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Editorial
Se poate ºi fãrã carte? s-a reuºit ºi fãrã carte?
câtã lume citeºte astãzi? e mai bine sã citeºti?
sunt întrebãri actuale în lumea în care trãim,
întrebãri ce tind sã punã sub semnul incertitudini
importanþa bibliotecilor.
Majoritatea specialiºtilor în biblioteconomie
considerã cã viitorul acestor instituþii este în
reorientarea cãtre noua tehnologie ºi noua funcþie
de spaþiu destinat socializãrii. Cu toate acestea,
în ciuda elementelor de modernitate aduse de
tehnologia informaticã, cartea continuã sã fie
vãzutã ca elementul definitoriu pentru biblioteci.
Bibliotecarul continuã sã fie vãzut, în primul rând,
ca cel ce prelucreazã, recomandã ºi împrumutã
cartea. Chiar ºi atunci când i se ia un interviu sau
i se face o fotografie, reporterul îl plaseazã cu
spatele la un raft de cãrþi, sau îl pune sã rãsfoiascã
o carte. De ce nu se procedeazã la fel ºi în alte
profesii? De ce când este intervievat un lucrãtor
de la alte servicii subordonate administraþiei
publice nu se aduc lângã el obiecte definitorii? Spre
exemplu un angajat de la compania de apã ar
putea fi intervievat lângã o þeavã, o conductã sau
o chiuvetã. Dar nu se întâmplã aºa pentru cã, de
secole, s-a afirmat ºi din fericire încã mai rezistã
modelul omului cu cartea. Cartea a rãmas un
obiect fin, capabil sã înnobileze ºi sã defineascã
pe cel care o þine.
ªi totuºi, de ce citim? Editorialul de faþã
încearcã sã puncteze, aleatoriu, câteva funcþii ale
lecturii, ce pot fi transformate într-o pledoarie
pentru carte.
În primul rând, citim ca sã învãþãm sã scriem.
Cine citeºte mai mult, scrie mai corect. Învãþãm
sã folosim limba în care citim, învãþãm sã gândim
în cadrul ei ºi deci, învãþãm sã gândim în
ansamblu. Pasul imediat urmãtor, specific
învãþatului de a gândi, este contactul cu
versiunile întrebãrilor pe care þi le pui. Lectura
devine astfel efectul unei nevoi de a pricepe.
Filosoful Andrei Pleºu spunea nu poþi sã cazi pe
gânduri de unul singur ºi ai nevoie de cârja câtorva
inºi care merg ºi ei pe aceiaºi întrebare. Întâlnirea
cu cele mai strãlucite minþi ale lumii nu te poate
2

lãsa neatins, iar lectura apare acum în forma ei
de modelator al vieþii personale.
Privitã prin aspectul socializãrii, lectura este o
întâlnire cu altul (cineva mai îndepãrtat, cineva
mort, cineva exotic) în absenþa lui sau o piaþã a
spiritului, la îndemâna oricui. Apare astfel cititul
ca nevoie de spargere a cadrelor vieþii proprii, ca
evadare în lecturã, ca ºansã de a scãpa de marea
plictisealã de a sta numai cu tine.
Dacã ne referim la profesioniºtii unui domeniu,
lectura este un generator de performanþã,
rezultatã prin informare continuã, indispensabilã.
Conform unui studiu al cercetãtorilor britanici,
lectura este o importantã activitate antistres.
Studiul acordã lecturii potenþialul de a reduce
stresul cu 68%, în timp ce a asculta muzicã îl reduce cu 61%, iar plimbarea în naturã doar cu 20%.
Nu în ultimul rând, cititul este o bucurie fãrã
complicaþii. O ofertã de plãcere ieftinã, în care
excesul nu costã.
ªi totuºi, un om nu se defineºte prin faptul cã
are tot timpul la el o carte, sau prin faptul cã citeºte.
El este mai curând definibil prin ce face când nu
citeºte: când tace, când râde, când stã de vorbã,
când face toate acele lucruri din viaþa de zi cu zi
care sunt influenþate de faptul cã el a citit.
Întâlnirea cu cartea nu are loc în virtutea unui
instinct. Cititul, trebuie sã acceptãm, nu este o
acþiune de toate zilele precum alimentaþia ºi
somnul. În istoria europeanã s-a trãit pânã târziu
cu o majoritate zdrobitoare care nu citea. E
adevãrat cã nu opþiunea personalã a impus acest
statut, ci simplu fapt al inventãrii târzii a cãrþii, în
forma în care o cunoaºtem azi. Din acel moment,
lumea nu a mai renunþat la carte, ci a integrat-o
tot mai adânc în sistemul propriu de valori.
Pasionat al istoriei cãrþii, Umberto Ecco, afirma
chiar cã lumea nu va mai scãpa niciodatã de
carte, cum nu a putut scãpa de roatã, lingurã ºi,
mai nou, de computer.

dr. Alexandru V. ªtefãnescu

ªef Serviciu Relaþii cu Publicul
Biblioteca Judeþeanã I.H. Rãdulescu Dâmboviþa
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INTERFERENÞE

Familia Dalles între mit ºi realitate
A doua jumãtate a secolului al XIX-lea a fost
marcatã de ascensiunea unei clase de mijloc care
a contribuit la dezvoltarea economicã ºi politicã a
României moderne. Compusã mai ales din
negustori ºi industriaºi, funcþionari publici ºi din
cei care practicau profesiunile liberale, în special
avocaþi ºi profesori, aceasta se manifesta în
primul rând ca o burghezie româneascã, ce a
înlocuit clasa eterogenã, în mare parte, de origine
strãinã, a comercianþilor ºi cãmãtarilor din secolul
al XVIII-lea ºi începutul celui de-al XIX-lea1.
Din rândurile noii burghezii româneºti fãcea
parte ºi familia Dalles, a cãrei istorie în România
începe cu Ioan G. Dalles, reprezentantul uneia
dintre cele mai bogate familii din Vechiul Regat.
Deºi nu existã prea multe documente despre
familia în care s-a nãscut Ioan G. Dalles, originea
acestuia este menþionatã într-o hotãrâre
judecãtoreascã din 18 mai 1883 ce dãdea câºtig
2
de cauzã grecului Ioan G. Dalles . Informaþii
despre contextul în care Ioan G. Dalles s-a stabilit
în România nu existã, însã momentul stabilirii
Dalles-ilor în România poate avea legãturã cu
instaurarea domniilor fanariote ºi deci cu fluxul de
negustori greci ce vor juca un rol important în
legãturile comerciale pe care Principatele le-au
stabilit cu ajutorul acestora.
Mandatarul numelui Dalles în România este
Ioan G. Dalles, nãscut în 1816, fiind reprezentantul
unei familii bogate ºi însemnate din secolul XIX,
ºi care a intrat în lumea negustorilor încã din
3
tinereþe , ocupându-se de afacerile cu cereale.
Printre colaboratorii sãi în afaceri, se numãrã ºi
Hagi (Iane) Anastasescu, mare negustor din
Giurgiu de origine macedoneanã, care este unul
4
5
din ctitorii bisericilor din Hãbeni ºi Racoviþa ,
moºii ce ulterior vor intra în posesia lui Ioan G.

Ioan G. Dalles (1816-1886)

Dalles. Legãturile dintre Iane Anastasescu ºi Ioan
G. Dalles nu se vor rezuma doar la afaceri, aceºtia
vor deveni rude prin cãsãtoria lui Ioan G. Dalles
cu fiica sa, Elena Anastasescu nãscutã în anul
1849 la Giurgiu. Prestigiul lui Ioan G. Dalles creºte
considerabil odatã cu achiziþionarea moºiei de
la Bucºani de la prinþesa Cleopatra Trubeþkoi în
6
anul 1862 . Prinþesa, descendentã a lui
Constantin Ghica ºi a Ruxandrei Cantacuzino,
se cãsãtoreºte cu prinþul Serghei Trubeþkoi care
deþinea un vast domeniu în comuna Floreºti,
judeþul Prahova. Bogatã, cultã, frumoasã ºi
rafinatã, prinþesa a avut ca oaspeþi în salonul ei
toþi marii scriitori ºi oameni politici ai vremii: I. H.
Rãdulescu, Cezar Bolliac, Vasile Alecsandri, Ion
7
Ghica, Mihail Kogãlniceanu ºi alþii .
Moºia Bucºani cuprindea 1400 hectare de
pãmânt arabil, fãcând din familia Dalles una dintre
cele mai bogate ºi respectate familii din judeþul
Dâmboviþa. La moºia de la Bucºani familia Dalles
avea un splendid conac boieresc construit în stil
neoclasic, ce va deveni cãminul familiei, fiind
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înconjurat de un parc ce se întindea pe o suprafaþã
de 22 de hectare, care dupã al Doilea Rãzboi
8
Mondial a fost distrus în cea mai mare parte .
Dupã achiziþionarea moºiei Bucºani, Ioan G.
Dalles întâmpinã mari dificultãþi din partea
proprietarilor de moºii vecini cu el, Alexandrina
9
Florescu, proprietara moºiei Comiºani , dar mai
10
ales cu Gheorghe Gr. Cantacuzino (zis Nababul) .
Litigiile în vederea stabilirii hotarelor moºiei vor
dura pânã în 1883, când Tribunalul Judeþean
Dâmboviþa va da câºtig de cauzã grecului Ioan
G. Dalles în privinþa hotarelor dintre moºiile
Rãþoaia ºi Bãleni, precum ºi în alte pricini de
hotãrnicie:  Având în vedere contestaþiunea fãcutã
de Dalles la hotãrnicia moºiei Bãleni, tribunalul
respinge ca nefondate oposiþiunile fãcute de
Domnii Gheorghe Gr. Cantacuzino ºi Dna
Ecaterina Cantacuzino contra sentinþei civile nr.
227/1882 Admite contestaþiunea fãcutã de
Domnul Ioan G. Dalles la hotãrnicia moºiei Bãleni
despre vecinãtatea cu Rãþoaia în sensul cã
aceastã vecinãtate sã aibã hotar despãrþitor între
11
ele apa Ialomiþa .
Negustorul ºi acum moºierul, Ioan G. Dalles
deþinea ºi nenumãrate imobile în Bucureºti, pe
Lipscani, Gabroveni, ªelari, bulevardul I. C.
Brãtianu, Gloriei, proprietãþi situate în vadul
comercial cel mai cãutat de negustori. Aceste
imobile erau închiriate parþial sau total, fapt ce
reiese din Registrul de venituri ºi cheltuieli al lui
Ioan I. Dalles ºi al mamei sale Elena Dalles, existent la Serviciul Judeþean al Arhivelor Naþionale
12
Dâmboviþa, pentru anii 1892-1914 .

4

Fostul conac al familiei Dalles,
azi sediul Primãriei Comunei Bucºani.

Dupã cãsãtoria cu Elena Anastasescu, Ioan
G. Dalles se mutã împreunã cu soþia la conacul
de la Bucºani, unde se naºte primul copil al
familiei, în anul 1871, pe nume George I. Dalles.
Bucuria venirii pe lume a lui George a fost zdrobitã
de o tragedie. La numai doi ani de la naºterea
micuþului, în anul 1873, George moare lãsând
negura morþii în sufletele pãrinþilor sãi.
În anul 1875 apare o razã de bucurie în sânul
familiei, când se naºte Dora I. Dalles o fetiþã de o
frumuseþe aparte, iar în anul 1879 familia se
bucurã de naºterea unui alt bãiat care va purta
numele tatãlui, Ioan. Însã, tragedia continuã la 4
ianuarie 1886, când Ioan G. Dalles trece în nefiinþã
13
lãsându-ºi copii în grija soþiei .
Dora ºi Jan (Ioan G. Dalles) au fost crescuþi la
moºia de la Bucºani de mama lor în bunãtate ºi
dragoste faþã de semenii lor. Cei doi fraþi plecau
pe neºtiute de la curte ºi intrau prin casele
sãrãcãcioase ale vãduvelor, bãtrânilor ºi orfanilor
ºi le duceau bani ºi bunãtãþi. Suferinþa familiei nu
se sfârºeºte aici, la 7 noiembrie 1892 Dora moare,
în vârstã de numai 17 ani. Decedatã în noaptea
de la 7 spre 8 noiembrie orele douã. În  Registrul
de venituri ºi cheltuieli al familiei, Elena Dalles
mai avea tãria sã consemneze:  înmormântarea
 4400 lei; toaleta-1400 lei; cinci sãptãmâni
doctorul  500 lei, coroane de flori  700 lei;
parastas de ºase sãptãmâni  350 lei, cruce de
mozaic de la Veneþia  250 lei; portret în ulei 
14
140 lei în total  22 463 lei .
Elena ºi Jan Dalles rãmân momentan
singurii supravieþuitori ai acestei tragedii. A fost
o loviturã cruntã, pe care mama Elena ºi fiul
sãu Jan, au transformat-o într-un gest de rarã
omenie ºi credinþã, ridicând la Bucºani o ºcoalã
15
ce poartã numele Dora Dalles , iar în 18941895 au ctitorit biserica din sat cu hramul  Sfinþii
16
Constantin ºi Elena .
Relaþia pe care familia o avea cu locuitorii din
Bucºani a fost demonstratã în timpul rãscoalei
din 1907 când la Rãzvad, Sãcuieni ºi Adânca
izbucneºte o revoltã, iar þãranii iau cu asalt
conacele, jefuind ºi arzând totul, maltratând
primarul ºi înfruntând autoritãþile judeþene. Apoi au
plecat de la Adânca ºi Sãcuieni spre moºia
Bucºani sã devasteze ºi sã incendieze imensa
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ªcoala Gimnazialã Dora Dalles Bucºani
ridicatã în 1897-1898

bogãþie ce era conacul moºiei Bucºani-Rãþoaia,
dar care a fost salvatã de întreg satul Bucºani
ieºit cu arme, topoare, furci, pari ºi care au ieºit
aºa cu cãþel cu purcel, înaintea rãzvrãtiþilor ºi i-a
17
întors înapoi . Este o lecþie de istorie ce
demonstreazã cã a au existat ºi boieri apropiaþi
de þãrani, aºa cum va cãuta sã demonstreze P.
P. Carp, susþinând cã þãranii ºi boierii nu sunt
numai douã clase opuse, dar ºi douã tipuri
18
antropologice înrudite ºi complemetare .
Speranþele de supravieþuire ale familiei se
legau de Ioan I. Dalles (Jan), ultimul vlãstar
Dalles, ce pãrea cã va duce istoria familiei mai
departe. Jan merge sã studieze dreptul la Paris,
luându-ºi aici ºi doctoratul. Se înscria astfel
printre tinerii burghezi români care îºi
desãvârºeau studiile în strãinãtate alegând
nivelul cel mai ridicat de culturã ºi modernism
19
manifestat de ºcoala francezã .
Întors în þarã, Ioan I. Dalles profeseazã ca
avocat, dar totodatã se dedicã împreunã cu mama
sa acþiunilor de binefacere ºi activitãþii culturale.
În anul 1912 Ioan ºi mama sa Elena Dalles
primesc decoraþia  Rãsplata Muncii clasa a I-a,
iar Ioan este decorat cu ordinul Coroana
României pentru servicii culturale ºi avansat la
20
gradul de maior .
Jan Dalles promitea astfel sã devinã o figurã
de marcã în societatea vremii ºi un adevãrat aristocrat, iar în ceea ce priveºte convingerile sale
politice, se numãra printre admiratorii lui Nicolae
Filipescu, fiind un apropiat al lui Constantin
Olãnescu ºi Mihail Deºliu ºefii organizaþiei

