parte dintre editorii fericiõi ai anului 2000: am editat cårõi cu heraldicå unicå – Eminesciana.
Prestigiul casei de editurå øi revigorarea unei colecõii prestigioase – Minerva øi Biblioteca pentru toõi
În martie 1895, editura libråriei Carol Müller de pe Calea Victoriei tipåreøte primul numår din colecõia
Biblioteca pentru toõi, dupå modelul celebrei Universal Reklam Bibliothek din Leipzig. Directorul literar al
colecõiei este traducåtorul øi folcloristul Dumitru Ståncescu. În intervalul 1895-1898, colecõia înregistreazå 178 de
numere. Cea mai veche colecõie româneascå de literaturå øi una dintre cele mai vechi din lume, înfiinõatå din
iniõiativa scriitorilor I.L. Caragiale, B. St. Delavrancea øi Al. Vlahuõå, Biblioteca
pentru toõi îøi propunea så ofere publicului larg “un øir de cårticele ieftine, (...), cårõi
bune, bine alese, frumoase, interesante øi bine traduse, culese din toate producõiile
spiritului omenesc“.
Tirajele cresc în scurt timp pânå la cifre uriaøe pentru acea vreme: 7.000 - 10.000
exemplare. În primii 3-4 ani de existenõå, se tipåresc aproape un milion de exemplare.
La 9 iulie 1899, în Elveõia, se stingea primul director literar al Bibliotecii pentru toõi,
Dumitru Ståncescu. Simptomatic, în mai 1900, întreprinderea lui Carol Müller se
destramå. “Domnul Carol Müller a îngropat averea sa în Biblioteca pentru toõi øi,
dacå a adus un bine imens literaturii româneøti øi publicului românesc, a putut înså
så øi afle cå binele general nu este totdeauna øi binele personal“, nota cu amåråciune
B. Bråniøteanu, la 13 noiembrie 1899 (cf. Iordan Datcu). Mai târziu, în 1935,
evocând falimentul lui Carol Müller, T. Arghezi va sublinia succesul de duratå al
colecõiei acestuia: “editura româneascå Biblioteca pentru toõi, apårutå acum 40 de
ani øi imitatå fårå nici un succes de încercårile nenumårate ale decepõionaõilor
experienõei, reprezintå singurul efort continuu øi constant, ceea ce este enorm. Dar,
6 Perpessicius. Eminesciana. Tabel cronologic de Dumitru D. Panaitescu. Bucureøti: Minerva (B.P.T.), 1971, p. 428
7 Catalog general al Bibliotecii pentru toõi. nr.1-1.000. Bucureøti: Minerva, 1980, p. 38
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mai mult, toate iniõiativele instituõiilor de culturå (...) au dat greø radical, în timp ce «Biblioteca pentru toõi» merge
înainte, fårå så se fi oprit niciodatå øi nicidecum“.7
În 1900, Leon Alcalay, noul proprietar al colecõiei, publicå primul volum în editura sa: Pe-acelaøi drum, versuri
de Artur Stavri (nr. 179). Anul 1918 marcheazå apariõia numårului 1.000 al colecõiei, cuprinzând nuvele de Al.
Bråtescu-Voineøti, Al. Vlahuõå øi I.L. Caragiale. Editatå mai bine de un sfert de veac de Alcalay, apoi de Socec,
Biblioteca pentru toõi îøi va consolida poziõia sub direcõia literarå a lui V. Demetrius, care se va ocupa cu devoõiune
de planul colecõiei, pânå în preajma celui de al doilea råzboi mondial. Între 1923 - 1929, se desfåøoarå o amplå
operaõiune de reeditare a unora dintre numerele colecõiei. Fapt meritoriu, în august 1925, colecõia ajunsese deja la
650 de numere, cu un tiraj de 10.000 de exemplare/titlu. Numårul 1.105 al colecõiei este dedicat lui G. Courteline –
Taina familiei øi Liniøtea casei. Anul 1934 marcheazå o altå izbândå: Biblioteca pentru toõi difuzase în toatå õara
mai mult de 25.000.000 exemplare! Colecõia îøi va curma apariõia înså, o datå cu încetarea båtåilor inimii lui Vasile
Demetrius, în 1942. În timpul råzboiului øi o vreme dupå aceea, vor apårea, sporadic, câteva volume noi.
Naõionalizarea editurilor particulare (1948-1949) face så disparå vechea serie a colecõiei. Editura pentru
literaturå øi artå (devenitå apoi E.S.P.L.A.) va prelua colecõia, publicând seria a II-a (numerotatå). Noua serie se va
deschide, în martie 1950, cu volumul G. Coøbuc – Pentru libertate øi va gåzdui peste 270 de volume, în mai mult de
7.000.000 exemplare. În 9 ianuarie 1960, apare primul volum al seriei a III-a (numerotatå): M. Eminescu – Poezii,
iar din 1 ianuarie 1961, începe vasta operaõie de întocmire a planului de 2.000 de volume (literaturå românå øi
universalå). Din 16 decembrie 1969, Biblioteca pentru toõi va trece sub patronajul editurii Minerva. În aprilie-mai
1979, apar concomitent numerele 1.000 øi 1.001: Mihai Eminescu – Literatura popularå. Acest moment festiv este
marcat în ziua de 4 mai prin organizarea unui simpozion øi a unei expoziõii retrospective în cadrul Bibliotecii
Centrale Universitare, sub egida Ateneelor Cårõii. Cu acest prilej, se pun în vânzare 200 de exemplare din numårul
jubiliar, øtampilat cu ex-libris-ul special al editurii Minerva, consacrat evenimentului. Tirajul general al noii serii a
Bibliotecii pentru toõi se ridica la 77.500.000 de exemplare, iar tirajul global al colecõiei, în cei 84 de ani de
existenõå, înregistra 110.000.000 exemplare.8
Succesor al unor responsabili de direcõie precum A. Alexandrescu-Dorna, Victor Anestin, Haralamb C. Lecca øi,
mai cu seamå, Vasile Demetrius, Tiberiu Avramescu va coordona planuri editoriale de elitå. În intervalul 1969-1975,
în calitatea sa de øef de redacõie al colecõiei, stimuleazå activitatea editurii, semnând el însuøi numeroase ediõii øi
inaugurând coperta ilustratå color a colecõiei (începând cu nr. 288 din 1960). Colaborarea fericitå cu spirite înrudite
precum Mihai Øora øi Ion Bånuõå (de la Editura pentru literaturå), Aurel Martin (de la editura Minerva) avea så
fie de bun augur pentru faima neîntrecutei colecõii Biblioteca pentru toõi. Iatå, în seria nouå, un periplu editorial
inegalabil: literaturå românå (127 scriitori øi 18 antologii), literaturå universalå (francezå – 73 autori øi 2 antologii;
englezå – 38 autori øi 2 antologii; ruså øi sovieticå – 29 autori øi 3 antologii; germanå – 71 volume; americanå – 56
volume; italianå – 27 volume; spaniolå – 16 volume; literaturile antichitåõii – 39 volume; literaturile “õårilor
socialiste“ – 54 volume; literatura õårilor Americii Latine, precum øi literaturi mai puõin cunoscute la noi: africanå,
arabå, belgianå, canadianå, finlandezå, neerlandezå, provensalå, turcå), 18.000 de pagini însumând prefeõe øi tabele
cronologice despre scriitori români øi stråini.9
“Biblioteca pentru toõi, øi seria mai de demult øi cea de aståzi, nu a fost øi nu este o simplå colecõie editorialå,
ci o adevåratå instituõie, cu un imens prestigiu, cu un imens rol cultural, cum ar fi o universitate – øi ea a fost
universalitatea multora“ – spunea Geo Bogza în martie 1970. Din nefericire, dupå 1990, editura Minerva va urma
un drum în derivå. Tiberiu Avramescu, redactor øef øi mai apoi director al editurii, – va trage un îngrijoråtor semnal
de alarmå: “Ultima generaõie de editori români de texte clasice, formatå øi afirmatå în anii 1960-1980 (...) se
pregåteøte, fatalmente, så predea øtafeta“ (cf. Iordan Datcu). În 1999, tirajul ediõiilor critice ajunsese la doar 500 1.000 exemplare.
“Biblioteca pentru toõi a fost, de la înfiinõarea ei øi pânå azi, pâine bunå øi ieftinå pentru toõi iubitorii de
culturå. (...) Personal må gândesc cu adevåratå evlavie la cårticelele påtrate, cu coperta portocalie, pentru care
îmi påstram, de prin clasa a treia a liceului, gologanii, pentru a avea fiecare numår nou apårut“, îøi amintea cu
emoõie, în 1935, Ion Agârbiceanu.10 Între cuvintele de “arhanghel“ ale lui Ion Agârbiceanu øi jalbele noastre
deøarte, n-au trecut decât 65 de ani. În anul de råscruce 2000, aceiaøi gologani ne surpå bucuria øi rostul cultural,
îndelung pritocit de înaintaøi. Editura Minerva mai avea – pe scut (!) – în 2000, doar trei redactori, triøti “elefanõi“
între placide “pantere“. Iatå øi un bilanõ deloc festiv: de-a lungul timpului, anatema a cåzut de douå ori, neînduråtor,
asupra semeõului monument Biblioteca pentru toõi. De fiecare datå, falimentul a surprins aceeaøi cifrå a colecõiei:
numårul 1.530.
8 Ibidem, p. 19
9 Ibidem, p. 10
10 Catalogul general al colecõiei Biblioteca pentru toõi. nr. 1-1.000. Bucureøti: Minerva, 1980, p. 38
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Completarea decoraõiunii aurite – necesitate esteticå

O mare parte din volumele aduse pentru restaurare
prezintå lipsuri de material îndeosebi la extremitåõile
cotorului, fapt cauzat, în cele mai multe cazuri, de
manipulåri necorespunzåtoare executate de factorul
uman. Dar tot omul este acela care are puterea – prin
restaurare – så refacå unitatea pierdutå a volumelor,
completând pårõile care lipsesc. Pentru o integrare cât
mai reuøitå øi pentru o apropiere cât mai mare de
aspectul original, ar fi de dorit så se reproducå, pe aceste
porõiuni nou adåugate, ornamentele pierdute.
Acest lucru este dificil de realizat în condiõiile în
care Laboratorul de Patologie øi Restaurare al BNR nu
dispune de ferurile originale, fiind posibil doar în cazul
reproducerii modelelor lineare (linii simple, duble sau
combinate), când sunt suficiente doar câteva role sau
filete. Dacå restauratorul nu dispune de unelte pentru
poleit, le poate cåuta prin târgurile cu antichitåõi sau
chiar øi le poate confecõiona singur – din barå de bronz
pilitå manual, pânå la obõinerea modelului copiat dupå
zonele neafectate de deterioråri (acest fapt necesitå o
înså o investiõie remarcabilå de timp øi de efort).