Partidului Conservator din judeþul Dâmboviþa.
Prefectul de Dâmboviþa, Victor Baranga îl convinge
pe Jan Dalles sã se înscrie în Partidul Conserva21
tor . Ioan I. Dalles fãcea parte din clubul Conservator din Târgoviºte ºi care din 3 februarie 1908
îºi avea sediul în strada Primãverii care edita ziarul
Credinþa, pentru a explica astfel trecerea în
partidul lui Take Ionescu a unei importante fracþiuni
din partid. Ziarul reliefa cã  are menirea de a apãra
credinþa conservatorie, sfântã ºi curatã credinþa
cu care ne mândrim ºi care ne înalþã sufletele grav
ameninþate prin spãrtura ce se încearcã a se face
22
în Partidul Conservator .
Printre membrii comitetului executiv ai clubului
conservator din Târgoviºte figura ºi Jan Dalles,
alãturi de Costicã Olãnescu, Victor Baranga, Elie
Angelescu, Mihail Calinderu, Mihail Deºliu,
Constantin Carabela, N. Cantacuzino, Emil
Lãzãrescu, N.Casianu, Iorgu Serif. ªeful
organizaþiei conservatoare evidenþia cã Partidul
Conservator cuprindea toate inteligenþele, fiind
singurul care evolueazã, deoarece este un partid
deschis, mereu în contact cu poporul, ascultând
suferinþele lui ºi desidenþa întâmplatã nu-l poate
23
slãbi sau desfiinþa .
Discursurile conservatorilor dâmboviþeni
evidenþiau încrederea în ºeful Partidului, P. P. Carp
fiind  unul din cei mai mari oameni politici pe care
îi are þara. Conservatorii lui Constantin Olãnescu,
al cãrui susþinãtor era ºi Ioan I. Dalles, trimiteau
cu ocazia inaugurãrii clubului partidului o
telegramã lui P. P. Carp în care îl asigurau cã: 
Subsemnaþii... vã asigurã de dragostea ºi
devotamentul lor, necondiþionat ce vã va însoþi
24
întotdeauna .
Jan Dalles politicianul, participând la prima
campanie politicã din Dâmboviþa, reuºeºte sã
evidenþieze din nou nobleþea ºi sensibilitatea ce îl
caracterizau. D. Athanasiu Tache mãrturisea
despre omul politic Ioan I. Dalles:  mã ruga sã
nu-l duc întâi la locul de întrunire, care de obiceiu
pãmântului ºi acolo, unde fruntaºi noºtri nu aveau
case mari, era o cârciumã, ci sã-l duc la bisericã
ºi la ºcoalã. ªi acolo, dupã ce vedea ºi chibzuia
cam ce lipseºte, mã lua departe ºi îmi punea aºa
ca sã nu vadã dreapta ce face stânga, câte o mie
de lei sã o dau preotului, învãþãtorului sau

5
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primarului ca sã facã ce trebuie la bisericã, ºcoalã
sau la vreun pod ºubred. În comuna lui fãcuse un
splendid pod de lemn peste Ialomiþa numai cu
25
cheltuiala lui .
Acþiunile sale de binefãcãtor nu urmãreau
obþinerea unui prestigiu politic în rândul oamenilor
nevoiaºi sau îmbunãtãþirea imaginii conservatorilor. Era poate o campanie proprie ºi nu una
politicã în care s-a implicat pentru a ajuta acolo
unde era nevoie, fãrã sã aºtepte laude sau sã
obþinã privilegii. Concepþia sa despre
desfãºurarea unei campanii politice era privitã
cu oarecare rezerve de cãtre colegii lui de partid.
Colegul sãu de partid, maiorul Niculae G.
Cantacuzino, îl atenþiona pe Jan mai în glumã
mai în serios, dupã prima vizitã fãcutã pe valea
Dâmboviþei:  Jane dragã, nu mai merg cu tine,
cã cu dãrnicia ta, mã faci ºi pe mine sã dau bani,
26
ºi, ce vrei sã rãmân sãrac?! .
Iniþiativa sa pare cã a fost preluatã ºi de
colegul sãu de partid Mihail Deºliu. În ziarul conservator Credinþa din 24 februarie 1908 apãrea
un articol care titra cã acesta, sosit la Târgoviºte
pentru a lua parte la ºedinþa comitetului clubului

Jean Dalles (1879-1914). Statuie din bronz realizatã
în 1920 de sculptorul Oscar Späthe
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conservator, dãdea primãriei 100 lei în folosul
27
copiilor sãraci .
Ioan Dalles ºi mama sa s-au dovedit a fi buni
creºtini, oferind oamenilor ajutor ori de câte ori
era nevoie. D. Athanasescu Tache mãrturisea cã
Jan ºi mama sa simþeau o plãcere sã creºtineze
copiii, fie la þarã, fie la oraº, fiica acestuia nãscutã
în anul 1910, fiind botezatã de Ioan ºi Elena Dalles.
Destinul tragic ce urmãreºte familia Dalles îºi
urmeazã cursul implacabil ºi pe 22 decembrie
1914, în ajunul Crãciunului, ultimul vlãstar al
familiei Dalles moare în casa pãrinþilor sãi din
Bucureºti aflatã pe strada I. C. Brãtianu la nr. 12.
Ioan I. Dalles moare în mod absurd, de dalac (o
infecþie datoratã unui coº la buzã). Acesta se
stinge în preajma unor evenimente ce prevesteau
începerea luptei de reîntregire naþionalã, Primul
Rãzboi Mondial. Bolnav ºi þintuit la pat suferea cã
nu poate pleca pe frontul de luptã al reîntregirii
naþionale ºi se plângea mamei sale: O, mamã,
28
mor ca orice netrebnic! .
Elena Dalles rãmâne singurã sã îºi îngroape
ultimul copil ºi sã îºi înfrunte destinul tragic ºi
absurd. Ultima vlãstar al familiei Dalles piere,
lãsând fãrã speranþã o mamã care a suferit cât
pentru douã vieþi, plãtind parcã pentru toate
pãcatele neamului sãu ºi ale lumii întregi. Finul
sãu, D. Athanasescu Tache, mãrturisea despre
viaþa Elenei Dalles dupã moartea fiului: O
gãseam în faþa tablourilor scumpilor ei copii,
împletind mânicuþe, ciorapi ºi pieptare de lânã
de la moºiile ei, pe care le împãrþea singurã, tot
pe neºtiute, sãracilor, descoperiþi în cine ºtie ce
mahala de ea, iar case de foºti negustori,
agricultori, meseriaºi, funcþionari care se
prãpãdise sau sãrãcise, primeau de Paºte ºi la
Crãciun, coºuri cu de toate bunãtãþile datinelor
creºtineºti. Banii ºi prestigiul lãsat în urmã de
soþul ºi apoi de fiul sãu nu mai erau decât un
mijloc de a cultiva memoria familiei sale
dispãrutã mult prea devreme ºi mult prea nedrept
29
din lumea asta .
Rãmasã singurã, Elena Dalles se retrage la
moºia de la Bucºani sã îºi ducã mai departe zilele
cernite ce mai avea de trãit. Continua sã facã acte
filantropice ºi sã cultive memoria celor dragi.
Aºteptând sfârºitul acestui destin crunt, Elena

Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa

Dalles îºi face testamentul la 16 mai 1918, scris
de avocatul Teodor Seimeanu în casa din
30
Bucureºti, strada I. C. Brãtianu nr. 12 . Prin testament Elena Dalles numeºte ca legatar universal al meu pe nepotul meu de sorã: Mihail M.
Capuþineanu, cãruia îi las întreaga mea avere
imobiliarã ºi mobiliarã, de orice naturã, care se
va gãsi la moartea mea, însã cu urmãtoarele
sarcini ºi îndatoriri ce-i impun a le îndeplini ºi
31
executa neapãrat . În numele fiului ei, Elena
Dalles a lãsat Academiei Române, proprietatea
caselor sale din strada I.C. Brãtianu, cu scopul
declarat de a se ridica un monument cultural
destinat artelor, ce va purta numele de Fundaþia
32
Ioan I. Dalles .
Elena Dalles mai trãieºte pânã la 1 septembrie
1921, când se stinge discret din viaþã iar  extractul
de moarte a fost eliberat de primãria comunei
Bucºani, judeþul Dâmboviþa, sub nr. 50/1921.
Deschiderea testamentului Elenei Dalles s-a fãcut
la Tribunalul Ilfov, secþia a patra, formând dosarul
nr. 3553/1921, în prezenþa legatarului ºi
executorului universal Mihail M. Capuþineanu,
33
nepotul ei de sorã .
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Academia Românã
ºi începuturile bibliografiei româneºti
Europa secolelor XVII, XVIII ºi XIX este terenul
înfloririi vieþii academice. Dimitrie Gusti, fiind
preocupat sã defineascã misiunea acestui gen de
instituþie, afirma: Academia ca un aºezãmânt
naþional îndeplineºte o necesarã ºi profundã funcþie
socialã ºi eticã1 întrucât ea este instituþia cea mai
proprie a servi ºi onora interesele superioare
2
culturale ºi ºtiinþifice ale Patriei.
Apariþia academiilor produce o schimbare în
conºtiinþe, marcând trecerea de la mentalitatea
sistemului de viaþã medievalã, cu un Dumnezeu
atotputernic dar ascuns, rãmas misterios, spre o
nouã formã de reflecþie în care natura începe sã
fie cercetatã, devenind accesibilã minþii umane.
Marile academii europene au fost înfiinþate spre a
3
rãspunde unor imperative culturale ºi ºtiinþifice.
Funcþia specificã a Academiei, care o deosebeºte
de celelalte instituþii ºtiinþifice, constã tocmai în iniþiativa
de a proiecta, de a trasa direcþii în cercetare ºtiinþificã,
în perspectivã. Dupã opinia lui D. Gusti, lucrãrile
colective ºtiinþifice nu se pot face decât prin Academie,
pentru cã sunt cercetãri pe care individul, oricât ar fi
de harnic ºi genial, nu poate sã le întreprindã singur,
4
fiindcã întrec cu mult puterile sale mãrginite.
Asemenea lucrãri presupun continuitate în timp,
ele se întind pe mai multe generaþii: ultimii încep
unde cei dintâi au sfârºit ºi, legând astfel vieþile ºi
lucrãrile câtor mai mulþi, cu toþii împreunã vor reuºi
sã se sãvârºeascã, ceea ce fiecare în particular
nu ar fi putut face.5
Termenul de academie a fost folosit la noi din
timpul domnitorilor Vasile Lupu ºi ªerban Cantacuzino.
Utilitatea unei instituþii academice s-a fãcut simþitã încã
din secolul al XVI-lea, secol în care domnitorul Petru
Cercel a decis sã deschidã o academie, ca loc de
reunire al literaþilor, pictorilor ºi arhitecþilor. Aceasta
se întâmpla încã înainte de înfiinþarea primelor
academii în Europa.
Academia a dat României prima bibliotecã, unicã
prin colecþiile sale de manuscrise, stampe, portrete,
hãrþi, numismaticã. La Academie s-au întocmit lucrãri
despre limba românã, ortografii, gramatici, folclor,
texte ºi bibliografii vechi, aºa cum a fost Etymologicum
Magnum Romaniae de Bogdan Petriceicu Hasdeu.
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Academia Românã a luat fiinþã la 1 aprilie 1866
sub denumirea de Societatea Academicã Românã.
Aceasta a constituit rezultatul unei îndelungi evoluþii
istorice, un act necesar, impus de dezvoltarea
ºtiinþei ºi culturii româneºti. 6 Indubitabil, însã:
Istoricul Academiei Române este ºi istoria gândirii
româneºti care are rãdãcini din veacuri.7
De la înfiinþarea ei în anul 1866 pânã în anul
1948, Academia Românã a cunoscut o perioadã
de dezvoltare ºi înflorire ilustratã prin rolul jucat în
realizarea unitãþii naþionale, dar ºi prin marile
personalitãþi ºtiinþifice, literare ºi artistice ale
perioadei, care au conferit instituþiei academice propria lor valoare.
La finele secolului al XIX-lea, ca urmare a
creºterii considerabile a fondurilor Bibliotecii
Academiei Române, devine evidentã, în raport cu
tendinþele miºcãrii bibliografice europene,
8
necesitatea unei bibliografii naþionale.
Neîndoielnic este ºi faptul cã cea mai importantã
etapã a bibliografiei româneºti începe la Academia
Românã, ce reprezintã un moment fundamental
în evoluþia bibliografiilor, deoarece a configurat
nivelul ºtiinþific al acestora ºi a marcat decisiv
coordonatele unui cadru axiologic al lucrãrilor
bibliografice româneºti.9
În acest context trebuie menþionate preocupãrile
bibliologice ºi, în mod special, cele bibliografice
remarcabile în activitatea teoreticã ºi practicã a unor
personalitãþi româneºti din secolul al XIX-lea, printre
care se numãrã scriitorul ºi arheologul Alexandru
Odobescu (1834-1895), prin contribuþia cãruia, de
la 1860 , s-a pus temelia unei concepþii
biblioteconomice 10. Acesta a iniþiat studiul
sistematic al cãrþii vechi româneºti. Al. Odobescu
a descoperit incunabulele tipografiei române:
Liturghierul lui Macarie (1508) ºi Tetraevangheliarul
(1512). A contribuit ºi la salvarea unor biblioteci
româneºti, semnalând ºi aducând la Bucureºti,
pentru Biblioteca Centralã, o serie de manuscrise
ºi cãrþi rare aflate mai ales în mãnãstirile de pe
Valea Oltului.
Astfel, Al. Odobescu a pregãtit teoretic ºi practic
elaborarea primei bibliografii naþionale retrospec tive.
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S-a preocupat ºi a impus în literatura de specialitate
o terminologie adecvatã domeniului cãrþii ºi
bibliotecii. A publicat ºi o interesantã bibliografie
daco  romanicã, Bibliografia Daciei (1872) ºi a
folosit metoda cercetãrii ºi expunerii bibliografice
în Buletinul bibliografic inserat permanent în
periodicul sãu Revista românã (1861-1863) ºi în
toate scrierile sale ºtiinþifice. A donat multe cãrþi
Bibliotecii Academiei, iar pe altele le-a vândut
Bibliotecii Centrale din Bucureºti. 11
Lucrarea lui Alexandru Odobescu, reprezentativã
pentru acurateþea ºtiinþificã a unei bibliografii speciale
este: Bibliografia Daciei: indice de scrieri atingãtoare,
direct sau indirect, de vechii locuitori ai Daciei.
Bucureºti: Tipografia Curþii, 1872. 65 p., care, prin
menþiunea la titlu, specificã scopul pentru care a fost
realizatã: Publicatã pentru a facilita cercetãrile
concurenþilor la premiul instituit de d. Al. Odobescu,
membru al Societãþii Academice Române, pentru cea
mai bunã dizertaþie pe aceastã temã.
Bibliografia cuprinde 332 de titluri de cãrþi ºi
articole din periodice, dintre care 45 sunt referinþe
bibliografice româneºti, iar 287 strãine în 8 limbi:
latinã, greacã, germanã, francezã, rusã, italianã,
ungarã ºi polonã.
Cercetând numeroase izvoare istorice, operând
cu un criteriu al selecþiei valorice, având o
deschidere amplã spre lucrãrile de specialitate din
strãinãtate, AI. Odobescu a realizat o valoroasa
bibliografie specialã, analiticã ºi de recomandare
privind teritoriul ºi populaþia Daciei. Bibliografia lui
Al. Odobescu a fost continuatã în timp, de Constantin
Daicoviciu ºi Mihail Macrea prin Contribuþii la
bibliografia Daciei Romane (1920-1935) 12.
Personalitatea care a creat ºi a polarizat în jurul
sãu întreaga ºcoalã bibliologicã a Academiei
Române, punând bazele unei adevãrate miºcãri
bibliografice ºtiinþifice, a fost filologul Ioan Bianu
(1856-1935), care a condus Biblioteca Academiei
din 1884 pânã în 1935.
Absolvent al Facultãþii de Litere din Bucureºti,
numit custode, încã din vremea studenþiei, la
Biblioteca Centralã a Universitãþii, apoi adus de Al.
Odobescu, în 1879, la Societatea Academicã în
postul de scriitor bibliotecar13, învãþatul ardelean,
Ioan Bianu, ºi-a dedicat întreaga existenþã cãrþilor ºi
rigorilor impuse de o permanentã conºtiinþã a lucrului
bine fãcut. El afirma, însã, cã: suntem rezultatul
aptitudinilor înnãscute ºi mai ales al influenþelor
mediului în care ne-am nãscut ºi ne-am format. Mã
lãudaþi pentru devotamentul întregii vieþi faþã de
ºcoala ºi cartea neamului nostru. Dacã acesta e merit,
apoi acest merit nu este al persoanei mele, ci al
mediului în atmosfera acelui Blaj Sfânt, în care am