Un exemplu bun de refacere a decoraõiunii aurite pe
zonele de completare este cel al volumului Lege
eclessiasticae – 1875 – aparõinând Bibliotecii Naõionale
a României, Colecõii Speciale (Carte româneascå)1.

Volumul prezenta lipsuri de material în zona
capiøoanelor superior øi inferior – cauzate de condiõii
necorespunzåtoare de påstrare øi de manipularea
defectuoaså – , precum øi gåuri produse ca urmare a
atacului biologic încå activ în momentul intrårii
volumului în restaurare. Acest atac biologic activ cu
liposcelidae a avut rol hotårâtor în trecerea volumului pe
lista cu prioritåõi pentru restaurare.

Dupå întocmirea buletinului de analizå fizicochimic, stoparea atacului biologic øi discutarea, în cadrul
Comisiei de restaurare, a tratamentului ce urma a fi
efectuat, am început operaõiile propriu-zise de
restaurare. Au urmat pe rând:
• fotografierea cårõii;
• curåõarea uscatå a volumului;
• desprinderea forzaõului;
• desprinderea cotorului exterior din piele de pe
cotorul interior pe care fusese lipit;
• curåõarea cotorului interior;
• prelungirea capetelor nervurilor care au fost
retezate;
• cåptuøirea cotorului interior øi consolidarea
scoarõelor pe zonele cu mucavaua exfoliatå.

1 BATTHYANY, Ignatius. Legges ecclesiasticae Regni Hungariae et provianciarum adiacentium; opera et studio / Ignatii
Comitis de Batthyanán, episcopi Transilvaniae…. Albae-Carolinae: Typis Episcopalibus, anno MDCCLXXXV (1785)
La început este redatå o scrisoare a autorului adresatå: “Eminentissimo, clarissimo ac reverendissimo domino S.R.E. Cardinali
Presbytero Christophoro e comitibus Miggazzi…“.
Urmeazå o “Praefatio ad benevolum lectorem“, precum øi un scurt cuvânt al tipografului cåtre cititori.
Primul volum este un in-folio mare, cu 6 foi nenumerotate øi 706 p. La sfârøitul textului apare menõionat jos în stânga:
Admittitur Viennae 1784. Octob. 22da, Szekeres. impria., iar în dreapta: Imprimatur. Die 23. Octob. 1784, Hoffinger. mpria. Secr.
Între paginile 460 øi 461, existå o foaie dublå în interiorul cåreia sunt redate cele douå pårõi ale sigiliului Regelui Carol I al
Ungariei (Carol Robert de Anjou). La fiecare capitol ce face referire la regii Ungariei sunt prezentate øi sigiliile acestora.
Exemplarul este în stare bunå de conservare suportând doar unele reparaõii pentru legåturå.
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Dupå emolierea øi desprinderea cotorului exterior, am
constatat cå pielea este foarte fragilizatå øi casantå, astfel
cå am hotårât refacerea integralå a acestuia, dat fiind
faptul cå aceasta este zona cel mai frecvent supuså la
solicitåri. În vederea refacerii cotorului exterior, am croit
un øablon din hârtie pe care l-am utilizat la tåierea bucåõii
de piele nouå. Dupå ce aceasta a fost øerfuitå øi coloratå la
nuanõå asemånåtoare cu pielea originalå, a fost ataøatå la
volum, au fost modelate nervurile øi au fost efectuate
capiøoanele.
În scopul unei integråri cât mai estetice, am încercat
completarea decoraõiunii aurite pe registrele care nu au
mai putut fi repuse – respectiv 1, 6 øi 7. Refacerea
modelului pe zonele nou adåugate a fost anevoioaså atât
din cauzå cå pielea fusese coloratå iniõial, cât øi pentru cå
s-a lucrat pe suprafaõå curbatå, motiv pentru care
presiunea uneltei de poleit a trebuit repartizatå uniform
pe cotor. Un alt factor de risc a fost reprezentat de
posibila apariõie a unei erori, fapt ce putea determina
compromiterea întregii restauråri. Chiar dacå restaurarea
este reversibilå, completarea putând fi înlåturatå în cazul
apariõiei unei greøeli, acest lucru nu este de dorit, având
în vedere munca øi timpul investite, materialele utilizate,
precum øi riscul tensionårii suplimentare a pielii
originale, tensionare care poate avea efecte ireversibile.
Poleirea pe zonele de completare necesitå efectuarea
unor teste pe alte bucåõi de piele, înainte de aplicarea uneltelor
direct pe cotor, din considerentele mai sus menõionate.

La efectuarea operaõiei de poleire, trebuie så se õinå
seama de anumiõi factori: temperatura uneltei de poleit,
forõa de presare øi durata aplicårii pe materialul suport,
care diferå în funcõie de materialul pe care se aplicå
(piele, pergament, pânzå de legåtorie), de tipurile de
piele (viõel, caprå, oaie), de grenul fiecårei piei în parte,
de adezivul utilizat (natural sau sintetic) øi de materialul
cu care se efectueazå poleirea (foiõå de aur sau folio).
Poleirea cu folio se utilizeazå în special în cazul
legåturilor contemporane, cårora li se pot aplica etichete
din piele. La poleirea cu folio, temperatura uneltei,
presiunea øi durata aplicårii trebuie reduse. În cazul unei
temperaturi prea ridicate øi al unei presiuni prea mari,
grenul pielii se poate distruge prin ardere, unealta putând
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påtrunde chiar pânå la cotorul interior al volumului.
Foiõa cu aur a fost folositå în decorarea legåturilor de
carte începând cu secolul al XV-lea, decorarea cu aur fiind
introduså prima datå în legåtoriile din Nordul Italiei de
cåtre meøteøugarii care au migrat din Orientul Apropiat
sau din Africa de Nord cåtre Europa renascentistå.
Supremaõia foiõei de aur ca element decorativ în legåturile
de carte nu se datoreazå numai calitåõilor estetice, ci øi
proprietåõilor non-corozive ale acesteia.

Aurul pur este considerat prea moale pentru a se trage
în fâøiile subõiri necesare decorårii legåturilor de carte. În
consecinõå, o cantitate micå de argint sau de cupru este
adåugatå pentru a-i spori duritatea. Dacå este folosit
argintul ca metal de aliere, acesta va avea tendinõa de a
lumina aurul, conferindu-i un aspect strålucitor. Cuprul are
tendinõa de a întuneca, în schimb, culoarea aurului, dând o
nuanõå mai dulce. Foiõele de aur sunt disponibile în fâøii
påtrate de 8 x 8 cm., în blocuri de 25 de bucåõi.
Pentru poleire sunt necesare un reøou, o preså, unelte de
poleit, un burete umed pentru råcirea uneltelor pânå la
temperatura optimå, un cuõit cu lama latå, cu care se
manevreazå foiõa de aur, o perniõå, care se poate confecõiona
dintr-o scânduricå de lemn peste care se pune vatå acoperitå
cu piele întoarså, o piatrå specialå nisipoaså, un adeziv
sintetic sau natural – albuø de ou – , pensule de diferite
mårimi – pentru aplicarea adezivului – , øi foiõe de aur.

An XI – Nr. 2/2005

La prima impresie, pare mai uøoarå efectuarea
etichetelor – având în vedere faptul cå acestea se pot
realiza pe maså – , spre deosebire de zonele de pe cotor
unde suprafaõa de aplicare este curbatå. În cazul lor înså,
pielea trebuie så fie foarte bine øerfuitå – pânå råmâne
doar grenul acesteia, fapt care face ca imprimarea så fie
extrem de dificilå din cauza pericolului gåuririi pielii în
condiõiile aplicårii unei presiuni prea mari sau a unei
temperaturi prea ridicate a uneltei de poleit.
În cazul volumului Lege eclessiasticae, înainte de
poleirea propriu-ziså, am curåõat suprafaõa cu degresant.
A urmat apoi o serie întreagå de operaõii care implicå
atenõie, grijå pentru detaliu, o permanentå supraveghere
a condiõiilor în care se desfåøoarå poleirea:

• se aleg ferurile øi se pun la încålzit pe reøou;
• se fac imprimårile oarbe, urmårind ca temperatura
uneltelor så fie constantå øi corelatå cu presiunea øi cu
durata aplicårii;
• se aplicå adezivul în douå- trei straturi succesive;
• se scoate foiõa de aur cu ajutorul cuõitului cu lama
latå, având grijå ca în încåpere så nu fie curenõi de aer
sau praf, øi apoi se aøeazå cu mare atenõie pe perniõa din
piele întoarså, dupå ce aceasta a fost în prealabil pudratå
cu piliturå din piatra nisipoaså de carborundum;
• se unge cotorul cu o cremå mai graså (Petrolleum
Gelly);
• cu un tampon de vatå trecut prin gråsime – pentru
a adera foiõa de aur – , se ridicå bucåõi de foiõå øi se
aplicå pe cotor, aburindu-l pentru a face prizå øi
presându-le uøor pe acesta;
• se repetå apoi operaõia de imprimare, urmårind
exact primele urme cu instrumentele încålzite la
temperatura doritå;
• surplusul de aur se øterge cu un tampon de vatå
îmbibat în soluõie degresantå.