crescut ºi care era stãpânit de ideile de deºteptare,
de luminare ºi de înãlþare a neamului nostru .Am
deschis ochii asupra lui Cipariu ºi am avut învãþãtor
ºi ocrotitor pãrintesc pe Moldovãnuþ 14.
Bianu a rãmas fidel Bibliotecii Academiei pe care
a slujit-o 53 de ani. În 1879, ºi-a început activitatea
sa de îmbogãþire a colecþiilor bibliotecii cu materiale
din cele mai rare ºi utile studiului limbii, literaturii ºi
istoriei poporului român.
În 1901, din iniþiativa sa ºi a lui D. Sturdza,
Biblioteca Academiei a intrat în posesia a cca.
50000 volume, iar 3 ani mai târziu, la discursul de
recepþie de la Academie al lui Bianu, biblioteca
deþinea: peste 100000 volume tipãrite, peste 4000
volume manuscripte, peste 30000 documente
româneºti, cea mai însemnatã colecþiune de
monede româneºti ºi cea mai mare colecþiune de
stampe, de portrete, de hãrþi geografice privitoare
15
la istoria româneascã .
Acest considerabil numãr de volume intrate
în fondul Bibliotecii Academiei provenea din diverse surse ca: transferarea întregului fond al
Bibliotecii Centrale, de la membrii Academiei, de
la anticari sau donaþii particulare ale unor
cãrturari. În revista Boabe de grâu, Bianu face
cunoscute numele donatorilor: Cipariu, Sbierea,
V. A. Urechia, Melchisedec, D. Iarcu ºi donaþii
importante din partea generalului Adrian ºi a
istoricului Papiu Ilarian 16.
Pasiunea adunãrii ºi lecturãrii cãrþilor ºi a
manuscriselor vechi a crescut la Bianu sub influenþa
exemplelor ºi îndemnurilor lui Cipariu ºi Moldovãnuþ.
Entuziasmul l-a determinat pe Ioan Bianu sã-ºi
doreascã sã strângã toate colecþiile de cãrþi din
România în Biblioteca Academiei, cu scopul ca
aceasta sã devinã Biblioteca Naþionalã a României.
Aceastã achiziþionare a documentelor începutã
din iniþiativa lui I. Bianu reprezenta un întreg proces:
la început erau strânse materialele ce urmau a fi
incluse în bibliografie, urma organizarea lor, iar apoi
clasificarea. Mai mult, cãrturarul ardelean a
transformat practic biblioteca într-un centru
bibliografic ºi documentar.
Ca director al Academiei Române, Ioan Bianu,
despre care se ºtie cã a administrat cu pricepere
nu numai Biblioteca Academiei Române, ci întreaga
17
Academie , are ºi meritul de a fi iniþiat redactarea
unui regulament pentru bibliotecã, realizat în 1884,
el stabilind profilul instituþiei, organizarea colecþiilor
ºi normele de catalogare, îndatoririle personalului
ºi principiile de conservare a fondurilor; elaborarea
marilor repertorii bibliografice naþionale pe baza
planului bibliografiei naþionale, redactat în 1894,
în urma consultãrii lui B. P. Hasdeu, plan supus
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discutãrii ºi aprobãrii plenului academic în ºedinþa
din 28 februarie 1895. 18
Astfel, bibliografia este abordatã într-o dublã
perspectivã teoreticã prin conceperea unui plan
ºtiinþific, ºi cea pragmaticã prin operaþionalizarea
metodelor ºi tehnicilor specifice într-o
19
interdependenþã cu structurile sale universale.
În acest sens Ioan Bianu ºi-a ales colaboratori
precum: Nerva Hodoº, Al. Sadi Ionescu, Al. T.
Dumitrescu, ªtefan Orãºeanu. Încã din 1886, publica
un raport anual privind dezvoltarea bibliotecii, precum
ºi o listã cu toate cãrþile achiziþionate; din 1905 a
început sã publice cu regularitate buletinul
Creºterea Colecþiunilor, care înregistra intrarea în
bibliotecã a tuturor documentelor, incluzând aici ºi
pe cele din depozitul legal.
Prima problemã care se punea pentru Bianu
încã din 1894, era pregãtirea instrumentelor
ºtiinþifice care sã-i informeze pe cititori corect ºi rapid
asupra fondurilor de documente deþinute în
bibliotecã, aºadar pregãtirea cataloagelor. Ion
Bianu nu concepea catalogarea doar ca pe o
operaþie strict biblioteconomicã, ci ca pe un mijloc
de informare, ca pe o operã bibliograficã ce urma
sã vinã în întâmpinarea solicitãrilor utilizatorului.
Preocupãrile bibliografice ale Academiei
Române au fost susþinute ºi de doi savanþi francezi:
Émile Picot ºi Émile Legrand, ambii cu lucrãri
importante, care au adus înnoiri în principiile
bibliografiei.
Pentru E. Picot, bibliografia nu constã numai în
a înregistra titluri ºi a descrie compoziþia materialã a
cãrþilor ºi condiþia exemplarelor din bibliotecã, ea
trebuie sã prezinte exact conþinutul lucrãrilor,
indicând ce trebuie sã serveascã istoriei ºi mai ales
istoriei literare20. Émile Picot îºi exprimã, astfel, ºi
concepþia despre relaþia ce se stabileºte între
bibliografie ºi istoria literarã, menþionînd-o dupã
prezentarea aspectului tehnicist al domeniului.
Dupã E. Legrand, bibliograful nu trebuie sã
scrie despre cãrþi pe care nu le-a vãzut, decât
atunci când asupra existenþei lor nu este nici o
îndoialã. O bibliografie trebuie sã cuprindã cât mai
multe date exacte asupra materialului cunoscut ºi
adunat, date atât exterioare cât ºi despre interiorul
cãrþii, cu descrieri ºi explicaþii cât mai complete,
mergând pânã la autor, împrejurãri sociale ºi
culturale, cauza publicãrii.21 ÉmileLegrand se
dovedeºte un adept al exactitãþii ºi detaliului
argumentat ºtiinþific.
Acesteprincipii bibliografice au influenþat ºi planul
bibliografiei naþionale din 1895 a Academiei
Române, rigoarea cercetãrii, tendinþa spre detalii
încãrcate de semnificaþii, fiind dovezi ale acestui fapt.
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Lucrãrile lui E. Picot Notice biografiphique et
bibliografique sur limprimeur Anthime dlvir ºi Coup
doeil sur lhistoire de la typographie dand les pays
roumains au XIV-siecle sunt considerate a fi
contribuþii serioase la bibliografia românã veche.
La fiecare operã, Picot dã urmatoarele notiþe
bibliografice: titlul, locul, anul, formatul, paginaþia,
culoarea cernelii; aratã unde se pot afla exemplare
din fiecare carte; dacã nu a vãzut opera, indicã
locul de unde a luat informaþia; reproduce iniþialele
ºi înfloriturile din carte, frontispiciile precum ºi
prefeþele.
În cea de-a doua lucrare citatã, ÉmilePicot a
propus întocmirea unei bibliografii româneºti, studiu
ce era de competenþa Academiei Române, el însuºi
dorind sã realizeze ºi sã publice bibliografia
româneasca veche. Solicitarea lui Picot a fost
refuzatã, însã, de Odobescu ºi de Hasdeu, care
susþineau ideea cã o bibliografie româneascã de o
asemenea amploare era necesar sã fie realizatã
sub auspiciile Academiei Române.
În urma propunerii lui Alexandru Odobescu, în
1879, E. Picot a fost ales membru de onoare al
Academiei Române. Savantul francez s-a remarcat
prin faptul cã a adus în literatura românã cultul
exactitãþii ºi al amãnuntului, precizând cã bibliografia
nu este o înºiruire de titluri, ci un studiu mai
aprofundat, care trece dincolo de scoarþele cãrþilor.
Émile Legrand a fost un bibliograf cunoscut la
noi în special prin lucrarea sa cea mai importantã
Bibliographie hellenique ou description raisonnee
des ouvrages publics en grec par des grecs ou XV
et XVI siecle. Studiul lui Legrand, deºi are doar
tangenþial legãturã cu noi, totuºi a avut o largã
circulaþie în mediul cãrturarilor români.
Dacã Picot a fost mai aproape de noi prin
subiectul operelor sale, Legrand a reprezentat un
model de acribie bibliograficã pentru cãrturarii români.
În afara celor doi savanþi francezi, însã, nu
trebuie omis nici baronul Guillaume cu al sãu Essai
bibliographique sur les Roumains, operã trimisã
spre tipãrire Academiei Române, dar rãmasã în
manuscris.
Modelul bibliografic oferit de Legrand, operele
bibliografice ale lui Picot ºi dorinþa acestuia de a
întocmi o bibliografie a scrisului românesc precum
ºi lucrarea baronului Guillaume au influenþat
sensibil declanºarea demersurilor ºtiinþifice pentru
întocmirea unei colecþii întregi de studii
bibliografice. Seria lor a fost iniþiatã în 1895 prin
vastul program bibliografic expus în ºedinþa
Academiei din 2 februarie 1895, de I. Bianu, plan
elaborat ºi structurat potrivit principiilor ºi metodelor
bibliografiei moderne.
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Potrivit acestui plan 22 proiectat de Academia
Românã, de o deosebitã importanþã documentarã
ºi interpretativã pentru planul bibliografiei generale
a culturii române, Ioan Bianu, Nerva Hodoº ºi, mai
târziu, Dan Simonescu au elaborat  Bibliografia
româneascã veche în 4 volume. Aceastã lucrare
poate fi consideratã o parte esenþialã a bibliografiei
noastre: plãnuitã sã cuprindã toate tipãriturile
româneºti, de la 1508 când iese prima carte din
teascurile unei tipografii munteneºti, ºi sã ajungã
23
pânã la 1830, ea s-a oprit la anul 1817 , de unde
a fost continuatã ºi terminatã de Dan Simonescu.
Pentru întocmirea bibliografiei, autorii s-au folosit
ºi de alte lucrãri, fapt menþionat de Ioan Bianu în
prefaþa lucrãrii. Mai întâi, este amintitã Disertaþia
lui Vasilie Popp, prima încercare ºtiinþificã în domeniul
folclorului românesc, apoi, lucrãrile lui Timotei
Cipariu, A. Pumnul, I. G. Sbierea, AI. Philippide.
BIANU, Ioan; HODOª, Nerva; SIMONESCU,
Dan. Bibliografia româneascã veche: 1508-1830.
Bucureºti: Editura Academiei Române, 1903-1944.
4 vol.
Bibliografia româneascã veche este, opera
bibliograficã monumentalã a culturii ºi civilizaþiei
româneºti. Ideea realizãrii unui astfel de proiect
naþional a aparþinut lui Al. Odobescu, B. Hasdeu ºi
D. Sturza ºi a fost acceptatã de membrii Academiei
Române, iar Ioan Bianu a fost desemnat sã
elaboreze planul ºtiinþific.24
Scopul bibliografiei a fost de a menþiona, pentru
prima datã, tot ceea ce s-a tipãrit în Þãrile Româneºti
sau de cãtre români în alte þãri pânã la 1830.
De altfel, s-a afirmat cã: cea mai elocventã
analizã structuralã a acestei lucrãri de referinþã
pentru bibliografia românã îi aparþine chiar lui Ioan
Bianu ºi a fost expusã în planul sãu25 prezentat în
ºedinþa Academiei Române de la 28 februarie
1895. Cu acea ocazie, bibliotecarul Academiei, Ioan
Bianu, a prezentat un raport ºi o propunere pentru
o lucrare asupra bibliografiei generale româneºti.
Din acestea s-a conturat clar ºi planul Bibliografiei
româneºti vechi.
Academia a hotãrât ca bibliografia româneascã,
din punctul de vedere al dezvoltãrii istorice a culturii
ºi literaturii noastre26, sã se împartã în trei categorii
de cãrþi:
A. Cãrþile vechi de la 1507 pânã la 1830
formeazã Bibliografia româneascã veche; ele sunt
relativ puþine ºi rare ºi tocmai de aceea ele au o
foarte mare însemnãtate pentru istoria culturii,
literaturii ºi a artei tipografice la români. [...].
Cãrþile din aceastã clasã sã fie descrise în
ordine cronologicã dupã anul tipãririi lor. La fiecare
clasã sã se dea:

a) Titlul ºi descrierea bibliograficã;
b) Dedicaþiile, prefeþele ºi epilogurile sã se
reproducã întregi; acestea  când sunt în limbi
strãine (slavã, greacã, etc.)  în text original ºi
traducerea românã; cele în limba românã dinainte
de 1600 sã se dea în caractere chirilice, cele dupã
1600 în transcriere exactã, cu litere latine;
c) Din fiecare carte, care este tipãritã cu caractere
deosebite de cele precedente ºi este un element nou
din istoria tipografii la români, sã se dea în facsimile
specimene de tipar. La sfârºitul lucrãrii sã se facã
indice alfabetice speciale de localitãþile, în care au
fost tipografii româneºti în 1507-1830, cu arãtarea
cãrþilor  care în ordine cronologicã  s-au tipãrit în
fiecare tipografie, indice de autorii, traducãtorii,
tipografii, corectorii, etc. cari au luat parte la facerea
cãrþilor. Fãcându-se lucrarea în acest mod, ea va fi
cea mai preþioasã colecþiune de material de
documente pentru istoria vechei noastre literaturi ºi
pentru istoria artei tipografice la noi.
B. Cãrþile tipãrite în ultimii 60 ani, 1831-1890,
formeazã bibliografia româneascã modernã. Ele sã
fie grupate dupã cuprinsul lor într-o clasificaþie
ºtiinþificã, dupã cuprinsul cãrþilor, dându-se la
fiecare titlul complet ºi descrierea bibliograficã.
Indice alfabetice la sfârºitul publicaþiunii vor arãta
în ordine alfabeticã autorii, traducãtorii, localitãþile
unde s-au tipãrit, etc. Din aceastã clasã sã fie
înlãturate publicaþiile periodice, adicã revistele, care
sã formeze o lucrare bibliograficã deosebitã.
C. Cãrþile din clasa III, bibliografia strãinã,
privitoare la români, sã fie grupate dupã cuprins,
arãtându-se la fiecare carte, prin scurte note, ce
anume cuprinde cu privire la români ºi la þãrile
româneºti.
Pentru domeniul periodicelor s-a propus o
bibliografie separatã care sã completeze ºi sã continue opera lui Alexandru Pop, întregitã cu o
bibliografie analiticã, iar pentru colecþiile speciale
de manuscrise ºi documente, planul prevedea
întocmirea de cataloage descriptive pe fonduri.
Din acest plan de la 1895, s-a întocmit ºi s-a
publicat, într-o primã etapã, Bibliografia
româneascã veche (1508-1830), apãrutã în anii
1903-1944, în patru tomuri, cu indexuri cronologice
ºi de nume, bibliografie elaboratã de Ioan Bianu,
Nerva Hodoº ºi Dan Simonescu.
Primele douã tomuri, care cuprind tipãriturile din
anii 1508-1716 ºi 1716-1808, au apãrut în
fascicule, începând cu anul 1898 ºi s-au încheiat
în 1903, respectiv 1910; din tomul trei (1809-1830)
au apãrut în 1912 douã fascicule, iar restul a vãzut
lumina tiparului dupã o întrerupere de 24 de ani,
în 1936, prin grija lui Dan Simonescu. Volumul al
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patrulea, supliment de adãugiri ºi îndreptãri, a fost
elaborat de Dan Simonescu, în urma noilor achiziþii
intrate în Biblioteca Academiei, ºi publicat în 1944.
Primitã cu entuziasm de cãtre cãrturarii români
în frunte cu marele istoric Nicolae Iorga, care
afirma cã: multe generaþii de cercetãtori ºi-o vor
trece recunoscãtoare din mânã în mânã, preþuind
într-însa una din cele mai frumoase opere ale
curentului european modern, ce a învins pe deplin
în ºtiinþa istoricã27 ºi cu elogioase aprecieri din
partea unor savanþi strãini, aceastã bibliografie
este socotitã ca unicã în toatã literatura
universalã, dupã cum scria Andrei Veress în
Bibliographie roumaine-hongroise: 1473-1878. 28
În prezentarea bibliograficã a celor 2017 titluri ºi
341 de completãri, reprezentând descrierea cãrþilor
tipãrite pe teritoriul României ºi de români în
strãinãtate, pe lângã datele bibliografice generale
(titlul în limba românã ºi descrierea amãnunþitã),
autorii au reprodus prefeþe, epiloguri, dedicaþii,
frontispicii ºi letrine; au completat aceste date cu
note istorico  literare ºi cu referinþe bibliografice;
au indicat depozitele unde se aflã exemplare din
cartea descrisã; au dat detalii despre hârtie, filigrane,
diferite ediþii, grafica textului etc., metodã extrem de
minuþioasã care ajutã la cunoaºterea culturii noastre
vechi ºi a evoluþiei artei grafice în þara noastrã.
Ioan Bianu ºi Nerva Hodoº, în prefaþa acestei
bibliografii, spun cã încercãrile lui Iarcu (Analele
bibliografice  1865 ºi Bibliografia chronologicã
 1873), care erau singurele lucrãri de acest fel,
erau insuficiente. Între timp, se adunase un material bogat, recunoscut pânã atunci în literaturã,
care trebuia sã fie deschis.
Scopul Bibliografiei româneºti vechi a fost de a
concentra toate cunoºtinþele de pânã atunci despre
cartea româneascã ºi de a descrie pe larg
materialul cunoscut sau de curând aflat.
În afarã de respectarea planului din 1895, s-au
mai adãugat urmãtoarele: dupã fiecare descriere
bibliograficã au fost menþionate depozitele în care se
gãseau exemplare din lucrãrile prezentate, au fost
enumerate ediþiile posterioare ºi fãcute trimiteri la
principalele crestomaþii care cuprind extrase din cãrþile
descrise, specificându-se lucrãrile mai importante
care s-au ocupat de ele sau de autorii lor.
Planul bibliografic al lui Bianu a însemnat, în
fapt, declanºarea unei strategii de viitor pentru
elaborarea unei succesiuni de bibliografii care sã
tezaurizeze patrimoniul cultural naþional scris.
Realizarea de excepþie a acestei bibliografii
naþionale a cãrþii româneºti29 poate fi plasatã
într-o dublã perspectivã. Sunt, astfel, avute în
vedere aspectul teoretic,prin conceperea unui
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plan ºtiinþific originar ºi bine fundamentat30 ºi cel
pragmaticprin abordarea unei metodologii
bibliografice moderne, conectatã la lucrãrile
teoretice din plan universal31.
În funcþie de criteriul extinderii subiectului,
Bibliografia româneascã veche este o bibliografie
generalã. Deºi s-a dorit a fi exhaustivã, aceastã
bibliografie nu este completã. În funcþie de criteriul
cronologic, ea este retrospectivã. Dupã criteriul
taxonomic al locului de editare, aceasta este
internaþionalã iar dupã sursele folosite, este primarã
deoarece s-a considerat cã o bibliografie serioasã
trebuie realizatã prin studierea directã a surselor
ce fac obiectul bibliografiei. Din punctul de vedere
al modului în care se prezintã conþinutul referinþelor
bibliografice, Bibliografia româneascã veche este
o bibliografie adnotatã, iar în funcþie de scop,
destinaþie ºi obiectiv, ea este o bibliografie de
evidenþã ºi înregistrare.
Nicolae Iorga aprecia cã: lucrarea d-lor Bianu
ºi Hodoº e cât poate fi de desãvârºitã o bibliografie,
când e numai bibliografie32.
În pofida încercãrii de exhaustivitate, însã,
Bibliografia româneascã veche a necesitat
completãri ºi îndreptãri inerente, datorate, în
pricipal, perioadei de timp în care a fost elaboratã.
Despre aceeaºi monumentalã lucrare elaboratã
ºi publicatã de I. Bianu, N. Hodoº ºi D. Simonescu în
prima jumãtate a secolului al XX-lea, savantul român
N. Iorga afirma, ca o certitudine, faptul cã este una
din cele mai frumoase opere ale curentului european
ce a învins deplin în ºtiinþa noastrã istoricã33. Acest
fapt rãmâne incontestabil peste timp.
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Aniversãri dâmboviþene
Nicolae Ciorãnescu (1903-2013)
Strãvechi reper de istorie ºi culturã naþionalã,
Dâmboviþa a dat spiritualitãþii româneºti o serie
de personalitãþi de seamã. În seria acestor mari
personalitãþi se înscrie ºi Nicolae Ciorãnescu,
care ºi-a pus întreaga lui capacitate de gândire ºi
creaþie în slujba ºtiinþei româneºti.
Nicolae Ciorãnescu a fost un om cu o vastã
culturã generalã ºtiinþificã ºi umanistã. Un ingenios
matematician de o certã valoare în domeniul
analizei matematice, dupã care au urmat algebra
ºi mecanica generalã.
Lucrãrile elaborate de Nicolae Ciorãnescu
tratau subiecte din domeniile arãtate mai sus, dar,
de foarte multe ori, acestea îºi gãseau aplicabilitate
ºi în alte domenii ale ºtiinþei, cum ar fi mecanica
fluidelor ºi sateliþii artificiali.
Nicolae Ciorãnescu s-a nãscut la Bucureºti,
la 28 martie 1903, ca fecior al învãþãtorilor
Ciorãnescu, familie de intelectuali progresiºti din
localitãþile Râu Alb ºi Moroeni  judeþul
Dâmboviþa, care ºi-a pus întreaga activitate în
slujba luminãrii tineretului ºi a afirmãrii ºtiinþei ºi
culturii româneºti.

A urmat ºcoala primarã la Moroeni, clasa I de
liceu a urmat-o la Liceul Mãnãstirea Dealul, lângã
Târgoviºte, clasele ll-VII, la Liceul Mihai Viteazu,
iar clasa a Vlll-a la Liceul Spiru Haret din
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Bucureºti. Dupã terminarea liceului, s-a înscris
la Universitatea din Bucureºti, unde, în 1925, ºi-a
luat licenþa în matematici ºi, în acelaºi an, licenþa
în fizico-chimice.
Mai târziu, a plecat la Paris, unde a susþinut
din nou licenþa, la Sorbona. în ianuarie 1929 ºi-a
trecut doctoratul în matematici la Sorbona, cu o
comisie formatã din Paul Montei, Henri Villat ºi
Georges Bouligand. Teza de doctorat, dupã
pãrerea autorului, aparþinea domeniului analizei
matematicii, iar Georges Bouligand, privind-o prin
prisma fenomenului fizic, o considera ca fãcând
parte din mecanica sistemelor continue.

Activitatea didacticã
Dupã obþinerea doctoratului, Ciorãnescu se
reîntoarce în þarã ºi este numit, în 1929, conferenþiar
la Catedra de matematici generale, la Institutul
Politehnic Bucureºti. Devine titular în 1933 ºi predã
aici pânã în 1941. Apoi, este trecut profesor
suplinitor la Catedra de Geometrie Analiticã, unde
funcþioneazã pânã în 1943, când devine profesor
titular la Catedra de Analizã Matematicã, la Institutul
Politehnic din Bucureºti. Predã pânã în 1957, când
a decedat, pe 2 aprilie, din cauza bolii de inimã de
care suferea. A fost rectorul Institutului Politehnic
din Bucureºti, în anul 1944.
La o analizã succintã, memoriile lui N. Ciorãnescu
cuprind domeniul algebrei, analizei matematice ºi al
mecanicii, asupra cãruia vom insista.
În domeniul mecanicii generale, ºi anume, cel
al mecanicii sistemelor continue, în afarã de teza
de doctorat, a mai elaborat alte ºase memorii.
În memoriul Sur certains problemes inverses
relatifs au potentiel, publicat în 1939, la Paris, în
Comptes Rendus al Academiei de ªtiinþe din
Franþa (t. 190, p. 707), se ocupa de mecanica
fluidelor, tratând problema cavitãþilor în miºcarea
unui fluid perfect, ale cãror rezultate se aplicau în
domeniul hidroaerodinamicii.
Alte douã memorii sunt din domeniul fizicii
matematice (teoria elasticitãþii), tratând despre
problema deformãrii plãcilor elastice.
Preocupãri în domeniul sateliþilor artificiali
Ultimele douã memorii din domeniul mecanicii,
publicate în anul 1940, prezintã interes pentru tema
lucrãrii noastre. Ele au apãrut în Buletinul de ªtiinþe
al Academiei Române: Sur Ies proprietes
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generales des mouvements balistique (t. XXIII,
nr. 10, p. 466-472) ºi Le mouvement dun point
materiel dans un milieu resistant sous laction dune
force centrale(t. XXIII, nr. 3, p. 127-131).
În prima lucrare se studiazã dinamica
punctului material greu în miºcare, într-un mediu
rezistent. în a doua lucrare s-a ocupat de cazul în
care forþa este centralã, iar miºcarea punctului
material greu având loc tot în mediu rezistent.
Profesorul Caius lacob reia problema studiatã
de Nicolae Ciorãnescu, privind miºcarea unui
punct material greu într-un mediu rezistent ºi aratã
cã acest caz se poate trata mult mai simplu
folosind ecuaþiile intrinseci. În aceastã situaþie,
Caius lacob, în 1941, propune în revista Pozitiva
(nr. 9-10, mai-iunie) un articol ce avea ca titlu
Asupra miºcãrii unui punct material într-un mediu
rezistent, sub acþiunea unei forþe centrale.
Erau probleme de balisticã, de miºcare a
rachetelor pe traiectorii, care, pentru anul 1940,
reprezenta o dificultate în domeniu. Conþinutul
lucrãrilor deschideau drumul spre înþelegerea unor
fenomene fizice legate de zborul rachetelor ºi a
sateliþilor artificiali.
Meritã sã reþinem aspectul cã în aceastã
perioadã au apãrut mai multe lucrãri pe tema
miºcãrii corpurilor de masã variabilã. Aici îi putem
aminti pe profesorii universitari V. Vâlcovici, Gh.
Vrânceanu ºi Ion Plãcinþeanu.
Ciorãnescu a scris ºi lucrãri de popularizare a
ºtiinþei, printre care o Astronomie pentru toþi, în
colecþia Cartea satului, în 1946, de 128 de pagini.
A fost membru al Societãþii ªtiinþifice Române,
fiind chiar preºedintele ei, timp de un an. Pentru
activitatea ºtiinþificã desfãºuratã, a fost ales
membru al Academiei de ªtiinþe din România.
Rãpus de boalã, la vârsta de 54 de ani, a lãsat în
urma sa o operã care constã în 94 de memorii
publicate în þarã ºi strãinãtate ºi 34 de lucrãri
didactice, monografii ºi articole.

BIBLIOGRAFIE
1. Andonie, ªt. George, Istoria matematicilor aplicate clasice în
România, Editura Academiei, Bucureºti, 1971, p. 146-159.
2. Ghilimescu, Ion ªtefan; Popescu, Minai Gabriel, Dinastia
Ciorãneºtilor, Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2000.
3. Ioan N. Radu, Istoria astronauticii în România, Editura Bibliotheca,
Târgoviºte, 2006.
4. C.C.D. Dâmboviþa, Din viþa ºcolii dâmboviþene, Târgoviºte, 1977.

Prof. Ioan N. Radu

Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa
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Bibliotheca Sangallensis
Pentru cineva care ºi-a propus sã cunoascã
la faþa locului cele mai frumoase biblioteci
istorice europene, o vizitã în orãºelul elveþian
St. Gallen este un reper obligatoriu. M-am
gândit mereu la Biblioteca abaþialã de la St.
Gallen dupã ce am citit, la începutul activitãþii
mele profesionale, paginile ce i-au fost
consacrate de Anthony Hobson în erudita sa
lucrare Great Libraries (studiatã în versiunea
francezã, Grandes Bibliothèques, Paris: Editions Stock, 1971).
Situat în nord-estul Elveþiei, aproape, dar
nu pe malul lacului Constanþa, într-un peisaj ce
aminteºte de Predeal, oraºul St. Gallen, cu
nelipsitele faþade decorate în secolele XIII-XIX,
cu strãzi pitoreºti ºi fântânile obiºnuite din
aºezãrile elveþiene, cu piaþete pline de farmec,
îºi trage numele de la cãlugãrul irlandez Gallus.
El s-a stabilit la anul 612 pe malul râului
Steinach, a dus o viaþã de pustnic ºi dupã
moartea sa, în 650, a fost venerat de localnici
ca un sfânt protector. O abaþie benedictinã a
fost fondatã în anul 720 pe locul schimniciei
sale. Sf. Gall (Gallen), dupã cum i s-a pãstrat
amintirea în diverse izvoare, a fãcut parte
dintr-un grup de cãlugãri irlandezi itineranþi care
au evanghelizat parte din aceste þinuturi
europene, locuite de triburile alemanice
pãgâne. Aceºti cãlugãri-misionari din secolele
VII-VIII ºi urmaºii lor au întemeiat mãnãstiri cu
scriptorii. Între ele, cea de la St. Gallen,
devenise, în secolul al IX-lea, o abaþie deja
bogatã ºi celebrã. Existenþa scriptoriului este
atestatã de la 760. S-a pãstrat, datând din anul
820, planul mãnãstirii, adevãratã cetate, care
a avut o influenþã considerabilã asupra altor
edificii benedictine medievale.
Biblioteca abaþiei de la St. Gallen avea un
catalog (manuscris) încã de pe la jumãtatea
secolului al IX-lea, iar dintre manuscrisele

inventariate în acest document, peste 400 de
titluri, multe se mai pãstrazã ºi azi, deºi în anul
926 invazia ungurilor a cauzat distrugeri ºi a
impus un refugiu soldat cu mari pierderi, iar în
937 un incendiu a pus colecþiile în pericol, multe
volume cãzând pradã flãcãrilor. Prezenþa
ungurilor la St. Gallen, în aceastã perioadã, se
explicã prin incursiunile pustiitoare în Europa
Centralã pe care le-au întreprins dupã stabilirea
în Câmpia Panonicã ºi pânã la bãtãlia de la
Lechfeld, în apropiere de Augsburg, când în
955 au fost înfrânþi ºi opriþi în înaintarea spre
vest de împãratul german Otto I, cel care a pus
bazele Sfântului Imperiu Roman de Naþiune
Germanã (aºa cum a fost numit mai târziu). În
librãria mãnãstirii, loc de popas obligatoriu
pentru orice vizitator, mi-a atras atenþia o
lucrare, interesantã ºi pentru istoriografia
noastrã, editatã pe baza documentelor aflate
în fondurile bibliotecii elveþiene  Die Ungarn
in Sankt Gallen. Magyarok Szent Gallenben.
Mittelalteriliche Quellen zur Geschichte des
ungarischen Volkes in der Stifsbibliothek St.
Gallen, de Johannes Duft ºi Tibor MissuraSipos (publicatã în 1992).
Mãnãstirea ºi biblioteca sa au intrat în declin
în secolul al XII-lea, dar istoria consemneazã o
nouã dezvoltare, începând cu anul 1430, prin
creºterea considerabilã a fondurilor de
manuscrise, alcãtuirea unui nou catalog ºi
cumpãrarea de tipãrituri. Tulburãrile Reformei
au fost surmontate de aºezãmânt. Cantonul St.
Gallen a rãmas catolic, iar primarul oraºului, un
umanist al vremii  Vadian (Joachim de Watt),
a cãrui statuie se înalþã azi în piaþa centralã, a
salvat biblioteca ºi arhivele abaþiei.
La mijlocul secolului al XVII-lea un abate,
Pius, a achiziþionat o tiparniþã, iar scriptoriul
s-a transformat în primul centru tipografic
elveþian. În veacul urmãtor, în ultimul conflict
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religios al vechii Confederaþii (creatã la anul
1291), trupele reformaþilor din Zürich ºi Berna
atacã ºi jefuiesc aºezãmântul ºi îºi înºuºesc
valori importante. Unele manuscrise medievale
ºi câteva imprimate au fost restituite mai apoi,
dar multe se mai pãstreazã ºi azi în fondurile
Bibliotecii Centrale din Zürich.
Între 1757 ºi 1765 se reconstruiesc clãdirile,
biserica abaþialã ºi biblioteca, dar ºi ansamblul
monastic în totalitate, în opulentul stil baroc, cu
elemente roccocco, aºa cum le vedem ºi azi,
desigur restaurate de mai multe ori în timp.
Prinþul-abate Célestin II Gugger de Staudach
a avut iniþiativa construirii unei noi biblioteci.
Maestru constructor a fost Peter Thumb, care
a ridicat clãdirea în 1758, stucaturile decorative au fost realizate de fraþii Johann Georg ºi
Matthias Gigl, iar pictura tavanului se datoreazã
lui Josef Wannenmacher. Sãlii principale i-a
fost adãugat un cabinet al manuscriselor, unde
în dulapuri, înºirate de-a lungul pereþilor, sunt
pãstrate valoroasele cãrþi manuscrise ºi unde
publicul nu are acces.
Acestei perioade a înflorire a abaþiei ºi a
bibliotecii sale, când multe biblioteci personale
ºi colecþii de curiozitãþi (monede, medalii, picturi,
minerale, fosile, instrumente de calcul, plante
exotice º.a.) s-au adãugat valorilor existente, i-a
urmat, la început de secol XIX, o hotãrâre
administrativã, din 1805, a autoritãþilor cantonului
St. Gall prin care activitatea abaþiei a fost
suprimatã, guvernul cantonului mutându-se în
clãdirile aºezãmântului. Din fericire, biblioteca ºi
arhivele abaþiale au rãmas pe loc, în locurile
destinate iniþial, iar în 1813, biblioteca a fost
atribuitã comunitãþii catolice a oraºului. Pânã în
1981 preoþii au îndeplinit funcþia de bibliotecari,
iar de la aceastã datã, biblioteca a devenit un
centru de cercetare, condus de universitari laici.
Ca ºi în cazul altor abaþii europene, la St.
Gallen, biblioteca face parte dintr-un complex
de construcþii ºi alãturi de monumentala
bisericã monasticã, reprezintã centrul ºi
mândria aºezãmântului, ambele fiind decorate
cu stucaturi aurite, cu plafoane pictate ºi
mobilier scump.
Principala salã a bibliotecii furã privirea prin
marchetãrie, prin aspectul luxos, chiar
supraîncãrcat. Turiºtii plãtesc o taxã de vizitare
(15 franci elveþieni, echivalentul a 15 dolari
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americani), depun la garderobã, haine, genþi ºi
aparate de fotografiat, apoi, foarte supravegheaþi, intrã în marea salã târându-ºi
picioarele pentru a nu pierde papucii supradimensionaþi de pâslã puºi peste încãlþãmintea
proprie. Deasupra uºii de intrare, din lemn,
sculptatã ºi decoratã în stilul barocului târziu, se
aflã o inscripþie în limba greacã, ce poate fi
tradusã Farmacia sufletului, ceea ce ne
aminteºte de antica inscripþie asemãnãtoare
din templul lui Horus de la Edfu, în Egiptul de
sud ºi de inscripþia din al XVII-lea veac, de la
intrarea în biblioteca mãnãstirii Hurezi, tot în
limba greacã, tradusã de N. Iorga astfel:
Biblioteca de hranã doritã sufletului, aceastã
casã a cãrþilor îmbie preaînþeleapta îmbelºugare, în anul 1708.
Cei care nu au vazut o bibliotecã barocã
sunt vizibil impresionaþi. Cei care au vãzut, se
lanseazã în comparaþii cu bibliotecile abaþiale
germane de la Metten ºi Wiblingen, cu sala
istoricã, din 1721-1727, a actualei Biblioteci
Naþionale a Cehiei de la Praga, cu biblioteca
abaþialã austriacã de la Melk ºi chiar, pãstrând
proporþiile, cu renumita salã de lecturã, azi
muzeu, Prunksaal a Bibliotecii Naþionale a
Austriei, de la Viena.
Fondurile de carte sangalliene sunt pe
mãsura edificiului ce le adãposteºte. Azi, în
colecþiile bibliotecii se aflã 2100 de
manusrise, 1650 de incunabule (imprimate de
pânã la 1500) ºi post-incunabule (tipãrituri
dintre 1501-1520) ºi 160000 de cãrþi, apãrute
de la jumãtatea secolului al XVI-lea pânã azi.
Un catalog informatizat asigurã, din 1996,
consultarea bibliograficã a acestor valori, iar
din 2002 biblioteca pune la dispoziþia celor
interesaþi ºi o colecþie digitalã selectivã a celor
mai importante manuscrise.
Existã un specific al colecþiei de manuscrise,
datorat numãrului mare de exemplare din
secolele IX-X, care au fost realizate în scriptoriul
mãnãstirii ºi care s-au pãstrat pânã în zilele
nostre în bibliotecã. Aceastã continuitate,
biblioteconomicã ºi istoriograficã este rarã,
dacã nu unicã, în istoria zbuciumatã a
bibliotecilor europene. Alte manuscrise, copiate
aici, s-au risipit ºi se pãstrazã în biblioteci din
Europa ºi America, dar sunt recunoscute dupã
stil ca provenind din abaþia helvetã (codices
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dispersi Sangallenses). Scriptoriul a atins
culmea productivitãþii sale în cursul secolului al
IX-lea, iar catalogul, realizat între 850 ºi 880 (Ms.
728), cuprinde 426 de titluri, aºezate pe discipline ºi localizate dupã funcþionalitate, în bisericã
(ad sacrarium), pentru cãrþile liturgice ºi în
colecþiile ºcolii (ad scolam), pentru cãrþile de
învãþãturã, la care au fost adãugate texte din
literatura Antichitãþii.
O altã caracteristicã a manuscriselor
sangalliene este vechimea. De semnalat în
acest sens un fragment din opera poeticã a lui
Virgiliu, scris la Roma pe la anul 400. (Vergilius
Sangallensis, Ms. 1394) ºi manuscrise din
secolele X-XI cu scrieri ale lui Horaþiu, Lucian,
Sallustiu, Ovidiu ºi Cicero. Un text latin vechi,
de la începutul secolului al V-lea, cuprinde
fragmente din versiunea latinã a Vechiului ºi
Noului Testament, în traducerea Sf. Ieronim,
cunoscutã sub numele de Vulgata. Exemplarul,
copiat în Italia pe la 410-420, a ajuns la St. Gall
la sfârºitul secolului al VIII-lea (Ms. 1395).
Printre manuscrisele vechi ale bibliotecii, ce
nu provin din scriptoriul abaþiei, se aflã ºi un
text laic, de drept cutumiar (obiceiul
pãmântului), Codul regelui longobard Rothari,
promulgat la Pavia în 643, codice scris pe la
670-680 în Italia (Ms. 730).
O trãsãturã specificã colecþiei se datoreazã
palimsestelor (manuscrise vechi de
pergament sau papirus, de pe care s-a rãzuit/
ºters scrierea iniþialã cu scopul de a fi copiate
texte noi, dar de pe suprafaþa cãrora se mai
pot citi urmele vechii scrieri). Printre cele
conservate la St. Gall se aflã ºi un codex
faimos, numit de specialiºti
Rex
palimpsestorum, ce cuprinde ca scriere veche,
singurul text pãstrat cu proza ºi poemele unui
spaniol din secolul al V-lea, Flavius
Merobaudes, unica versiune cunoscutã a unui
îndrumar de medicinã veterinarã, datorat
scriitorului latin din secolul al IV-lea, Flavius
Vegetius Renatus ºi alte texte.
Dintre valorile bibliofile ale secolului al X-lea
se impune un Evangelium longum, realizat la
894, cu un scris decorativ ºi artistic deosebit,
operã a unui mare caligraf, cãlugãrul Sintram.
Manuscrisul a fost ferecat în scoarþe cizelate
în metal ºi împodobite cu plãci de fildeº,
sculptate de cãlugãrul Tuotilo (Ms. 53).

Sigur, pentru fiecare epocã din istoria
abaþiei ºi bibliotecii sale pot fi enumerate
foarte multe alte exemple de manuscrise ºi
tipãrituri cu valoare artisticã, documentarã ºi
culturalã. Între acestea un Miscelaneu din
secolul al XVI-lea (Ms. 806) ce priveºte trecutul
istoric românesc, un manuscris cu file ce
cuprind povestirile despre Vlad Þepeº.
Semnalãm ºi faptul cã în colecþia de tipãrituri
se aflã ºi unicul exemplar din lume al unei cãrþi
xilografice (tipãritã de pe plãci de lemn
sculptate cu imagini ºi text), o culegere de
Profeþii sibiline (imprimate între 1461-1465).
În legãturã cu abaþia de la St. Gallen se aflã
ºi o sfântã protectoare a bibliotecilor ºi
patroanã a bibliofililor, necunoscutã la noi. Este
vorba despre o doamnã a secolului al XI-lea,
Wiborade, retrasã la mãnãstire. Înaintea
invaziei ungurilor de la 926, aceasta a avut o
premoniþie ºi a sfãtuit pe cãlugãri sã punã la
adãpost pe o insulã manuscrisele bibliotecii,
în mãnãstirea-sorã de la Reichenau. În timp ce
monahii s-au refugiat într-un castel din
apropierea abaþiei, Wiborade, credincioasã
jurãmântului de schimnicã, a rãmas în
mãnãstire ºi a cãzut victimã invadatorilor. A fost
canonizatã la Roma în 1047 ºi este
reprezentatã în miniaturile unui manuscris
hagiografic de la 1430-1436, pãstrat în
bibliotecã (Ms. 586), cu o carte (strânsã la
piept) ºi o halebardã (în mânã).
Aceste informaþii ºi încã multe altele pot fi
gãsite în lucrarea La Bibliothèque abatiale de
Saint-Gall. L’histoire, le lieu, les collections,
alcãtuitã de Ernst Tremp, Johannes Huber ºi
Karl Schmuki, publicatã de Editions du
Monastère Saint Gall, 2004.
Într-o carte-album, relativ recentã,
Bibliothèques du Monde, de Guillaume de
Laubier ºi Jacques Bosser (Editions de La
Martinière, 2003), în paginile rezervate
prezentãrii bibliotecii abaþiale de la St. Gall,
autorii afirmã cã Istoria marilor biblioteci
conventuale este ºi cea a culturii europene.
Situl abaþial este înscris de UNESCO, din
1983, în Patrimoniul Cultural Mondial pentru
valoarea colecþiilor bibliotecii, consideratã
excepþionalã.