Completarea decoraõiunii aurite

Deøi modelul poleit nu este identic cu cel original,
am ales unul similar din punct de vedere al formei øi al
decoraõiunii, din necesitate esteticå, fårå aceasta volumul
ar fi putut så parå practic neterminat.
Arta decorårii volumelor a cunoscut în trecut o
înaltå dezvoltare, motiv pentru care nu era de conceput
ca un volum så fie pus în circulaõie fårå så fi fost în
prealabil decorat – cu imprimåri aurite sau oarbe. De
exemplu, chiar scrierea etichetelor devenise mai
importantå decât simpla scriere a numelui autorului øi a
titlului cårõii, fåcând parte integrantå din design la fel de
mult ca øi proporõiile, integrarea coloristicå øi
decoraõiunea în general.
Poleirea, scrierea øi decorarea legåturii de carte
sunt, fårå îndoialå, operaõiunile care oferå cele mai
mari satisfacõii din aceastå profesie. În mod regretabil
înså, arta poleirii aproape cå s-a pierdut, uneltele de
poleire nu sunt practic disponibile tuturor legåtorilor
de carte, iar persoanele specializate sunt din ce în ce
mai puõine.
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Tehnici manuale de colorare a hârtiei

Hârtia, invenõie atribuitå lui Tsai-Lun (anul 105 d. Hr.), a marcat o
schimbare în lanõ, pentru fabricanõi, scriitori, gravori øi artiøti plastici. De la fila
de carte, la hartå, stampå, desen sau banalul ambalaj, hârtia a fost
înfrumuseõatå, de-a lungul timpului, prin elemente grafice (culoare, desen, etc.),
devenind o expresie a rafinamentului culturii øi civilizaõiei pe care le-a
reprezentat. Dacå în China anticå de la simpla colorare s-a ajuns la tehnici
sofisticate de aurire øi de
argintare, în lumea islamicå, prohibiõia
antropomorfismelor a stimulat imaginaõia artiøtilor, care au creat o armonie între
text, graficå øi paginaõie, prin folosirea unor procedee cromatice originale. S-au
obõinut astfel efecte filigranate colorate. Specificå secolului al XVI-lea este
dezvoltarea tehnicilor de marmorare, valabile øi aståzi. Hârtia marmoratå a
constituit suport pentru scrieri øi pentru miniaturi. Motivele tradiõionale specifice
acestei perioade erau stropii øi liniile colorate.
În Turcia secolului al XIX-lea se va dezvolta o artå cu totul particularå –
motivele florale. Între numeroasele utilizåri ale hârtiei marmorate, acelea legate
de miniaturi sunt cele mai spectaculoase. Este øi cazul unei colecõii de 30 de
miniaturi realizate în India, în secolul al XVII-lea, la care au fost utilizate douå
tehnici specifice, cea a conservårii øi cea a mascårii – prin care s-au obõinut
extraordinare efecte figurative.
În Europa, diversele tehnici de decorare a hârtiei s-au dezvoltat începând
din secolele XV-XVI. Iniõial, hârtia marmoratå øi-a gåsit utilizare ca tapet, foarte
mult råspândit în Franõa, Italia, dar mai ales în Germania, unde existau ateliere
specializate încå de la începutul secolului al XVI-lea. În secolele XVII-XVIII,
producerea øi utilizarea hârtiei marmorate au atins apogeul, aceasta fiind
utilizatå în legåtoria de carte, unde motivele cel mai frecvent întâlnite erau cele
pieptånate, cochiliile øi stropii. În Germania, spre deosebire de celelalte õåri
europene, se foloseau tehnici de imprimare la cald, utilizându-se foiõå de aramå
sau de argint.
În secolul al XIX-lea, industrializarea øi mecanizarea au înlåturat decorarea
artizanalå a hârtiei, pentru ca în secolul XX arta marmorårii så fie abandonatå,
puõin câte puõin, în favoarea unor tehnici mai moderne. Japonia a dezvoltat
tehnica øi arta fabricårii hârtiei, preluate de la chinezi în secolul al VIII-lea,
integrându-le în propria culturå. Japonezii au dezvoltat tehnica numitå
suminagashi, prin care se obõinea o hârtie creponatå øi coloratå. În unele tehnici,
se intervine direct în procesul de fabricaõie a hârtiei, inserând în pastå fire de
måtase coloratå.

*
Dintotdeauna resimõim procedeele actuale de lucru ca mult mai
accesibile øi mai familiare, întoarcerea la tehnicile vechi fiind o provocare,
uneori greu de împlinit. Este lucrul pe care l-am înõeles din explorårile pe
care le-am fåcut eu însåmi în ceea ce înseamnå tehnicile de colorare a
hârtiei:
• Una dintre tehnicile încercate poartå denumirea de hârtie traså. Într-o
anumitå cantitate de adeziv obõinut din fåinå de grâu (o parte de fåinå, la
cinci pårõi de apå), se adaugå o culoare de apå – fie tempera, fie culoare
acrilicå. Se amestecå bine pentru omogenizare, apoi compoziõia se întinde
cu o pensulå pe o coalå de hârtie în mod uniform, întâi într-un sens øi apoi
în celålalt. Se repetå operaõia pe o altå coalå de hârtie de format identic,
dupå care colile se aøazå una peste cealaltå, presând uøor cu podul palmei.
Foile se separå apoi uøor, obõinându-se un efect de frunze (nervuri) sau de
pene. Acelaøi efect se mai poate obõine øi pe un desen în interiorul cåruia se
aplicå straturi de culoare. Peste aceste straturi se lipesc bucåõele mici de
ziar uscat pe care trebuie så le înlåturåm rapid.
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• Tehnica de conservare constå în folosirea unor måøti care se aplicå
peste zonele pe care nu dorim så le coloråm. Se aplicå primul strat de
culoare, se înlåturå måøtile – folosindu-le, eventual, pentru a acoperi alte
zone – înainte de a se aplica al doilea strat de culoare. Pentru aceastå
tehnicå, se folosesc de preferinõå culorile acrilice, care au proprietatea de a
fi solubile în apå øi care devin insolubile dupå uscare.
• Tehnica imprimårii foloseøte ca instrumente rulourile de cauciuc sau
de burete mai dens de diferite dimensiuni, cu ajutorul cårora se întind
culorile opace (acrilice sau cernealå tipograficå). Culorile se întind pe rând
pe un geam. Ruloul sau buretele este trecut apoi peste geamul astfel
colorat, dupå care, cu ajutorul lui, se executå pasaje pe hârtie.
• Marmorarea se realizeazå printr-un transfer de culoare de pe o
suprafaõå lichidå pe hârtia respectivå. Marmorarea se poate realiza fie pe o
hârtie coloratå din fabricaõie, fie pe o hârtie coloratå manual, fie pe o hârtie
albå. Marmorarea este o tehnicå ale cårei rezultate depind mult de factorii
de mediu: temperaturå, umiditatea. Dupå pårerea mea, este cea mai
complexå tehnicå, necesitând mult exerciõiu pentru a putea fi ståpânitå.
Pentru început, se foloseøte o taså nu prea mare în care lichidul-suport
pentru culoare poate fi apå sau CMC diluat. Sunt necesare pensule de
diferite forme øi hârtie cu care så se cureõe suprafaõa apei înainte de a
schimba modelul øi culorile. Hârtia folositå nu trebuie så fie prea subõire øi
nici prea lucioaså, astfel încât så se obõinå o bunå fixare a culorilor (se
recomandå hârtia de forzaõ). Marmorarea pe suport apos nu poate fi
controlatå sutå la sutå în ceea ce priveøte realizarea motivului. Culorile
recomandate pentru aceastå tehnicå sunt cele mai uøoare ca apa – culorile
de ulei øi cernelurile tipografice (pentru cå acestea se menõin la suprafaõå).
Apa folositå trebuie så fie la temperatura camerei. Culorile tipografice sau
uleiurile trebuie diluate cu esenõå de råøini de conifere sau cu un diluant
sintetic. Se recomandå în general ca pentru 4 centimetri de culoare så se
foloseascå 8 linguriõe de solvent. Compoziõia obõinutå nu trebuie så fie nici
prea lichidå, nici prea denså. Pentru a verifica dacå diluõia este bunå, se ia
puõinå culoare pe vârful pensulei øi se stropeøte suprafaõa apei de la circa
20 centimetri înålõime. Dacå se formeazå o uøoarå peliculå de culoare cu
diametrul de câõiva centimetri, înseamnå cå diluarea este optimå. Dacå
stropii se laså pe fundul tasei, cerneala sau culoarea de ulei mai trebuie
diluatå. Între operaõiile de testare, suprafaõa apei se curåõå cu fâøii de hârtie
care se trag spre marginea tasei.
Toate aceste tehnici de decorare a hârtiei au aplicabilitate în
restaurarea de carte atât în cazul învelitorilor folosite la coperte, cât øi
în cazul forzaõurilor. Întrucât nu este întotdeauna posibilå redarea fidelå
a motivului, pot fi folosite uneori fragmente de forzaõ mai vechi
recuperate de la alte cårõi, peste care se poate interveni folosind
creioane pastel.

Alternativå la metodele convenõionale folosite
pentru restaurarea unei scoarõe de lemn
Vå mai amintiõi de cei 3 “R“ ceauøiøti – Recuperare, Refolosire,
Recondiõionare? Fårå a fi o nostalgicå a acelor vremuri, viaõa m-a învåõat
cå în orice råu existå øi un dram de bine øi invers. Dând la o parte
resentimentele pentru un regim în care m-am nåscut øi m-am format, am
observat în timp cå, aøa cum spune un vechi proverb românesc, “nevoia te
învaõå“ (se pare cå românul a fost mai mereu nevoiaøul Europei…). Aøa se