dr. Gheorghe Buluþã
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Biblioteca virtualã,
sprijin pentru dezvoltarea durabilã
Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare în
Informaticã  ICI Bucureºti a organizat un eveniment
cu tematica Rolul TIC în dezvoltarea durabilã.
Evenimentul intitulat Bibliotecile ºi agenda
digitalã 2020. Viitorul Bibliotecilor Virtuale a avut
loc la Biblioteca Academiei Române din Bucureºti în
data de 22 aprilie 2013 ºi s-a bucurat de o prestigioasã
audienþã din partea personalitãþilor din lumea
academicã, a directorilor de biblioteci universitare,
a reprezentanþilor bibliotecilor publice, precum ºi a
reprezentanþilor administraþiei publice centrale, a
mediului de afaceri ºi de cercetare. Invitatul special
al evenimentului a fost Prof. Univ. Dr. Ion Stoica. Au
fost prezenþi ºi reprezentanþi ai autoritãþilor publice
centrale: Dl. Bebe Viorel Ionicã  Secretar de Stat,
Ministerul pentru Societatea Informaþionalã ºi Dl.
Tudor Prisecaru  Secretar de Stat, Ministerului
Educaþiei Naþionale.
În mesajul de deschidere, s-a arãtat faptul cã
România are nevoie de o strategie susþinutã pentru
digitalizarea conþinutului ºi formarea culturii digitale
în rândul utilizatorilor. În acest sens, s-a remarcat
necesitatea unei cooperãri trans-sectoriale, între
bibliotecile centrale ºi locale din România,
autoritãþile publice, precum ºi între instituþiile de
cercetare-dezvoltare specializate. Acad. Florin Filip
a subliniat importanþa acestor conferinþe pe
tematica dezvoltãrii durabile, totodatã remarcând
faptul cã România are nevoie sã se alinieze noii
culturi a secolului XXI.
A urmat o prezentare a proiectului e-Cultural
Highway, proiect finanþat de cãtre Ministerul pentru
Societatea Informaþionalã ºi realizat de cãtre ICI
Bucureºti. Specialiºtii ICI Bucureºti au explicat faptul
cã scopul acestui proiect îl reprezintã facilitarea
accesului utilizatorilor interni ºi externi la informaþiile
privind instituþiile ºi obiectivele culturale (muzee,
teatre, galerii de artã, case memoriale, situri
arheologice) la nivel de localitate, judeþ ºi þarã (care
pun în valoare potenþialul cultural), precum ºi
informaþiile despre unitãþile de cazare (hoteluri,
moteluri, pensiuni) din localitãþile în care se aflã
obiectivele cãutate. Rezultatul final este realizarea
unui sistem integrat care sã dispunã de o metabazã de date ce va conþine toate informaþiile
referitoare la instituþiile culturale reprezentative,
coroborat cu informaþii turistice. Mai multe
informaþii despre proiect pot fi accesate la adresa
http://eculturalhighway.ici.ro/ecultural/
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Unul dintre momentele importante ale conferinþei
a fost lansarea oficialã a platformei online ROMBIB
 Platforma Bibliologilor Români, urmatã de o
prezentare a funcþionalitãþilor acesteia. Prezentarea
a fost susþinutã de cãtre echipa tehnicã a ICI
Bucureºti, care a explicat cã scopul platformei este
prezentarea personalitãþilor ºi persoanelor care au
activat sau activeazã în domeniul ºtiinþelor informãrii
ºi comunicãrii, cu precãdere în bibliologie. Prima
versiune a acestui instrument de informare online a
fost creatã în cadrul proiectului eCulturalHighway.
Obiectivul principal al construirii acestei platforme a
fost acela de a facilita comunicarea între
profesioniºtii dintre diferitele reþele de biblioteci ºi
alte instituþii implicate în prelucrarea ºi valorificarea
informaþiilor, fie în forma tradiþionalã, fie în forma
digitalã. Proiectul a avut ca punct de pornire lucrarea
Bibliologi Români. Dicþionar (autori G. Buluþã, V.
Petrescu, E. Vasilescu) ºi este prevãzut a se dezvolta
în continuare prin adãugarea de noi înregistrãri
privind persoanele angrenate în domeniu. Site-ul
poate fi accesat la adresa http://rombib.ici.ro
La finalul prezentãrii s-a menþionat faptul cã ICI
Bucureºti urmãreºte cesionarea platformei create cãtre
un partener de prestigiu din domeniul bibliotecilor, care
sã o poatã gestiona, extinde ºi îmbunãtãþi. Acest
partener va fi selectat în urma unei consultãri publice.
Sesiunea de dezbateri cu privire la viitorul
bibliotecilor virtuale din România s-a bucurat de un
interes deosebit. Invitatul special, Prof. Univ. Dr. Ion
Stoica a subliniat cã bibliotecile trebuie sã se
redefineascã conceptual ºi practic în condiþiile
societãþii informaþionale ºi a arãtat, cu argumente
profesionale clare, nevoia unei cooperãri ºi colaborãri
pe proiecte mari, într-o strategie unitarã. La discuþii
au participat activ atât membrii prezidiului cât ºi invitaþii
din salã. Printre tematicile discutate s-au numãrat
subiecte importante precum aspectele financiare,
aspectele legate de cooperarea bibliotecilor centrale
ºi locale, precum ºi nevoia de dezvoltare a unor
proiecte la nivel înalt. În urma acestei sesiuni de
dezbatere, s-a convenit de comun acord sã se
redacteze un document care sã conþinã atât
concluziile evenimentului cât ºi propunerile din partea
participanþilor. Acest document urmeazã a fi transmis
structurilor administraþiei centrale ºi locale care au
ca sarcinã coordonarea activitãþii bibliotecilor.

Prof. univ. dr. Doina Banciu
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Comunicare ºi comportament
în relaþiile cu publicul
Biblioteca este templul învãþãturii, iar învãþãtura a
eliberat mai mulþi oameni decât toate rãzboaiele din
istorie. (Carl Thomas Rowan)

Faptul cã a comunica este un fenomen atât de
universal, firesc, cotidian ºi natural, ne poate face
sã nu conºtientizãm totdeauna deosebita sa
complexitate. În fiecare moment, oamenii comunicã
între ei, adicã fac schimb de informaþii, iar pentru
aceasta ei folosesc diferite mijloace. Mijloacele
electronice sunt o invenþie care: ne uºureazã viaþa,
spulberã distanþe ºi inhibiþii, ajutã sã ne
redescoperim ºi sã ne deschidem în faþa celorlalþi,
ne alungã singurãtatea, ne poate apropia, dar ºi
îndepãrta de ceilalþi, pentru ca au regulile ºi
capcanele lor, de care trebuie sã fim conºtienþi.
Considerãm cã astãzi cunoaºterea etichetei, de
exemplu, a e-mail-urilor trece dincolo de simpla
evitare a mesajelor lungi ºi a majusculelor: poate
face diferenþa dintre profit ºi pierdere. Comunicarea
este indispensabilã, dar trebuie sã comparãm ºi
sã privim cu ochi critic toate informaþiile pe care le
primim ºi le transmitem.
Trãim, se afirmã tot mai des, într-o civilizaþie
a comunicãrii, iar motivele comunicãrii (a informa,
a instrui, a influenþa, a convinge etc.) s-au
amplificat în acelaºi ritm cu mijloacele prin care
se realizeazã transferul de informaþii.
Comunicarea este un domeniu atât de firesc al
vieþii noastre, încât, de multe ori, uitãm cât de mult
tact ºi flexibilitate sunt necesare în cadrul acesteia.
Comunicarea este o artã.
Se impune a face o distincþie între comunicare
ºi comunicaþie. Comunicarea reprezintã activitatea
umanã specificã, iar comunicaþia se referã la
instrumentele, tehnicile, tehnologiile ce înlesnesc
procesul comunicãrii. Odatã cu evoluþia
computerelor multi-media, conectarea acestora în
reþelele locale ºi publice, ca ºi prin tehnologia
Internet-ului, s-a creat posibilitatea ca tehnologii
odinioarã separate (telefonia, tehnologia

informaticã, prelucrarea imaginilor etc.) sã fie
interconectate ºi sã deschidã domenii complet noi
de aplicaþii, care au o mare însemnãtate pentru
instituþii. Internetul (o reþea de reþele) a schimbat
deja enorm lumea instituþiilor ºi o va face în viitor
într-un mod ºi mai radical. Astfel, procesele de
comunicaþie ale instituþiilor se realizeazã tot mai
mult sub noi forme. Acest fapt are desigur
consecinþe atât pentru organizarea lor, cât ºi
pentru angajaþii lor.
Complexitatea vieþii moderne a fãcut sã creascã
din ce în ce mai mult exigenþele societãþii faþã de
om. Creatorul ºi consumatorul tuturor valorilor
sociale este omul, de aceea de pregãtirea lui
depinde progresul societãþii.
Trãim într-o lume tehnicizatã, dar ºi într-o
lume confuzã, populatã de infractori ºmecheri ºi
mãrunþi, într-o lume în care politeþea ºi decenþa,
ameninþate cu retragerea la muzeul de antichitãþi,
ne îndeamnã sã citim. Cine altele decât cãrþile
despre comunicare, despre comportament, despre
deontologie profesionalã pot deschide drumul de
acces pentru reconstituirea fizionomiei unei
colectivitãþi ºi pentru o mai bunã apreciere a
manifestãrilor de orice fel.
Biblioteca a fost ºi va rãmâne un important
centru cultural ºi educativ. Bogãþia unei biblioteci
nu este datã numai de valoarea cãrþilor, a
manuscriselor, a documentelor etc. ci ºi de valoarea
resursei umane, bibliotecarii.
Un studiu realizat în Statele Unite ºi publicat pe
blogul spaniol comunicacion-cultural.com aratã cã
50% dintre cei care frecventeazã bibliotecile
obiºnuiesc sã cumpere ulterior cãrþile autorilor pe
care i-au descoperit astfel. Aceasta vorbeºte
despre beneficiile bibliotecii pentru piaþa de carte.
Despre avantajul citirii unei cãrþi în formatul
tradiþional (oricât de mult ar avansa tehnologia) s- a
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discutat ºi se discutã încã foarte mult. Este evident, discursul este în favoarea cãrþii, iar sarcina
bibliotecii, a bibliotecarilor de a atrage publicul este
mai dificilã astãzi când pe piaþã existã din ce în ce
mai multe ºi mai atractive oferte.
În activitatea unei biblioteci publice un rol
important îl au relaþiile cu publicul, iar bibliotecarului
îi revine rolul de interfaþã. Relaþiile comunicaþionale
se referã la informarea, socializarea, educarea ºi
confortul psihologic al utilizatorului. Activitatea
bibliotecarilor de relaþii cu publicul vizeazã în principal împrumutul de cãrþi la termen ºi împrumutul
la sala de lecturã, accesul la baza de date pentru
regãsirea informaþiilor, accesul la cataloagele
tradiþionale (alfabetice, sistematice etc.),
multiplicarea la cerere prin xerocopiere etc.
Noile tehnologii informaþionale ºi comunicaþionale, criza, aderarea la U.E. etc. au determinat
schimbãri radicale în toate domeniile. Bibliotecile nu
puteau sã facã excepþie. Aceste transformãri au
influenþat nu numai bibliotecile ca instituþii, dar ºi pe
bibliotecar ca profesie, cerându-i-se acestuia mai
multe competenþe. De la absolventul de filologie, iatã
cã el trebuie sã ºtie sã lucreze cu noile tehnologii
informaþionale ºi comunicaþionale; sã cunoascã
programe specializate pentru prelucrarea,
transmiterea sau stocarea informaþiilor. În condiþiile
în care tehnologiile informaþionale devin tot mai
performante, iar utilizatorii sunt tot mai exigenþi,
asigurarea unor servicii de calitate devine o
adevãratã provocare pentru bibliotecari. În acest
context, cunoaºterea unor metode ºi tehnici de
comunicare este esenþialã pentru atragerea de noi
utilizatori ºi fidelizarea celor existenþi.
Una din calitãþile de care a trebuit sã dea dovadã
bibliotecarul a fost adaptabilitatea. Un sondaj fãcut
de o echipã de la Office Team (Franþa) 1 în câteva
þãri europene (Belgia, Franþa, Cehia, Germania),
privind aceste schimbãri care sunt tot atâtea
oportunitãþi pentru evoluþia profesionalã a celor
care lucreazã cu publicul, aratã cã 32% dintre cei
intervievaþi menþioneazã capacitatea de adaptare
drept prima dintre calitãþile esenþiale pentru
perceperea cu succes a schimbãrii, urmând:
iniþiativa (22%), autonomia (18%), tactul ºi
diplomaþia (15%), loialitatea (13%)..
Astãzi, statisticile aratã cã un procent de peste
80% dintre meseriile în care principala activitate este
relaþia cu publicul sunt ocupate de femei. Sociologii
argumenteazã acest lucru prin înclinaþia lor spre
detaliu, prin capacitate mai mare de supunere, de
înþelegere, printr-un coeficient mai mare al
inteligenþei emoþionale (EQ). Astãzi, angajatorii tind
sã judece dupã un nou etalon: nu numai dupã
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inteligenþa noastrã sau dupã competenþa
profesionalã, ci ºi dupã comportamentul nostru, faþã
de noi ºi faþã de ceilalþi. Acest criteriu e folosit (sau
ar trebui sã fie) din ce în ce mai mult în selectarea
bibliotecarilor ºi a tuturor celor care au în principal
activitãþi cu publicul.
Inteligenþa emoþionalã sau inteligenþa
sentimentalã este capacitatea omului de a
recunoaºte propriile emoþii, de a gestiona aceste
sentimente, de a se automotiva ºi de a se transpune
în locul altei persoane. Daniel Goleman dovedeºte
în cartea sa de succes, Inteligenþa emoþionalã,
cheia succesului în viaþã cã aceia care trateazã
înþelept sentimentele ajung departe în viaþã. EQ
(coeficientul emoþional) este mai important decât
ºcolile absolvite, decât certificatele ºi notele
obþinute, spune Goleman. Iatã cele cinci elemente
ale inteligenþei emoþionale:
1. recunoaºterea propriilor emoþii;
2. manipularea inteligentã a emoþiilor;
3. folosirea productivã a emoþiilor (acestea trei
þin de capacitãþile intrapersonale);
4. empatia (interpretarea corectã a sentimentelor altora);
5. tratarea corectã a relaþiilor. (ultimele douã
þin de capacitãþile interpersonale).
Trãim într-o epocã a transformãrilor, a
schimbãrilor, în care la modã este omul util, omul
eficient ºi în care timpul nu ne ajunge niciodatã.
Consumatorul de informaþii are nevoie sã gãseascã
repede, din zecile, miile de date, informaþia
necesarã. Cine poate sã facã acest lucru cel mai
bine? Bibliotecarul.
Comunicarea eficientã ºi eficace este
consideratã drept cheia succesului în relaþia dintre
o instituþie ºi publicul ei. De aceea, fiecare bibliotecã
îºi are propriile sale metode ºi tehnici, propriile
strategii de comunicare ºi promovare. Pentru a se
face vizibilã trebuie sã existe nu numai o strategie
de comunicare a bibliotecii, ci ºi de PR., dar, din
pãcate, nu toate bibliotecile îºi permit un departament de PR care sã se ocupe de vizibilitatea
instituþiei. Este nevoie într-un cuvânt de o strategie
de marketing bine pusã la punct, care trebuie sã
includã relaþiile cu mass-media, utilizarea
tehnologiilor de informare ºi comunicare, implicarea
comunitãþii în activitãþile bibliotecii, plasarea reuºitã
a indicatoarelor interne ºi externe, marcarea unor
evenimente ºi aniversãri, broºuri, buletine informative, foi volante, ghiduri, organizarea diverselor
expoziþii, evenimente, lansãri de carte, închirierea
de spaþii pentru desfãºurarea unor evenimente
culturale, crearea unui web site al bibliotecii,
rapoarte despre activitatea bibliotecii, crearea unor
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grupuri, a unui forum al specialiºtilor în domeniu,
care sã vinã cu soluþii la diverse situaþii concrete,
care sã rãspundã întrebãrilor utilizatorilor,
informarea despre servicii. Toate acestea sunt ºi
mijloace de a face reclamã, publicitate.
Este important sã nu uitãm de reþele de
socializare care în ultima perioadã au înregistrat o
creºtere tot mai mare în detrimentul comunicãrii
bilaterale de tip e-mail sau sms datoritã forþei de
multiplicare pe care acestea o oferã utilizatorului.
Studiile aratã cã oamenii îºi petrec din ce în ce mai
mult timp în reþelele de socializare. Argentinienii ºi
ruºii sunt conectaþi peste 10 ore pe zi în reþelele
de socializare, iar israelienii 11 ore. Într-un studiu
intitulat The Power of Six Degrees Changing the
way we think about communication se spune:
Astãzi, reþelele de socializare au depãºit
pornografia, ocupând primul loc în topul activitãþilor
de pe Internet. Existã peste 200.000.000 de bloguri,
77% dintre utilizatorii de internet citesc informaþiile
de pe bloguri, iar 34% dintre bloggeri posteazã
opinii cu privire la produse ºi branduri în timp ce
statisticile aratã în continuare cã vom avea de-a
face cu o creºtere exponenþialã. Dacã Facebook
ar fi o þarã, aceasta ar fi a treia din lume în ceea ce
priveºte populaþia ºi asta în condiþiile în care zilnic
2
pe Facebook se adãugã 1,5 milioane de postãri .
Orice afacere, orice instituþie are nevoie de
reclamã, de publicitate. Steuart Henderson Britt
spunea cã sã faci afaceri fãrã publicitate e ca ºi
cum i-ai face cu ochiul unei fete pe întuneric. Tu
ºtii ce faci, dar ea nu. Nu întâmplãtor mari companii
alocã bani foarte mulþi pe reclame. Este adevãrat,
scopul reclamei în cazul bibliotecilor nu este unul
material, ci de a face cunoscute serviciile, de a
atrage publicul. ªi totuºi, bibliotecarii prin mijloace
simple ºi la îndemâna lor pot atrage cititorii,
utilizatorii de informaþii: prin comportament, prin
felul în care comunicã, prin amabilitate, prin
rezolvarea cât mai rapidã a cererilor clienþilor, prin
crearea unui mediu cât mai plãcut ºi, nu în ultimul
rând prin þinutã.
În procesul comunicãrii în care bibliotecarul este
emiþãtor ºi utilizatorul-receptor, un rol important îl
are mediul în care comunicarea are loc, fie cã este
o comunicare faþã în faþã în cadrul unor dialoguri
ºi activitãþi culturale, fie cã este vorba despre mediul
virtual. Putem vorbi de comunicare tradiþionalã ºi
modernã.
În viitor, accesul la documentele digitale va fi
vital pentru succesul oricãrei activitãþi de informare
ºi cercetare. Era noilor tehnologii informaþionale ºi
comunicaþionale, era digitalã schimbã ºi va schimba
modul în care oamenii învaþã, comunicã, muncesc,

fac afaceri, trãiesc etc. De aceea, în noul context,
comunicarea ºi informaþia devin esenþiale. Putem
spune cã suportul electronic oferã angajaþilor,
managerilor de comunicare ºi marketing o
multitudine de avantaje, dar utilizarea incorectã ºi
ineficientã, prin necunoaºterea unor reguli minime,
poate duce la pierderi greu de cuantificat atât în
domeniul imaginii instituþiei, cât ºi a vânzãrii
produselor sau serviciilor. Productivitatea muncii
informaþionale va deveni provocarea economicã a
societãþii informaþionale. De ea va depinde poziþia
competitivã a fiecãrei þãri, a fiecãrui domeniu de
activitate ºi a fiecãrei instituþii din societate (Peter
Drucker).
Aºa cum spuneam la început, cel mai de preþ
într-o instituþie este resursa umanã. În cazul nostru
bibliotecarii. Cel mai important rol atât în comunicare, cât ºi în promovarea imaginii unei instituþii
îi revine specialistului care are contact direct cu
utilizatorul, adicã bibliotecarului. Trebuie sã fie o
persoanã educatã ºi educabilã, amabilã, este
determinantã imaginea pe care o lãsa asupra
utilizatorului. Se spune cã niciodatã nu ni se oferã
o a doua ºansã pentru a face o primã impresie
bunã. Este foarte important cum se comportã
bibliotecarul, cum vorbeºte, dar ºi cum se îmbracã.
El reprezintã imaginea bibliotecii. Putem opta, în
ceea ce priveºte îmbrãcãmintea, pentru tradiþionala
fustã, bluzã ºi sacou sau pantalon ºi sacou,
materialele fiind alese în funcþie de anotimp. Nu
trebuie sã avem multe haine ºi foarte scumpe
pentru a arãta bine, dar ele trebuie sã fie curate,
bine asortate ºi de fiecare datã accesorizate cu
altceva, lãsând impresia cã purtãm în fiecare zi o
þinutã nouã. Coafura ºi machiajul trebuie sã fie discrete, de zi, iar încãlþãmintea comodã.
Implementarea calculatorului acum mai bine de
15-20 de ani, dezvoltarea noilor tehnologii
informaþionale ºi comunicaþionale au determinat ºi
la noi apariþia unui nou profil al bibliotecarului.
E greu sã gãsim un bibliotecar bun? Trebuie
alese cu mare atenþie acele persoane care
corespund unor cerinþe prestabilite de angajatori.
Bibliotecarul, pe lângã pregãtirea profesionalã
trebuie sã dovedeascã dragoste faþã de carte, de
culturã, faþã de oameni. Profesia de bibliotecar, ca
atâtea altele, se practicã ºi din vocaþie, o vocaþie
care se poate descoperi, cultiva ºi perfecta prin
intermediul educaþiei continue.
Imaginea, uneori perimatã a bibliotecarului poate
fi remediatã prin efortul în echipã ale bibliotecarilor,
ideile preconcepute despre bibliotecari, percepþia
ochiului public, pot fi schimbate chiar de bibliotecarii
înºiºi: prin atitudine, comportament, competenþã,
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profesionalism, prin comunicare ºi comunicaþie, prin
þinutã  nu în ultimul rând. Prin efortul colectiv, ei
trebuie sã recâºtige acea imagine a bibliotecarului
de savant existentã din Antichitate. De asemenea,
glasul celor îndreptãþiþi ar trebui sã se audã mai mult
ºi mai puternic: ei ar trebui sã vorbeascã despre
munca de bibliotecar, despre ceea ce se ascunde
în spatele rafturilor cu cãrþi frumos aranjate,
aºteptându-ºi cititorii, despre frumuseþea de a fi
bibliotecar, de a lucra atât cu cãrþile cât ºi cu oamenii.
Altfel, vom constata cã, aºa cum spune Antoine de
Saint-Exupery lucrul cel mai preþios rãmâne nevãzut.
Schimbarea percepþiei ochiului public despre
bibliotecar ºi implicit despre bibliotecã este necesarã
astãzi mai mult ca oricând, astãzi când tinerii stau
mai mult în faþa calculatorului decât în biblioteci.
Aceastã schimbare ºi aplecare a tinerilor (a oamenilor
în general) spre carte (în forma ei clasicã) depinde
de cei care lucreazã aici, de comportamentul lor ºi de
felul în care ei comunicã cu publicul.
Bibliotecarul trebuie sã fie un bun negociator,
adicã sã convingã utilizatorul sã treacã pragul
bibliotecii. Circumstanþele ce determinã necesitatea
unei negocieri sunt extrem de diverse ºi de
numeroase. Negociem atât în viaþa personalã (cu
copiii, cu soþia/soþul, cu vecinii etc.), cât ºi în viaþa
profesionalã. Bibliotecarul trebuie sã fie un bun
negociator, un bun mediator, sa fie capabil de a
înþelege evoluþia unei situaþii tensionate ºi de a gãsi
soluþia justã pentru a-ºi apropia pe oameni, în loc
de a-i învrãjbi. Iatã un exemplu dat de Daniel
Goleman în cartea sa Inteligenþa emoþionalã 
cheia succesului în viaþã: Era la începutul anilor
70, când protestul mondial al tineretului împotriva
rãzboiului din Vietnam ajunsese la apogeu. O
bibliotecarã care lucra la o Agenþie Americanã de
Informaþii din strãinãtate primise niºte veºti proaste:
un grup de studenþi avea de gând sã îi incendieze
biblioteca. Printre studenþii activiºti care o
ameninþau avea însã ºi niºte prieteni. Ea a invitat
grupul sã îºi þinã mitingurile în biblioteca ei, invitând
ºi câþiva americani rezidenþi în acea þarã, ca sã îi
asculte, creând astfel posibilitatea unui dialog, în
locul unei confruntãri. Procedând astfel, ea ºi-a
transformat în capital relaþia cu cei câþiva lideri ai
studenþilor pe care îi cunoscuse. Tactica a deschis
noi cãi de înþelegere reciprocã, întãrind prietenia
ei cu liderii studenþilor, iar biblioteca a scãpat
neatinsã, sediul ei a scãpat de pagubele suferite
de alte sedii americane, al cãror personal nu a avut
3
acest talent .
Este adevãrat cã mulþi se bucurã de
posibilitatea de a vizualiza o carte electronic,
nemaifiind obligaþi sã vadã figurile acre ale
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bibliotecarelor. Este la fel de adevãrat ca fiecare
dintre noi am dori ca atunci când intram în bibliotecã
ºi spunem aº dori o carte despre subiectul Y, nu
ºtiu autorul sã nu ne lovim de refuzul categoric al
bibliotecarei, ci sã ne aducã cartea de care avem
nevoie. ªi, cu siguranþã, vom reveni la bibliotecã
pentru a beneficia de serviciile ei.
Trebuie sã conºtientizãm faptul cã opþiunea
pentru o bibliotecã e determinatã, nu în ultimul rând,
de amabilitatea ºi profesionalismul bibliotecarilor,
de receptivitatea faþã de necesitãþile utilizatorilor.
În multe cazuri, condiþiile inadecvate din bibliotecã
pot fi compensate de angajaþi politicoºi ºi
binevoitori, ºi invers: o instituþie bine dotatã ar putea
pierde din imagine din cauza personalului
nepoliticos. Un zâmbet, un surâs politicos nu costã
nimic, dar valoreazã mult ºi chiar dacã nu dureazã
decât o clipã, amintirea lui poate persista o viaþã.
Calitatea vieþii la locul de muncã presupune
condiþii optime ale mediului de lucru (mobilier,
echipamente, arhitecturã etc.) ºi relaþii bune de
muncã (cu ºeful, cu colegii de echipã, cu ceilalþi
angajaþi). Un mediu de lucru de calitate este acela
în care se pune preþ pe modul în care eºti tratat, pe
modul în care contribuþia personalã la rezultatele
echipei ºi ale instituþiei este recunoscutã, pe modul
în care organizaþia respectã valorile pe care le
proclamã. Dezvoltarea economiei de piaþã ºi
extinderea proprietãþii private au fãcut ca munca de
birou sã cunoascã o amploare deosebitã. În aceste
condiþii apar cerinþe noi faþã de componentele
procesului de muncã, faþã de om, faþã de mijloacele
de muncã ºi faþã de întregul sistem om-maºinãmediu. Calitatea vieþii la locul de muncã, spun
specialiºtii, are douã dimensiuni: una fizicã ºi una
psiho-socialã. Cea fizicã se referã la spaþiu,
luminozitate, umiditatea aerului, nivelul de zgomot
etc. ºi poate fi standardizatã, iar dimensiunea psihosocialã se referã la factorii subiectivi (colegialitate,
comunicare, spirit de echipã, respectul între angajaþi,
promovarea profesionalã etc.).
Se spune cã biroul, sediul unei instituþii
reprezintã cheia spre succes. Cum afecteazã biroul
performanþele angajaþilor? Un studiu realizat de
American Society of Interior Designers a arãtat cã
ºansele ca angajaþii cãrora le-a plãcut biroul sã fie
mulþumiþi de jobul lor erau mai ridicate cu 31%. De
asemenea, acelaºi studiu aratã cã dintre cei aflaþi
în cãutarea unui loc de muncã, cei mai mulþi au
recunoscut cã modul în care aratã biroul/sediul unei
instituþii a afectat decizia lor de a alege un job. Este
adevãrat cã nu numai pentru angajaþi conteazã cum
aratã locul de muncã, dar ºi pentru cei care trec
pragul acestei instituþii în cãutarea de informaþii.

Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa

Sã nu uitãm cã, în etapa actualã, imaginea a
devenit un aliment cotidian al sensibilitãþii, al
inteligenþei ºi ideologiei noastre, care amplificã ºi
faciliteazã creºterea exponenþialã a utilizãrii
mijloacelor de acþiune asupra reprezentãrilor
oamenilor, meritând pe deplin caracterizarea de
4
civilizaþie a imaginii . Astfel, imaginea unei
organizaþii este obiect de patrimoniu fie cã este
moºtenitã, fie cã este inclusã în totalitatea
bunurilor organizaþiei. Bibliotecarul face parte din
spaþiul muncii; frumuseþea ºi comportamentul sunt
agreabile ºi au efecte psihologice pozitive asupra
tuturor celor care intrã în bibliotecã. El trebuie sã
fie garantul agreabilului la locul de muncã, trebuie
sã confere bibliotecii (sãlilor de lecturã ºi
împrumut) impresia unui spaþiu ospitalier ºi eficient.
Mediul înconjurãtor poate constitui o primã
condiþie pentru performanþa profesionalã.
Pentru bibliotecari, ca pentru orice altã meserie
unde se relaþioneazã mult cu publicul, existã un
dress code, dar ºi un cod al bunelor maniere, al
uzanþelor care trebuie respectate. Uzanþele
reprezintã legea nescrisã a vieþii sociale.
Este ºtiut faptul cã, dupã întunecatul Ev Mediu
ºi chiar dupã perioada renascentistã, apogeul, în
ceea ce priveºte regulile de educaþie ºi de
comportament, a fost atins la curtea Regelui
Soare, Versailles-ul. Astãzi, vorbim despre regulile
de etichetã, datoritã grãdinarului ºef al lui
Ludovic al XIV-lea. Acesta, exasperat de nobilii
care îi stricau straturile de flori ºi gazonul de la
Versailles, i-a cerut Majestãþii Sale sã dea un
decret pentru respectarea etichetelor
(plãcuþelor) puse în parc. Astfel, termenul de
etichetã a ajuns sã desemneze un ansamblu de
reguli de bunã purtare, pãstrându-se, cu trecerea
timpului, în limbajul curent 5. De la plãcuþele din
vremea lui Ludovic al XIV-lea ºi pânã în zilele
noastre este un drum lung, pe care unii l-au
parcurs în fugã sau pe ocolite, iar odatã cu noile
contexte sociale au apãrut ºi noi dileme legate de
comportamentul în societate.
Astãzi, când automatizarea a devenit parte
integrantã din viaþa noastrã, când bãrbaþii ºi
femeile au devenit colegi (tot mai multe femei sunt
în posturi de decizie), când mulþi tineri, oameni
de afaceri, mãnâncã la fast-food-uri, aceste
cerinþe de comportament pot pãrea demodate,
dar ar fi o mare greºealã sã nu le acordãm atenþia
cuvenitã. Chiar dacã multor oameni din jurul
nostru nu prea le mai pasã de maniere, totuºi,
vom fi apreciaþi, dacã ne vom comporta aºa cum
cer regulile, iar satisfacþiile profesionale nu vor
întârzia sã aparã.