61

Tehnici manuale de colorare a hârtiei

An XI – Nr. 2/2005

face cå, øi în restaurare, nu o datå m-am gåsit în faõa unui caz pe care
trebuia så îl rezolv, dar nu dispuneam de mijloacele necesare.
Dumnezeiasca Scripturå 1, tipåriturå de la 1819, este un astfel de caz,
nu înså øi primul care m-a obligat så folosesc o soluõie de compromis
pentru o scoarõå de lemn ruptå, cu material lipså. Dar poate fi acceptat
compromisul în restaurare? În mod normal, completarea lemnului lipså ar
fi trebuit fåcutå cu o altå bucatå de lemn, de preferinõå de aceeaøi esenõå.
Ce faci înså când nu o ai? Accepõi compromisul, cu condiõia ca acesta så nu
încalce principiile restaurårii. Prin urmare, iatå råspunsul meu: cartea avea
nevoie de un restaurator în lemn øi de o bucatå de lemn pentru completare
(Biblioteca Naõionalå a României dispune acum de un restaurator în lemn,
dar el nu a fost dintotdeauna sau, mai precis, de la primul astfel de caz de
rezolvat). Mica bucatå de lemn trebuia cåutatå pe undeva, pe la un atelier
de tâmplårie. Ca restaurator de carte, mi-am asumat responsabilitatea de a
rezolva øi problema scoarõelor de lemn, folosind talaø pe care-l påstrasem
de la o altå lucrare øi care poate fi mai uøor de procurat øi de prelucrat, cel
puõin din punctul meu de vedere.
Ruperea øi pierderile de material de la aceastå lucrare s-au produs pe
zona colõurilor. Pentru a întåri zona de întâlnire dintre original øi
completare, am procedat la fixarea unor fragmente de scobitori în grosimea
scoarõei øi la ancorarea pe capetele råmase libere ale acestora a mai multor
straturi de talaø, folosind încleieri øi presåri succesive pânå la obõinerea
unei zone compacte øi rezistente. Fixarea talaøului pe structura de scobitori
s-a fåcut dupå tiparul unei õesåturi, elasticitatea acestui deøeu de lemn
permiõând acest lucru. Adezivul folosit în acest caz a fost aracetul neacid.
Pentru a aduce completarea la aspectul final, i-am ajustat grosimea cu
ajutorul unei dålõi mici øi am ølefuit suprafaõa cu glaspapir cu douå
granulaõii diferite (mai întâi de 80 øi apoi de 400). Dupå ce completårile de
scoarõe vor fi finalizate la toate cele patru colõuri, se va face o curåõare
uscatå a corpului cårõii ce numårå 1.580 pagini øi apoi se va realiza øi
restaurarea legåturii în piele a acesteia.
Tehnica folositå de mine pentru restaurarea scoarõelor de lemn poate
pårea pentru un restaurator pe lemn ridicol de anevoioaså. Pentru mine
înså, care nu am un exerciõiu al prelucrårii lemnului, mi s-a pårut mai
simplu så rezolv cazul în acest mod. Flexibilitatea talaøului øi ideea cå fir
cu fir se adunå nisipul øi formeazå plaja m-au ajutat ca foiõå cu foiõå de
lemn så modelez ceea ce lipsea. Atenõie înså, nu în orice situaõie
compromisul poate fi acceptat în restaurare.

1 BIBLIA adecå Dumnezeiasca Scripturå a legii vechi øi a celei noao, cu cheltuiala Rusienescei Societåõi a Bibliei. În
Sanktpeterburg: în tipografia lui Nic. Grecea, la anul 1819, 15 zile. 1552 file; in 4°. BRV 1031
Cartea nu prezintå elemente bibliofile deosebite. Legåtura este realizatå cu scoarõe de lemn peste care s-a aplicat o piele maro,
fårå nici un fel de ornamente.
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Necesitatea selectårii restauratorilor de carte
din rândul absolvenõilor Academiei de Artå
– cartea între artå øi meøteøug –

La început a fost codexul. A apårut ca o curiozitate, s-a
îngemånat cu arta, a devenit meøteøug. De la forma primarå a
tåbliõelor de lemn cerat legate între ele cu øiret de piele (diptych
-ul sau poliptych-ul), codexul a evoluat la liber quadradus (de
formå påtratå), cu text scris pe patru coloane øi apoi la codexul
de formå dreptunghiularå, cu text pe o coloanå sau douå,
asemånåtor cårõii de aståzi. Caligrafia, miniaturile cu o
cromaticå vie, legåturile în pergament – iatå ce defineøte
codexul. Schimbårile de formå a cårõii s-au derulat în etape lungi
øi au fost impuse de materialul-suport folosit. Codexului i-a
urmat incunabulul, din faza de leagån a tiparului, cea care a
marcat trecerea de la manuscris la tipåriturå (pânå în jurul anului
1500). Apariõia tiparului a însemnat o revoluõie tehnicå în viaõa
cårõii. Cele mai vechi incunabule au påstrat câteva dintre
elementele codexului, cum ar fi prescurtårile, legåturile
(îmbinarea a douå sau mai multe litere) øi ornamentele din
manuscris. Oglinda paginii (suprafaõa imprimatå sau
dactilografiatå) conõinea zone nescrise care urmau a fi
completate de mânå cu iniõiale, titluri øi decoruri.
Se observå cå, încå de la începuturile ei, cartea a fost øi un
mod de exprimare artisticå. Aståzi, se remarcå o creøtere a
interesului restauratorului de hârtie øi de carte de a face o integrare
cromaticå pe zonele completate, pentru a sugera øi chiar a reface
imaginea (acolo unde existå o informaõie preciså øi numai pe
zonele completate), astfel încât originalul så nu suporte nici o
modificare.
În schema unui laborator de restaurare a cårõii se simte
astfel din ce în ce mai mult nevoie de prezenõa unor
restauratori cu studii de artå. Un prim pas în acest sens a fost
fåcut, la iniõiativa domnului director Dan Erceanu, în urmå cu
câõiva ani, când pentru restaurarea componentelor din lemn øi
metal ale unei cårõi a fost angajat un absolvent al Academiei
de Artå. De puõin timp, personalul Laboratorului de Patologie
øi Restaurare al BNR s-a completat cu încå douå absolvente
ale Liceului de Artå N. Tonitza, studente în prezent la
Academia de Artå.
Este interesant de semnalat øi iniõiativa directorului Liceului
N. Tonitza, Aurel Burlacu, care în urmå cu patru ani a introdus în
programul opõional ore de restaurare a hârtiei, plecând de la
considerentul cå un absolvent de liceu de artå trebuie så ia cu el în
bagajul såu informaõional noõiuni care privesc istoria hârtiei de
carte øi a ilustraõiei de carte, precum øi aplicaõiile practice de
restaurare a hârtiei. Ambii directori fiind artiøti plastici, interesul
acestora pentru carte ca obiect de artå a condus la luarea unei
decizii benefice pentru restaurarea de carte. Practica a demonstrat
cå restaurarea de carte, stampe, hårõi, afiøe se situeazå la graniõa
dintre artå øi meøteøug. Øi, aøa cum pentru ilustrarea unei cårõi au
colaborat, de-a lungul timpului, artiøti øi meøteøugari, tot aøa în
restaurare unii nu-i exclud pe ceilalõi.
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Din goana trenului, spre Viena – printre caiøi ce prind în fructele
lor asfinõitul soarelui, castele în ruinå (dar ce bine puse în valoare
aceste ruine întru minunarea turistului), podgorii cu mireasma dulceamåruie a strugurilor ce dau så se coacå –, poate fi zåritå, preõ de
câteva clipe, retraså cu semeõie pe o culme de deal abrupt, deasupra
Dunårii, Månåstirea Melk, bijuterie a stilului baroc øi mândrie
naõionalå a austriecilor.
Pentru cine îøi doreøte så o descopere pe îndelete, o zi aproape cå
nu este deajuns.
Stift Melk, cum este cunoscutå vorbitorilor de limbå germanå, se
aratå privirii, în toatå splendoarea, dupå ce stråbaõi o grådinå cu
leandri imenøi, în floare, øi treci pe lângå un cochet restaurant, unde ar
fi bine så te opreøti, så bei o gurå de bere (fåcutå dupå o reõetå proprie
de cålugårii benedictini) sau un pahar de vin chihlimbariu, rece cât
trebuie, vin pe care îl poõi cumpåra elegant “ambalat“ într-o sticlå a
cårei etichetå te asigurå cå licoarea provine chiar din podgoria
aparõinând månåstirii.
Impozantul castel Melk a aparõinut mai întâi contelui bavarez Sizo care, având nefericita idee de a se alia cu
ducele Heinrich de Bavaria împotriva împåratului Otto al II-lea, a pierdut domeniul în favoarea markgraf-ului1
Leopold I de Babenberg, vasal credincios împåratului. Astfel, castelul-cetate Melk devine fief-ul oficial al prinõilor
de Babenberg. În 1089, odatå cu mutarea reøedinõei sale la Viena, Leopold al II-lea doneazå cålugårilor benedictini
câteva proprietåõi latifundiare øi, odatå cu acestea, øi castelul Melk, transformat în felul acesta în abaõie.
Cålugårii benedictini øi-au continuat menirea – educarea øi desåvârøirea spiritualå a tinerilor (prima øcoalå, cu o
claså specialå de “copiøti“, fiind atestatå documentar în anul 1160), respectând “Legea Monasticå“ a Sfântului
Benedict. Cartea, scriså de acesta în anul 529, cuprinde 73 de “ reguli“ de viaõå øi conduitå monasticå. Impuså de
Charlemagne, “ Legea“ a devenit obligatorie în toate månåstirile din Imperiul Carolingian, jucând un rol extrem de
important în dezvoltarea spiritualå a Europei din acele vremuri.
Timpul – øi oamenii – nu au cruõat înså Månåstirea. Dupå douå incendii devastatoare – unul în 1297, celålalt în
1638, când turcii au reuøit så distrugå cea mai mare parte a construcõiei iniõiale –, se impunea refacerea completå a
abaõiei. Cel care avea så-øi asume dificila misiune a fost tânårul abate Berthold Dietmayr (avea doar 30 de ani când
a fost numit în fruntea månåstirii). El a obõinut fondurile necesare de la câõiva mecena ai vremii, dar a fost nevoit så
vândå øi o seamå de manuscrise preõioase øi, se spune, chiar celebra Biblie a lui Gutenberg. Fervent admirator al
stilului baroc, Dietmayr i-a angajat pe câõiva dintre cei mai cunoscuõi artiøti ai epocii, printre care Jakob Prandtauer2,
J.M. Rottmayr3, P. Troger4, L. Mattielli5, pentru a-l ajuta så dea viaõå unui vis: acela de a construi cea mai frumoaså
månåstire din lume.
Lucrårile au durat peste 30 de ani (1702-1736), dar ceea ce se dezvåluie aståzi privirii, dupå ce treci de cele douå
bastioane fortificate, întrece orice aøteptare. Curtea interioarå, “Prälatenhof“, uneøte clådirile månåstirii (øcoala,
biserica, muzeul) care strålucesc în alb, galben-auriu, øi iar galben-auriu, alb; sus de tot, pe unul dintre frontispicii,
cu litere de aur este înscriså deviza månåstirii: “Absit gloriari nisi in cruce / Gloria numai în cruce“. În mijlocul
curõii, o superbå fântânå artezianå, datând din secolul al XIX-lea, aruncå stropi de curcubeu øi, urmårind jocul
picåturilor de apå, ridici capul øi descoperi domul bisericii, de formå octogonalå, înalt de 61 de metri.
Odatå intrat în månåstire, stråbaõi Coridorul Imperial (lung de 196 de metri), stråjuit de tablouri înfåõiøând
importanõi (øi impozanõi) membri ai caselor de Babenberg øi de Habsburg øi intri în Camerele Imperiale, care se
constituie într-un fascinant periplu istoric øi artistic al månåstirii. Printre comorile expuse (øi puse excelent în valoare):
Crucea de la Melk (superbå lucråturå în aur, datând din 1362), un crucifix din secolul XII, provenind de la cea mai
1 Titlu nobiliar acordat unor cåpetenii militare în timpul Imperiului carolingian.
2 Jakob Prandtauer, celebru arhitect al vremii (1660-1726).
3 Johann Michael Rottmayr (1654-1730), pictor a cårui creaõie a fost puternic influenõatå de arta italianå øi flamandå.
4 Paul Troger (1698-1762), pictor considerat maestru al barocului, rector al Academiei de Arte din Viena (1754-1757).
5 Lorenzo Mattielli (1687-1748) autor, printre altele, al unor impresionante ansambluri sculpturale din Palatul Hofburg
(actuala Bibliotecå Naõionalå a Austriei).
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veche bisericå din Viena øi fåcut cadou månåstirii în 1799, obiecte de
cult din secolele XIV-XVIII, strålucind în vitrinele securizate, grele
odåjdii preoõeøti, armuri øi costume din epoca Mariei Teresa øi Joseph
II, picturi din secolele XIII-XV, moaøtele Sfântului Koloman (preot
irlandez, martirizat în apropierea Vienei, în 1014, devenit patronul
regiunii Austria de Jos pânå în secolul al XVII-lea, øi aståzi încå sfânt
patron al abaõiei øi al oraøului Melk).
Printr-o spaõioaså (øi spectaculoaså) “Galerie a oglinzilor“, se
ajunge în Sala de marmurå (unde au loc evenimentele speciale),
pictatå de artistul tirolez Paul Troger (1731).
Biserica månåstirii, aøezatå în mijlocul complexului, parcå pentru
a fi mai bine protejatå, este pictatå în tonuri de auriu, portocaliu, ocru,
verde øi crem. Cupola cuprinde o impresionantå frescå (Sf. Benedict
ridicându-se la cer), iar altarele laterale – cele ale Sfinõilor Koloman,
Sebastian, Nicolas, Ioan Botezåtorul øi Arhanghelului Mihai – nu duc
lipså, nici ele, de statui sculptate în marmurå, aurite din beløug. Øi, în
sfârøit, într-o adevåratå risipå de culori, se înalõå majestuos altarul din
aur închinat Sfinõilor Petru øi Pavel. În partea opuså marelui altar,
orga, conceputå de vienezul Gottfried Sonnholz, îõi taie pur øi simplu
respiraõia cu sunetele unui “Concert din muzicå de Bach“.
Dar ceea ce a fåcut cu adevårat faima Månåstirii Melk – mai mult
decât muzeul, øcoala cu cei peste o mie de elevi sau grådinile
suspendate – este Biblioteca pentru cå, într-o månåstire benedictinå, doar biserica este mai importantå decât
Biblioteca. Despre cea de la Stift Melk se spune cå este una dintre cele mai frumoase din lume øi cå l-ar fi inspirat pe
Umberto Eco atunci când a scris “thriller-ul medieval“ Numele trandafirului.
Biblioteca abaõialå cuprinde 1.888 manuscrise, 750 incunabule, 1.700 lucråri din secolul XVI, 4.500 din secolul
XVII øi 18.000 din secolul XVIII. Dacå adåugåm øi cårõile mai recente, fondul de cårõi numårå peste 100.000 de
volume. Printre raritåõi: saga Niebelungenlied (Cântecul Nibelungilor), sec. XIII, Scrisoarea de donaõie a lui
Leopold al II-lea (1113), un manuscris medieval cuprinzând Legea Sfântului Benedict øi Legenda vieõii Sfântului
Benedict, Analele oraøului Melk (1089).
Rafturile din lemn exotic, cu incrustaõii delicate, cårõile (foarte multe dintre ele copiate de mânå), perfect aøezate
(clasate pe domenii, de exemplu: ediõiile Bibliei – pe raftul I, lucrårile teologice – pe rafturile II øi VII, juridice – pe
raftul VII ø.a.m.d.), cu legåturi superbe, aurite, preõioase (øi pretenõioase), fresca tavanului (pictatå de acelaøi Paul
Troger, înfåõiøând cele patru virtuõi: Înõelepciunea, Dreptatea, Curajul øi Cumpåtarea), statuile din lemn aurit,
reprezentând Teologia, Filozofia, Medicina øi Dreptul, lumina palid-gålbuie, filtratå prin ferestrele din sticla groaså,
ici-colo “întrerupte“ de câte
un delicat vitraliu, dau farmec
øi mister încåperii imense.
Eøti copleøit. Îõi vine så
vorbeøti în øoaptå, îõi doreøti
cu intensitate så mângâi pielea
finå a legåturilor, så roteøti
uøor cele douå globuri ce
stråjuiesc lateralele camerei,
unul reprezentând bolta
cereascå, celålalt globul
påmântesc. Øi, mai ales, så
deschizi, preõ de o secundå, o
carte de pe raft. Una singurå.
Øi så simõi cum “mirosul
istoriei“ te învåluie. Så închizi
ochii øi så-õi închipui cålugårii
copiøti trudind frumosul. Dar
custodele sålii (o doamnå
dråguõå, dar foarte severå) te
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trezeøte la realitate. Te-ai apropiat prea mult de rafturi. Nu ai voie så faci fotografii. Nu ai voie så filmezi. Dacå vrei
imagini, le poõi cumpåra sub formå de ilustratå de la magazinul, bine aprovizionat, de la ieøire. Mulõumim frumos,
aøa vom face. Dar, pe furiø, tot am “tras“ câteva cadre. Souvenir!
Din sala cea mare se trece printr-o uøå dublå, sculptatå dumnezeieøte, într-o altå încåpere, mai micå, numitå
chiar “Mica bibliotecå“. Aici se gåsesc mai ales lucråri istorice din secolele XIX øi XX. O scarå din marmurå, în
spiralå, duce spre celelalte såli (opt la numår), închise înså curiozitåõii turistului.
Întoarcerea – pe acelaøi drum. În “Prälatenhof“, fântâna øi-a schimbat culorile… Soarele înroøeøte deja
orizontul, pânå øi pietriøul fin a prins nuanõe trandafirii. Ca florile de leandru, ce se apleacå graõios peste capetele
noastre. Ducem cu noi o “imagine poøtalå“ cu Biblioteca øi un film întreg pe retinå. Îl vom “developa“ mai târziu,
acaså. În liniøte.
Elena Niõu

Oaspeõi de marcå ai Bibliotecii Naõionale a României

Sali Bashota. Nåscut în 1959 în localitatea Cerovik din districtul Klina (Kosovo), Sali Bashota este absolvent al
Facultåõii de Filologie din Priøtina (Secõia Literaturå øi Limbå Albanezå), unde a urmat øi studii de drept. Tot aici øia susõinut doctoratul în filologie, cu un subiect despre scriitorul albanez Mitrush Kuteli (Dhimitër Pasko), care a tråit
øi a scris în România în perioada interbelicå (Dimitrie P. Pascu).
Actualmente, Sali Bashota este directorul Bibliotecii Naõionale øi Universitare din Kosovo, preøedintele
Departamentului de Literaturå Albanezå al Facultåõii de Filologie din Priøtina, fondator øi director al Editurii Rozafa.
În perioada 2000-2003, a fost redactor-øef al revistei literare Jeta e Re (Viaõa Nouå). Este eseist, critic literar,
profesor universitar, dar în primul rând poet. A publicat volumele: Albumul rupt, 1986; Pasårea cu profil de
toamnå, 1989; Albanoscrierea criticå, 1997; Råneøte-må, 1994; Kuteli – prozator, poet, critic, 1999; Ieøirea din
tristeõe, 1999; Sensul ideilor literare, 2001; Aprinde lumina magicå, 2002; un volum în limba germanå apårut în
Elveõia – Schalte Das Magische Licht Ein – în 2004.
Sali Bashota este primul poet albanez din Kosovo cåruia i se organizeazå o lansare de carte în România.
Volumul bilingv (româno-albanez) cu titlul Exilul sufletului, apårut la Editura Muzeului Naõional al Literaturii
Române (MNLR) în septembrie 2004, a fost onorat într-o perioadå destul de scurtå de timp (trei luni), cu un
numår de 15 recenzii øi medalioane literare, semnate printre alõii de: Marin Codreanu, Octavian Soviany, Marius
Chelaru, Gelcu Maksutovici, Adrian Majuru, Luan Topciu, Mihai Antonescu, Aurelian Chivu, Dragoø Ciobanu.
Numele de familie al autorului are o rezonanõå româneascå, Bashota fiind atestat în documentele medievale din
Moldova.
Cartea Exilul sufletului a fost lansatå în prezenõa autorului, în Rotonda Muzeului Naõional al Literaturii
Române, în data de 23 iunie 2005. Domnul Alexandru Condeescu, directorul MNLR øi gazda acestui eveniment
organizat în colaborare cu Uniunea Culturalå a Albanezilor din România, l-a avut ca invitat special pe E.S. Leonidha
Mërtiri, ambasadorul Albaniei în România. Aceastå întâlnire a fost onoratå de câteva prezenõe de marcå: marele
actor român de origine albano-aromânå, Nicu Constantin, preøedintele Uniunii Culturale a Albanezilor din România,
ing. Mircea Istrate, veterani ai comunitåõii albaneze din România, poetul Bogdan I. Pascu (jurist la Parlamentul
României), Paul Schuster, preøedintele Asociaõiei de Prietenie Româno-Albanezå, prof. Gheorghe Micu (exambasadorul României în Albania), Doina Lalo, de la ambasada Albaniei la Bucureøti, poeõii Ioalanda Malamen,
Claudia Ilie, Florentin Popescu, Nicolae Stelea, Alexandra Firiõå, Rodian Drågoi, Valentina Pituõ, Mihai Antonescu,
Vasile Moldovan, George Bocøa, Valentina Ion, Eugen Cazan, Ioana Trica, Cristian Fullash, Constantin Carbaråu
(revista Sud), Tiberius Puiu, actriõa Doina Ghiõescu, Øerban Sorinel, Bajram Shkreta, Marian Simion, Elena Niõu,
redactori de la postul Radio România Cultural, echipa televiziunii albaneze conduså de Donika Muçi, etc.
Apariõia, succesul øi lansarea Exilul sufletului au fost caracterizate de cåtre ambasadorul Albaniei drept un
eveniment important pentru întårirea relaõiilor culturale româno-albaneze. Aceeaøi pårere au împårtåøit øi liderii
comunitåõii albaneze din România, Gelcu Maksutovici (istoric) øi Mircea Istrate (preøedinte UCAR).
Dupå opinia criticului Marin Codreanu, Sali Bashota impresioneazå prin retoricå øi prin noutatea versificaõiei.
Tonul poemelor sale este de cele mai multe ori unul justiõiar, marcat de nesiguranõå existenõialå. Poetul refuzå cu
obstinaõie absurdul, derizoriul øi vulgaritatea. Deõinåtor al unor premii literare (Pjetër Bogdani, Gjon Nikoll Kazazi,
Pana de Aur – premiul revistei Fjala/Cuvântul), Sali Bashota este cotat, prin tot ce a scris, drept unul dintre cei mai
importanõi poeõi albanezi din Balcani. Pentru Nicolae Stzelea “La Sali Bashota, intrarea øi ieøirea din poezie se face
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printr-o ranå fizicå. Înåuntrul rånii, firida Sfântului Naum asupra cåreia punem urechea pentru ascultare de
rugåciune. Urmeazå îmbåierea în lacrima ce aøteptå så picure din ochiul credinõei. Acesta este poetul Bashota:
Izvoditor de proprie-mi lacrimå“.
Cu aceastå ocazie, domnul Alexandru Condeescu remarca, în calitatea sa de critic literar: “este trist cå trebuie så
recunoaøtem faptul cå øtim prea puõin literatura contemporanå a vecinilor øi prietenilor noøtri, cum ar fi cei din
Albania, cu care am avut de-a lungul veacurilor foarte bune relaõii de prietenie. Acelaøi lucru se poate spune øi
despre Bulgaria, Polonia, Cehia øi alte õåri, cu atât mai mult cu cât existå tråsåturi comune în modul de a vedea
lumea. Albania øi Kosovo sunt zone care au o viziune apropiatå de viziunea noastrå, lucru care ne apropie, deøi
fiecare îøi are propria identitate. Ceea ce ne påstreazå identitatea øi conøtiinõa de sine va fi limba, mai ales limba
literarå; poezia, cultura sunt instrumente care ne fac så ne regåsim, så putem spune fiecare ceea ce suntem, dar, cum
ar zice Nichita Stånescu, poetul este acela care, dacå îi zicem un lucru, îl va spune atât de minunat, încât toatå
lumea va crede cå el l-a spus prima oarå“.
La toate cele afirmate de domnul Alexandru Condeescu, am adåuga cå tematica abordatå de poeõii øi de
prozatorii din spaõiul est-european este mai aproape de noi prin tråirea experienõei comune a dictaturii comuniste, a
såråciei, a degradårii umane în condiõii de teroare, a exilului øi a nevoii de adaptare, iar vocile venite din tradiõia unor
mari literaturi, dupå ce øi-au recåpåtat libertatea de exprimare mult amar de vreme ferecatå, au o forõå øi un timbru
de o facturå aparte. Aceste voci mizeazå pe sentimente, emoõii, comunicare, fraternitate, credinõå, valori aproape
inexistente într-o societate de consum spre care ne îndreptåm, cu voia sau fårå voia noastrå.
Ernest Heminguay spunea undeva: “Cårõile sunt ca øi copiii. Odatå ce påråsesc casa, ele nu mai aparõin
scriitorului, ele aparõin lumii întregi.“ Lecturând cu plåcere Exilul sufletului, ai impresia cå Sali Bashota este suflet
în sufletul neamului såu. Mântuitorul limbii române, marele Mihai Eminescu, considera limba albanezå ca fiind “cea
mai flexibilå limbå din lume“.

Programul de vizite al domnului Sali Bashota, director general al Bibliotecii Naõionale øi Universitare din
Priøtina, Kosovo, a inclus øi Biblioteca Naõionalå a României. Pe parcursul a patru ore, într-o atmosferå caldå,
ospitalierå, directorul general al Bibliotecii Naõionale a României, domnul Ion Dan Erceanu, a purtat cu oaspetele
discuõii în principal axate pe locul øi rolul pe care trebuie så le aibå o bibliotecå naõionalå în viaõa unei naõiuni. De
asemenea, cei doi directori s-au informat reciproc asupra unor aspecte concrete ale activitåõilor de bibliotecå, au
schimbat impresii legate de contextul naõional øi internaõional socio-cultural. În acest cadru, domnul Sali Bashota øi-a
manifestat dorinõa de a încheia o convenõie de schimb între Biblioteca Naõionalå a României øi Biblioteca Naõionalå
Universitarå din Kosovo. Protocolul încheiat în data de 1 iulie 2005 prevede schimbul de informaõii în domeniul
legislaõiei culturale øi de bibliotecå, schimbul de carte øi de periodice, cooperare øi sprijin reciproc în cadrul
organismelor internaõionale.

Baki Ymeri, fiu al unui filogerman cu numele de Aivaz Voka, este poet, publicist øi traducåtor. Marin Sorescu
îl considera “un foarte bun român“ (dupå mamå) øi “un foarte bun albanez“ (dupå tatå). S-a nåscut la Øipkoviõa
(Macedonia). A absolvit Facultatea de Filozofie la Universitatea din Priøtina (Limba øi literatura albanezå) øi a urmat
cursuri de limba românå la Universitåõile din Viena øi Bucureøti. Este doctorand al Universitåõii din Bucureøti,
membru al Uniunii Scriitorilor din România, autor a numeroase articole despre aromânii din Balcani, românii din
Valea Timocului øi albanezii din Kosovo. Pentru activitatea sa culturalå øi publicisticå în folosul societåõii, a fost
nominalizat din partea Institutului Biografic American drept Omul Anului 2001.
De-a lungul timpului, a publicat în diferite reviste din opera a peste 50 de scriitori øi istorici români în limbile
albanezå, macedoneanå øi slovenå, precum øi unele volume aparõinând lui Nichita Stånescu (Ekspozitë e të
palindurve – Expoziõia celor nenåscuõi –, Priøtina, 1986); Anghel Dumbråveanu (Kënga e mullibardhës – Cântecul
sturzului –, Scopie, 1986); Slavco Almåjan (Xhuxhmaxhuxhët harruan të rriten – Piticii au uitat så creascå –,
Priøtina, 1989); Marin Sorescu (Eja të ta them një fjalë – Vino så-õi spun un cuvânt –, Priøtina, 1990), Halil
Hageosai (Umbra cuvintelor – Hija e ëndrrave, Bucureøti, 2004), Carolina Ilica (Duke dashur në fshehtësi –
Iubind in tainå, Pogradec, 2004), Sali Bashota (Exilul sufletului – Ekzili i shpirtit, Bucureøti: Editura MLR, 2004),
Ibrahim Kadriu (N-a råmas timp pentru sårbåtori – S`mbet kohë për kremte, Bucureøti, 2005).
Bibliografie liricå: Kaltrina (ediõie bilingvå, românå-albanezå), Bucureøti: Editura Kriterion, 1994; Dardania
(ediõie bilingvå, românå-albanezå), Bucureøti: Editura Deliana, 1999; Zjarr i Shenjtë (Foc Sacru), Tetova (R.
Macedonia), 2001; Iadul drumului spre Rai, Editura Academiei Internaõionale Orient-Occident (în curs de apariõie).
Despre poezia lui au scris: Marin Sorescu, Alex. Øtefånescu, Carolina Ilica, Octavian Soviany, Radu Voinescu,
Hristu Cândroveanu, Luan Topciu, etc.
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Biblioteca Naõionalå a României
la târgurile de carte

Începând cu 2004, Biblioteca Naõionalå a României a
participat la majoritatea târgurilor de carte care au fost
organizate la Bucureøti. Gaudeamus – Carte de învåõåturå
(ediõia a XI-a, 17 - 21 noiembrie 2004 øi ediõia a XII-a, 23 –
27 noiembrie 2005), precum øi Salonul de Carte øi Preså
(9 – 12 martie 2004, 3 – 13 martie 2005).
Printre publicaõiile editate de BNR care au putut fi
cumpårate cu ocazia acestor târguri se numårå: Documenta
romaniae (Românica), Revista Bibliotecii Naõionale a
României, “Ex-libris“ în colecõiile Bibliotecii Naõionale a
României: Catalog, Revista Româna de Istorie a Cårõii,
Clasificare Zecimalå Universalå, Bibliopolis: buletinul
Asociaõiei Bibliotecarilor din Biblioteca Naõionalå a
României, Abstracte în bibliologie øi øtiinõa informårii,
Aniversåri culturale, Biblioteconomie. Culegere de
traduceri prelucrate, Catalogul cårõilor stråine intrate în
bibliotecile din România, Repertoriul periodicelor stråine
intrate în bibliotecile din România øi Bibliografia Naõionalå
cu seriile: Note muzicale. Discuri. Casete; Bibliografia
cårõilor în curs de apariõie – CIP; Articole din publicaõii
periodice. Culturå; Publicaõii seriale; Cårõi. Albume. Hårõi.
La standurile Bibliotecii Naõionale a României au fost
organizate lansåri øi prezentåri ale publicaõiilor øi
serviciilor pe care instituõia le propune øi au fost puse la
dispoziõie pliante øi alte materiale de informare.
(L.C.)

Scopus – bazå de date de abstracte øi de indexuri.
Biblioteca Centralå Universitarå Bucureøti, Biblioteca
Naõionalå a României, martie øi aprilie 2005
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În lunile martie øi aprilie 2005, la BCU-B øi BNR au
avut loc prezentåri ale Scopus, cea mai mare bazå de date
de abstracte øi indexuri, dar øi un util instrument de
navigare, cu înregistråri din mai multe domenii, de la
jumåtatea anilor `60 pânå în prezent.
Proiectatå øi dezvoltatå cu aportul cercetåtorilor øi al
bibliotecarilor (peste 300 de persoane din 21 de instituõii
din întreaga lume), Scopus oferå o modalitate uøoarå de a
obõine rezultate complexe (prin: adoptarea unei interfeõe
uøor de utilizat, cåutare web combinatå cu accesul la
informaõii din publicaõii oficiale øi legåturi cåtre textul
complet al articolelor). Având în prezent aproximativ
27.000.000 de abstracte de articole din 14.000 de
periodice (60% dintre ele din afara SUA), Scopus acoperå
în principal domeniile øtiinõific, medical, tehnic øi cel al
øtiinõelor sociale.
Scopus a fost proiectatå astfel încât så se integreze foarte
bine în structura de resurse øi sisteme locale de bibliotecå.
Informaõii suplimentare despre Scopus gåsiõi pe
www.scopus.com.
(E.T.)
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Biblioteca Naõionalå a României øi Såptåmâna
naõionalå a bibliotecilor, ediõia I, 18 – 23 aprilie 2005

În data de 21 aprilie 2005, în cadrul Såptåmânii
naõionale a bibliotecilor, la sediul Bibliotecii Naõionale a
României a avut loc o dezbatere cu tema XXI de paøi în
culturå – biblioteci øi bibliotecari în secolul XXI. S-a
discutat despre politicile culturale ale statului, cu precådere
cele referitoare la lectura publicå øi la biblioteci, despre
profesie øi profesionalism în instituõiile culturale europene.
Cu aceastå ocazie, a fost vernisatå expoziõia de carte øi de
fotografie Scriitori-bibliotecari sau apartenenõa la un
blazon, care îi prezenta pe unii dintre cei mai importanõi
scriitori-bibliotecari din cultura românå øi universalå: George
Bacovia, Fånuø Båileøteanu, Lucian Blaga, Luis Jorge
Borges, Alice Botez, Giacomo Casanova, George Cålinescu,
Virgil Cândea, Øerban Cioculescu, Mihai Eminescu, Mircea
Florian, Anatole France, Benjamin Franklin, Octavian Goga,
Paul Goma, Jacob Grimm, Bogdan Petriceicu Hasdeu, David
Hume, Øt. O. Iosif, Nora Iuga, Gottfried Leibniz, Alexandru
Odobescu, Costache Olåreanu, Alexandru Papillian, Miron
Radu Paraschivescu, Aron Pumnul, Romulus Vulpescu,
August Strindberg, Henri Zalis.
Au fost prezenõi reprezentanõi ai Facultåõii de Litere Secõia Bibliologie øi Øtiinõa Informårii, ai Centrului de
Formare, Educaõie Permanentå øi Management în Domeniul
Culturii, ai Ministerului Culturii øi Cultelor.
(L.C.)

Simpozionul Carte - Culturå - Cunoaøtere.
Competitivitatea europeanå a bibliotecilor
româneøti. Servicii moderne în bibliotecile publice.
Biblioteca Judeõeanå Cluj. 30 iunie – 1 iulie 2005

În perioada 30 iunie – 1 iulie 2005, la Biblioteca Judeõeanå
Octavian Goga din Cluj a avut loc simpozionul Carte - Culturå
- Cunoaøtere. Competitivitatea europeanå a bibliotecilor
româneøti. Servicii moderne în bibliotecile publice.
Ziua de 30 iunie a fost dedicatå conferinõei de
diseminare LIBER-IMMS. Proiectul european LIBERIMMS, realizat cu sprijinul Comisiei Europene în cadrul
programului eTEN øi co-finanõat de Consiliul Judeõean Cluj,
este un sistem destinat bibliotecilor bazat pe tehnologia
RFID (Radio Frequency Identification) pentru servicii
interactive øi de transmitere de mesaje prin Internet øi
telefonie mobilå. Sistemul oferå noi servicii de bibliotecå:
servicii interne (folosit în etichetarea documentelor,
rearanjarea documentelor la raft, disponibilizarea
documentelor solicitate), servicii pentru cetåõeni (obõinerea
permisului de intrare RFID, accesul la servicii de informare,
auto-împrumutul øi auto-returnarea documentelor), servicii
de mesagerie (rezervarea documentelor, prelungirea
termenului de împrumut, notificåri ale disponibilitåõii
documentului solicitat).
Prezentarea programului a fost asiguratå de Doina Popa,
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director al Bibliotecii Judeõeane Cluj; Riccardo Arona, coordonator proiect Liber-IMMS, Uniteam; Massimo
Coronel, consultant în proiectul Liber-IMMS; Dan Marinescu – IME România; Mihai Bulea – coordonator program
eTen România; Andrea Arcelli – Biblioteca “Natalia Ginzburg“, Bologna; Maria Crespo Alonso øi Daniel Amos
Rodriguez Silva – Universitatea din Vigo, Spania; Flavio Tariffi – compania de consultanõå F2, Italia.
(L.C.)

Restaurare. Øtiinõå. Artå. Sesiune de comunicåri øtiinõifice. Braøov, 13 – 14 octombrie 2005

În perioada 13 – 14 octombrie 2005 a avut loc la Braøov Sesiunea de comunicåri øtiinõifice Restaurare. Øtiinõå.
Artå. Evenimentul a reunit 100 de restauratori din toatå õara.
Lucrårile sesiunii au fost deschise de Radu Øtefånescu, directorul Muzeului Judeõean Braøov, care i-a avut ca
invitaõi pe Aristotel Cåncescu, preøedintele Consiliului Judeõean Braøov, øi pe Mihai Fifor, directorul Muzeului
Olteniei - Craiova, de al cårui parteneriat s-a bucurat în organizarea acestei sesiuni.
Programul primei zile a continuat cu vernisarea expoziõiei de restaurare øi apoi cu vizitarea Turnului Negru,
Turnului Alb øi a Bastionului Õesåtorilor, restaurate øi reintroduse în circuitul turistic.
Expunerile pe cele 3 secõiuni (Conservare – investigaõii, restaurare picturå; Restaurare materiale organice;
Restaurare materiale minerale) au reunit conservatori øi restauratori de diferite suporturi (hârtie, piele, picturå,
ceramicå, metal, lemn, textile).
Din partea Laboratorului de Patologie øi Restaurare a Cårõii al Bibliotecii Naõionale au participat: Gabriela
Pisicå (Alternativå la metodele convenõionale folosite pentru restaurarea scoarõelor din lemn); Roxana Øorop
(Completarea decoraõiunii aurite – necesitate esteticå); Claudia Condruz (Måtasea – element constitutiv al
legåturii unui manuscris pe pergament).
(G.P.)

Dina Paladi

Basarabia necunoscutå

– Paul Gore (1875 – 1927) –

Viaõa culturalå a Basarabiei încearca o pierdere imenså prin moartea fulgeråtoare, în data de 8 decembrie 1927,
a uneia dintre cele mai importante figuri ale Chiøinåului – Paul [Pavel] Gore.
Nåscut în data de 27 iulie 1875 în familia lui Gheorghe Gore, unul din puõinii boieri basarabeni care aveau o
viziune clarå asupra propriului trecut øi asupra celui al neamului românesc1, Paul Gore îøi face studiile secundare
la Chiøinåu; în 1895 absolvå Liceul clasic din Nikolaev, iar în 1901 – Facultatea Juridicå din Sankt-Petersburg.
Încå din copilårie, ajutat de lectura cårõilor øi a manuscriselor româneøti din biblioteca tatålui såu, Paul Gore îøi
va îndrepta privirile spre problemele cu caracter naõional. Cu tot aristocratismul såu, Paul Gore era o persoanå
extrem de discretå. Dupå terminarea studiilor, ia parte activå la viaõa obøteascå, fiind ales judecåtor de pace la Orhei
(1902), vicemareøal al nobilimii din Orhei (1908), preøedinte al Comitetului de redacõie al Societåõii Culturale
Moldoveneøti (1905), ataøat al Ministerului de Justiõie (1906), director general øi delegat general al tuturor spitalelor
(1911), delegat special al Crucii Roøii (1916), preøedinte al Comisiunii Monumentelor Istorice (1919), membru al
Comitetului Societåõii Române de Geografie (1922), membru al Ateneului Român (1923), etc. Un moment
important în cariera sa îl reprezintå activitatea pe care o desfåøoarå, alåturi de Ioan Halipa, în cadrul Comisiei
Savante Arhivistice din Basarabia.
Va reuøi så ocupe toate aceste funcõii prin luptå politicå. Caracter nobil, beneficind de o culturå solidå, Paul Gore
1 Øtefan, Ciobanu. Paul Gore În: Paul Gore. Viaõa øi opera. Chiøinåu, 2003, p. 45
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este un luptåtor în partidul vechi naõional moldovenesc, cel care era interesat de øcoala naõionalå øi de problemele ei
– economia satelor, problema agriculturii, etc. – , impunându-se în faõa adversarilor din partidul rusificatorilor. El va
susõine material øi moral miøcarea naõionalå din Basarabia. Prezidând adunårile partidului, îøi începea cuvântårile cu
memorabilila expresie “Fraõi români“.
Suflet blând øi cinstit, în momentul în care evenimentele istorice degenereazå, Paul Gore evitå politicianismul øi
apare doar la manifestårile cu caracter cultural. În dorinõa de a cunoaøte poporul, P. Gore îøi îndreaptå cercetårile
asupra trecutului Basarabiei, se preocupå din plin nu doar de istorie, ci øi de literaturå, numismaticå, etnografie,
heraldicå. Gustul cercetårilor istorice øi heraldice îøi avea sorgintea în dragostea pentru boierimea autohtonå øi în
dorinõa de a cunoaøte originile neamului.
Pasionat bibliofil, dispunea de o colecõie imenså de cårõi, øi nu a fost carte despre Basarabia care så nu se
regåseascå în biblioteca sa. În 1917 cunoscutul profesor ardelean Onisifor Ghibu, vizitând casa lui P. Gore, îøi
exprima admiraõia faõå de biblioteca acestuia, definind-o ca “foarte mare“2. Admirator al artei basarabene, el
editeazå în 1912 o lucrare despre motivele naõionale – Albumul ornamentelor de covoare moldoveneøti (P. Gore.
Alb`um yzorov moldavskih kovrov, Kisinev, 1912). A låsat în urma sa câteva scrieri, printre care Autoadministrarea
øi Zemstvoul (fiind numit în luna octombrie 1909 în funcõia de director al Muzeului Zemstvei din Basarabia, primul
muzeu public, Paul Gore va desfåøura aici o activitate fructuoaså, deøi era convins de inutilitatea ei), Plebiscitul în
Basarabia, câteva lucråri în manuscris referitoare la populaõia Basarabiei øi la stema României Mari.
Într-o viaõå de numai 52 de ani, õinând cont øi de faptul cå nu a putut învåõa limba românå în øcoalå, activitatea
culturalå øi publicistica a lui P. Gore a fost una prodigioaså. În perioada 1920 – 1923, activitatea publicisticå a lui
Paul Gore este mult diminuatå, acest interval fiind dedicat unui eveniment important, øi anume alcåtuirea Stemei
Õårii. Cunoøtinõele sale heraldice se bazau pe vasta-i bibliotecå de specialitate, cea mai mare din România acelor
timpuri. Fiind cel mai bun heraldist român, cunoscut în toatå Europa, membru al Consiliului Heraldic al Franõei, al
Societåõii de Heraldicå, Sigiliografie øi Genealogie “Herold“ din Berlin, al Societåõii “Adler“ din Viena, etc., Paul
Gore este solicitat pentru alcåtuirea stemei.
Reputaõia lui trecuse Prutul. Acest fapt este dovedit øi de prezenõa sa ca membru onorific al Academiei Române
øi al Societåõii Numismatice Române. Dupå mai multe vizite la Bucureøti, proiectul såu a fost admis, înså în lipsa lui
(ne putând så plece la Bucureøti din motive familiale), comisiunea pentru alcåtuirea stemei a recurs la serviciile unui
pictor din Ardeal, care o va întocmi cu “grave abateri de la regulile eraldice“.3 Neobiønuit cu asemenea situaõii, Paul
Gore se va retrage în biblioteca sa, “regretând cå o datå a putut så fie de folos specialitatea lui, rarå, Statului øi nici
atunci nu i-a fost dat“4. În adoptarea proiectului s-a produs astfel o confuzie, înså meritul lui Paul Gore la întocmirea
stemei este recunoscut nu doar de contemporanii såi, ci øi de urmaøi.
Multå lume apela la cunoøtinõele sale de heraldist. Mårturii în acest sens sunt oferite de scrisorile lui Sever Zotta
(påstrate în fondul “Sever Zotta“ de la Direcõia Arhivelor Naõionale Istorice Centrale din Bucureøti), Pavel Dicescu,
N. Øehovskii. Cercetårile lui în acest domeniu mai puõin cunoscut øi studiat îl fåceau deosebit faõå de cei din jur. Ca
mare amator de artå graficå, P. Gore a manifestat un mare interes pentru genealogie øi heraldicå. Cel mai mult timp
îl va acorda înså genealogiei øi heraldicii propriei familii. A studiat, de asemeni, øi arhiva nobilimii basarabene.
Chiar avea în intenõie realizarea unui studiu cu titlul Nobilimea Basarabiei.5
Dupå Marea Unire, Gore va lucra asupra noilor steme teritoriale ale aøezåmintelor Hotin, Soroca, Bålõi, Orhei,
Chiøinåu, Tighina, Ismail, Tigheci [Cahul]6, Cetatea Albå, Bolgrad.
Studierea heraldicii basarabene a fost una dintre preocupårile permanente ale lui Paul Gore. A scris o serie de
lucråri despre heraldicå, scrieri råmase înså în manuscris. Cele mai importante sunt: Stema Basarabiei. Studiu
istorico-heraldic (1908-1911) øi Stema României Mari [1921-1922] – un studiu critic. Paul Gore abordeazå
problemele referitoare la imaginile prezente în steme: acvila, bourul, elementele de scut, etc. Toate aceste documente
de o importanõå majorå pentru istoria Basarabiei øi a României din biblioteca autorului urmau så råmânå fiului
acestuia, Valeriu, nåscut în 1909, sau Bibliotecii Municipiului Chiøinåu. Modificarea testamentului, realizatå dupå
Unire, va schimba destinaõia lor – biblioteca sa documentarå va intra în colecõiile Academiei Române, iar cårõile
româneøti vor fi donate Bibliotecii Municipiului Chiøinåu. Soarta acestei importante colecõii a fost, ca øi în atâtea
alte cazuri, una vitregå, multe dintre cårõile lui Paul Gore s-au risipit prin diverse biblioteci publice øi particulare, o
parte se påstreazå la Biblioteca Centralå Universitarå “Mihai Eminescu“ din Iaøi øi la Direcõia Arhivelor Naõionale
Istorice Centrale din Bucureøti – fondul “Sever Zotta“.
2 Palade, Gheorghe. Paul Gore în procesul de renaøtere culturalå a Basarabiei dupå unirea de la 1918 În: Paul Gore.
Omul øi opera. Chiøinåu. 2003, p. 113
3 Scrisoare cåtre Sever Zotta, 01.12.1922
4 Sever, Zotta. Paul Gore (8 decembrie 1927) În: Paul Gore. Omul øi opera, Chiøinåu, 2003, p. 32
5 Silviu, Andrieø-Tabac. Paul Gore heraldist În: Arhiva Genealogicå, Iaøi, IV (IX), 1997, nr. 1-2, p. 4 (234)
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*
Recunoscut fiind meritul lui Paul Gore în domeniul heraldicii øi al genealogiei, heraldiøtii din
Republica Moldova au înfiinõat la Chiøinåu, în 1997, pe lângå Arhiva Naõionalå, Societatea de
Genealogie, Heraldicå øi Arhivisticå “Paul Gore“, care constituie un omagiu adus muzeografului,
heraldistului, politicianului øi omului de øtiinõå Paul Gore (statutul societåõii poate fi consultat on-line la adresa
http://www.iatp.md/SGHA/Docs/Statutul_societatii.htm). Sufletul societåõii este tânårul heraldist basarabean, întors
la Chiøinåu dupå terminarea studiilor la Bucureøti, Silviu Andrieø-Tabac.
Societatea de Genealogie, Heraldicå øi Arhivisticå “Paul Gore“ (SGHA) îøi propune dezvoltarea øi promovarea
cercetårilor în materie de genealogie, heraldicå, arhivisticå. Ea oferå øi servicii de cercetare genealogicå. Michel
Lupant, preøedintele Federaõiei Internaõionale a Asociaõiilor Vexilologice (Ottighies, Belgia), este membru de
onoare al Societåõii de Genealogie, Heraldicå øi Arhivisticå “Paul Gore“. Printre membrii societåõii se numårå
importante personalitåõi ale domeniului: academicianul Dan Berindei, preøedinte al Secõiei de Øtiinõe Istorice øi
Arheologice a Academiei Române øi preøedinte al Comisiei Naõionale de Heraldicå, Genealogie øi Sigilografie a
Academiei Române; Antonina Berzoi, director al Arhivei Naõionale a Republicii Moldova; dr. Silviu Tabac,
director-adjunct al Arhivei Naõionale a Republicii Moldova, membru al Comisiei Naõionale de Heraldicå,
Genealogie øi Sigilografie a Academiei Române, membru al Comisiei Naõionale de Heraldicå de pe lângå
preøedinõia Republicii Moldova; Ion Negrei, redactor-øef al revistei de culturå øi istorie Cugetul, din Chiøinåu; dr.
Vladimir Mischevca, cercetåtor øtiinõific la Institutul de Istorie al Academiei de Øtiinõe a Republicii Moldova,
vice-preøedinte al Comisiei Naõionale de Heraldicå de pe lângå preøedinõia Republicii Moldova, øi mulõi alõii.
*

*

*

Cartea Grigore Ureche, Miron Costin, Constantin Cantacuzino
Stolnicul, Ion Neculce – cronicari?, semnatå de istoricul Alexandru
Ligor, este structuratå în douå mari capitole. Partea întâi, intitulatå În
faõa istoriei, analizeazå felul în care cercetåtorii au perceput øi au
caracterizat de-a lungul timpului cele patru mari personalitåõi ale
culturii româneøti din secolele XVII – XVIII – Grigore Ureche, Miron
Costin, Constantin Cantacuzino Stolnicul øi Ion Neculce. Au fost
urmårite aici opiniile contemporanilor øi ale “urmaøilor“ imediaõi, ale
reprezentanõilor Øcolii Ardelene øi ale cercetåtorilor vieõii øi operei
acestora, din secolul al XIX-lea øi pânå în zilele noastre.
În cea de a doua parte a lucrårii – Opinia noastrå –, autorul îøi
propune så demonstreze faptul cå Grigore Ureche, Miron Costin,
Constantin Cantacuzino Stolnicul øi Ion Neculce nu pot fi în nici un
caz caracterizaõi drept cronicari, “Chiar dacå asupra primului øi
ultimului mai planeazå o undå de nesiguranõå în aprecieri“ (p. 9).
Lucrarea oferå øi o bibliografie tematicå amplå, care include
dicõionare, tratate øi sinteze de istorie, monografii, precum øi articole din
periodice culturale.

Un tiraj cu multe øi grave greøeli:
Al. Ligor. Grigore Ureche, Miron Costin, Constantin Cantacuzino Stolnicul, Ion Neculce – cronicari?

Primele exemplare din cartea mea Grigore Ureche, Miron Costin, Constantin Cantacuzino Stolnicul, Ion
Neculce – cronicari?, care a apårut la Editura Junimea, Iaøi, în 2004, conõin foarte multe øi grave erori (câteva
sute!), deoarece lucrarea nu mi-a fost prezentatå pentru corecturå øi pentru bunul de tipar.
Aceste exemplare au fost deja difuzate de editurå, printre destinatari aflându-se Biblioteca Naõionalå a
României øi alte biblioteci importante din õarå (conform Legii Depozitului Legal).
Au apårut ulterior øi exemplarele corectate (aøa-numitul “tiraj net“).
Exemplarele defectuoase pot øi identificate cu uøurinõå. Astfel, la pagina 4, apare: Biblioteca naõionalå a
României (în loc de Bibliotecii Naõionale a României). Este greøeala care deschide seria sutelor de erori
supåråtoare.
Sper cå aceastå notå îi va ajuta pe cititori så evite exemplarele cu probleme.
Alexandru Ligor
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