Manierele reprezintã cheia bunelor relaþii între
oameni. Ele fac parte din viaþa noastrã, din preþul
pe care trebuie sã-l plãtim pentru a menþine
armonia între noi ºi mediul în care trãim. Inerente
vieþii în societate, ele însoþesc progresul civilizaþiei 6.
Prin îmbunãtãþirea performanþei ºi eficienþei
muncii lor, bibliotecarii contribuie la o înþelegere mai
bunã ºi la o percepþie publicã apreciativã a statutului
profesional ºi social în societatea modernã. A avea
o prezenþã fizicã agreabilã, a stãpâni o limbã strãinã
ºi lucrul pe calculator sau a dispune de o diplomã
universitarã sunt elemente importante, însã departe
de a suplini cei « ºapte ani de acasã », de a suplini
permanenta preocupare de a învãþa, de a se
autodepãºi, de a pãstra proporþiile dictate de bunul
simþ ºi de respectul pentru ceilalþi.
Competenþi ºi conºtienþi de sine  aºa trebuie
sã fie bibliotecarii de azi ºi de mâine. Sperãm ca ºi
în conºtiinþa concetãþenilor noºtri sã se formeze
acea imagine pe care ei o meritã de multã vreme.
Ne place sã credem cã bibliotecarul a fost ºi va
rãmâne o persoanã animatã de dorinþa de a
promova cultura, de a sluji adevãrul, cartea, marile
valori spirituale ale naþiunii.
NOTE
1
Revue Assistante Plus, nr. 5, 2008
2
The Powe of Six Degrees Changing the way we thinkabout
communication, DDB The Yellow Series, p 4
3
Daniel, Goleman, Inteligenþa emoþionalã, cheia succesului în
viaþã, Editura, ALLFA, p.15
4
Mariana, Tipiºcã, Protocol ºi comportament profesional în Ad-þia
Publicã, Editura Fundaþiei, România de mâine, Bucureºti, 2002,
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Daþi-mi o problemã de advocacy
ºi voi ºti ce sã fac cu ea!
Niciodatã sã nu vã îndoiþi de faptul cã o mânã de
oameni în cunoºtinþã de cauzã ºi devotaþi pot schimba
lumea; de fapt numai ei o pot schimba.
Margaret Mead  antropolog (1901-1978)

Ce este advocacy ºi care este impactul pe care
îl are în bibliotecã, dar mai ales asupra comunitãþii
pe care o deserveºte vom încerca sã descoperim
împreunã pe parcursul acestui articol.
Advocacy = Pledoarie activã
 este o acþiune îndreptatã cãtre schimbarea
politicilor sau programelor oricãrui tip de
instituþie;
 înseamnã pledoaria pentru apãrarea ori
recomandarea unei idei în faþa factorilor de
decizie;
 implicã exprimarea opiniilor, atragerea
atenþiei comunitãþii cãtre o problemã
importantã ºi îndreptarea factorilor de decizie
cãtre o soluþie;
 implicã colaborarea cu alte persoane/
organizaþii pentru a avea impact;
Advocacy este pânã la urmã o ºtiinþã,
deoarece întregul proces trebuie planificat strategic, este o artã, deoarece avocaþii/militanþii au
nevoie de talent în pledoarie.
Fundaþia Bill ºi Melinda Gates foloseºte
termenul advocacy pentru a desemna:  Acþiunile
întreprinse de persoane sau organizaþii pentru a
influenþa luarea deciziilor la nivel local, regional,
naþional ºi internaþional cu scopul de a ajuta la
crearea unei schimbãri de politici publice ori
finanþare în sprijinul bibliotecilor publice.
Aceastã noþiune de advocacy pare la prima
vedere uºor de neînþeles pentru majoritatea dintre
noi, iar faptul cã în ultima vreme bibliotecile
desfãºoarã acþiuni ºi campanii de advocacy m-au
fãcut sã caut sã-mi clarific acest lucru.
Departamentul de Advocacy al Fundaþiei IREX
ºi ANBPR au desfãºurat în prima parte a acestui
an cel de-al doilea curs Advocacy pentru
biblioteci puternice ºi comunitãþi unite pentru 22
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de bibliotecari reprezentanþi ai filialelor ANBPR din
13 judeþe ºi Biblioteca Naþionalã a României.
Judeþele reprezentate au fost: Alba, Bacãu,
Botoºani, Brãila, Bucureºti, Cãlãraºi, CaraºSeverin, Dâmboviþa, Ialomiþa, Neamþ, Teleorman,
Vaslui ºi Vâlcea.
Am putut sã aflu ce este advocacy ºi ce implicã
o campanie de acest fel tocmai datoritã participãrii
mele la acest curs. Titlul articolului reprezintã de
fapt concluzia finalã pe care am dobândit-o la
sfârºitul acestui stagiu de pregãtire.
Primul paradox pe care l-am întâlnit la acest
curs a fost acela cã de fapt noi toþi bibliotecarii
facem zi de zi advocacy fãrã sã conºtientizãm
acest lucru.
De când se ºtie BIBLIOTECA are printre
obiectivele sale principale informarea, educarea,
comunicarea, îmbunãtãþirea imaginii, satisfacerea
nevoilor de informare ale utilizatorilor. Toate
aceste lucruri sunt realizate de cei care lucreazã
într-o bibliotecã realizând zilnic adevãrate planuri
de advocacy, chiar dacã noi bibliotecarii le
percepem ca pe niºte lucruri fireºti.
Însã pentru a avea succes în realizarea unui
plan de advocacy ca la carte avem nevoie de un
scop de advocacy ºi de un plan de acþiune
pentru realizarea acestui scop.
Un plan de advocacy poate include numeroase
metode pentru a informa publicul despre servicii
pe care le furnizeazã biblioteca ºi pentru a atrage
factorii de decizie din administraþia localã, precum
ºi potenþialii finanþatori.
Una din componentele esenþiale ale unui
proces de advocacy este recunoaºterea
factorilor de decizie la care trebuie sã ajungem
pentru a ne atinge scopul de advocacy.
Categoriile de public-þintã sunt formate din
diferitele grupuri, organizaþii, instituþii publice ºi

Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa

persoane fizice pe care trebuie sã le convingem
ºi sã le motivãm sã ne ajute în realizarea scopului
de advocacy.
Partenerii bibliotecii pot juca un rol important prin care biblioteca îºi realizeazã scopul de
advocacy. Parteneriatele bibliotecii sunt relaþii care
asigurã un beneficiu reciproc, atât pentru bibliotecã,
cât ºi pentru colaborator. Este important în acest
context sã ne gândim la partenerii existenþi ºi sã
explorãm noi posibilitãþi de parteneriat.
Pentru a construi relaþii de colaborare viabile
iatã ce întrebãri trebuie sã luãm în considerare
atunci când analizãm oportunitatea încheierii unor
parteneriate pentru bibliotecã. Nu trebuie sã uitãm,
un parteneriat trebuie sã prezinte beneficii pentru
ambele pãrþi.
 Care sunt percepþiile asupra bibliotecii ale
potenþialilor parteneri?
 Care sunt potenþialele prioritãþi ºi interese în
comunitate ale potenþialilor parteneri?
 Ce anume ar trebui sã facã partenerul pentru
a ne ajuta în atingerea scopului de advocacy
al bibliotecii?
 Are potenþialul partener capacitatea,
resursele ºi disponibilitatea de a se implica
în aºa fel încât sã satisfacã nevoile ºi
aºteptãrile bibliotecii?
 Ce beneficii poate oferi biblioteca potenþialului
partener?
 Ce beneficii poate primi biblioteca din partea
potenþialului partener?
 Ce riscuri sau provocãri ar implica acest
parteneriat?
 Cum am putea aborda acest partener?
 Cine m-ar putea prezenta?
Un pas important în realizarea planului de advocacy îl reprezintã elaborarea mesajului, care
trebuie adaptat fiecãrei categorii de public-þintã.
Mesajele de advocacy eficiente îi ajutã pe
interlocutorii noºtri sã înþeleagã mai bine scopul
de advocacy al bibliotecii ºi modul în care ne pot
ajuta sã-l realizãm.
Planurile de advocacy au, în general, un mesaj
principal ºi trei mesaje secundare care sprijinã
mesajul principal.
Exemplul 1
Public-þintã: reprezentantul autoritãþii locale
care are autoritatea decizionalã în hotãrârea
bugetului bibliotecii.

Mesaj principal: Biblioteca publicã din
localitate oferã servicii ºi programe importante
care rãspund nevoilor comunitãþii, în special cele
legate de gãsirea unui loc de muncã.Votaþi DA la
creºterea bugetului bibliotecii, pentru a vã asigura
cã biblioteca poate oferi în continuare aceste
resurse comunitãþii.
Exemplul 2
Sub-mesaje care susþin mesajul principal
a) Noi oferim comunitãþii resurse importante,
cum ar fi ajutorul acordat în cãutarea ºi solicitarea
unei slujbe, în aprofundarea educaþiei, în
deprinderea de noi abilitãþi sau în pregãtirea
cetãþenilor pentru angajare, însã în acest moment
ne confruntãm cu un buget insuficient, care ne
împiedicã sã rãspundem cum se cuvine cererii
pentru aceste servicii.
b) Prin ajutorul acordat oamenilor în cãutarea
unei slujbe, biblioteca contribuie la îmbunãtãþirea
vieþii acestora ºi la prosperitatea economicã a
comunitãþii. Anul trecut, 20 de persoane au
participat la cursurile bibliotecii despre cãutarea
unui loc de muncã.
Am fost informaþi cã unii membri ai comunitãþii,
care au participat la cursurile noastre ºi au folosit
resursele bibliotecii, ºi-au gãsit o slujbã.
c) Numãrul vizitelor la bibliotecã a crescut anul
trecut cu 15% ºi lista de programãri pentru
folosirea calculatoarelor este mereu plinã. Ne
trebuie mai multe calculatoare pentru a face faþã
cererii. Ultima oarã când am avut bani pentru
calculatoare noi ºi pentru actualizarea celor vechi
a fost acum 5 ani.
Toate mesajele de advocacy trebuie sã
sprijine obiectivul de advocacy propus de
bibliotecã.
Pentru realizarea unui plan de advocacy de
succes nu trebuie uitatã relaþia cu mass-media,
cum sã planificãm ºi sã gestionãm aceastã relaþie
pentru atingerea obiectivului de advocacy.
Care sunt avantajele informãrii prin mass-media?
 creºterea înþelegerii importanþei programelor
ºi serviciilor bibliotecii;
 evidenþierea realizãrilor;
 transmiterea poveºtii (mesajului) în varianta
doritã ºi a unui mesaj detaliat;
 îmbunãtãþirea imaginii bibliotecii publice;
 consolidarea credibilitãþii bibliotecii;
 atragerea de aliaþi din mass-media;
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În relaþia cu mass-media sunt câteva puncte
de care trebuie sã þinem cont întotdeauna:

Fii încrezãtor  Cunoaºte-þi propriile puncte
cheie ale mesajului
 Fii ferm în transmiterea lor
Impune-þi ritmul  Impune un ritm confortabil
discuþiei, luându-þi rãgazul de a-þi aduna gândurile
înainte de a rãspunde unei întrebãri
Fii sincer  Dacã nu ºti rãspunsul la o
întrebare, recunoaºte asta, dar promite-i
reporterului cã îi vei transmite ulterior informaþia
 Þine-te de promisiune!
Fii mereu pe fazã  În zilele noastre, mai mult
decât altãdatã orice comunicare sau discuþie cu
un jurnalist trebuie tratatã ca fiind publicã
Foarte important în realizarea planului de advocacy este atragerea de resurse. Primul lucru
pe care trebuie sã-l avem în vedere când pregãtim
o activitate de atragere de fonduri este
identificarea nevoii. Nu putem solicita resurse
fãrã a preciza clar ce vom face cu ele ºi cum le
vom utiliza pentru a schimba în bine o situaþie sau
o stare de fapt. ªtiind ºi înþelegând cât mai bine
nevoia, ne va fi uºor sã cuantificãm (sã identificãm
resursele necesare), sã identificãm persoanele
care ne pot sprijini (grupul-þintã), sã ne pregãtim
mesajul cu care vom aborda aceste persoane ºi
sã stabilim metoda de atragere de resurse care
o vom folosi.
La final dacã ar fi sã rezumãm paºii procesului
de advocacy aceºtia sunt:
Problema
Problema care necesitã o acþiune legatã de
politici/reglementãri.
Scop/obiectiv
Scop: Stabilirea rezultatului ce se doreºte a fi
obþinut.
Obiectiv: Paºii succesivi cãtre atingerea
scopului, care sunt SMART (specifici, mãsurabili,
realiºti, limitaþi în timp).
Publicul-þintã
Factorii de decizie pe care încercãm sã-i
influenþãm pentru a sprijini problema noastrã.
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Ralierea sprijinului
Crearea alianþelor cu alte grupuri, organizaþii
sau persoane individuale care sunt dornice sã
sprijine problema noastrã.
Canalele de comunicare
Mijloacele prin care un mesaj este transmis
unui public þintã divers (radio, televiziune,
materiale tipãrite, conferinþe de presã, întâlniri).
Dezvoltarea mesajului
Mesaje adaptate unei audienþe diverse care
definesc problema, stabilesc soluþiile ºi descriu
acþiunile ce trebuie întreprinse.
Strângerea de fonduri
Identificarea ºi atragerea resurselor (bani,
echipament, voluntari, consumabile, spaþiu)
pentru implementarea campaniei de advocacy.
Implementarea
Realizarea unui set de activitãþi pentru
îndeplinirea obiectivelor.
Colectarea de date
Strângerea, analizarea ºi folosirea cantitativã
ºi calitativã a informaþiei adecvate pentru sprijinirea
fiecãrui pas din campania de advocacy.
Monitorizare /evaluare
Monitorizare: Un proces de strângere a
informaþiei pentru a mãsura progresul cãtre
îndeplinirea obiectivelor pledoariei active.
Evaluare: Un proces de strângere ºi analizã a
informaþiei pentru a determina dacã obiectivele
pledoariei active au fost îndeplinite.
O campanie de advocacy presupune mulã
dãruire ºi profesionalism. O campanie de advocacy nu este cerºetorie, decât dacã ne prezentãm
ºi/sau ne percepem ca atare.
Este misiunea noastrã de a schimba percepþia
asupra bibliotecii ºi bibliotecarilor, abordând în mod
profesionist, pozitiv ºi orientat soluþii viabile pentru
campanii viabile.
Daþi-mi o problemã de advocacy ºi voi ºti ce sã
fac cu ea îmi doresc sã fie provocarea pe care o
lansez tuturor colegilor din breasla bibliotecãreascã.
Mult succes!

Daniela Iordache

bibliotecar
Biblioteca Judeþeanã I.H. Rãdulescu Dâmboviþa
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DIN VIAÞA BIBLIOTECILOR

Servicii noi pentru utilizatori
în bibliotecile dâmboviþene
În era informaþiei bibliotecile publice,
bibliotecarii sunt de neîntrecut în inventarea de noi
servicii, oportunitãþi ºi mai ales de modalitãþi de
atragere la lecturã a diferitelor categorii de public.
Cu toate acestea, foarte mulþi oameni se plâng
cã nu au acces la educaþie ºi formare profesionalã
ºi la informaþie din lipsã de timp ºi/sau bani.
Aceastã realitate se întâmplã din cauza ignoranþei
majoritãþii cetãþenilor atât asupra problematicii
acestor instituþii cât ºi privind ceea ce oferã în mod
gratuit biblioteca publicã, cea care sprijinã
formarea elevilor ºi studenþilor ºi realizeazã
educaþia de dupã vârsta ºcolarã pentru copii,
adolescenþi, pãrinþi ºi bunici.
Astãzi, este suficient sã pãºeºti într-o
bibliotecã pentru ca sã gãseºti ceva de fãcut fãrã
sã te fi gândit la aºa ceva în prealabil. Acces la
calculatoare conectate la Internet, sãli pentru
audiþii sau vizionare de filme, conferinþe, seminarii,
dezbateri pe diferite teme, simpozioane, mese
rotunde, ateliere de lucru, expoziþii de tot felul,
întâlniri cu personalitãþi din diferite domenii ale
cunoaºterii umane, ºcoli de varã, teatru forum,
story telling, grupuri de discuþii etc., toate acestea
se întâmplã într-o bibliotecã publicã, indiferent de
dimensiunea acesteia ori dacã ea funcþioneazã
în mediul urban sau rural.
Pentru cei aflaþi în plin proces de formare
profesionalã sau pentru cei care au deja o carierã,
biblioteca mai oferã ºi alte surprize  diferite tipuri
de cursuri axate strict pe nevoile comunitãþii pe care
aceasta o deserveºte, pornind de la dorinþele
publicului. ªi parcã toate acestea nu ar fi fost
suficiente, training-urile se desfãºoarã într-un mod
inedit, respectând principiile educaþiei non-formale,
adicã toþi participanþii învaþã într-un mod plãcut ºi
distractiv. Personalul din biblioteci a devenit în
acest mod mai mult decât un cadru didactic, un

mentor, un bibliotecar ºtie tot. Cum oferta de
cursuri pe care bibliotecile publice le pune în mod
gratuit la dispoziþia cetãþenilor este una vastã ne
vom opri la cursurile de dezvoltare personalã. În
orice bibliotecã din Dâmboviþa gãseºti un specialist care sã te ajute sã te descoperi.
Ce poþi învãþa printre altele:
Cum activitãþile nonformale te pot ajuta sã
te cunoºti mai bine ca orice altã activitate ºi cum
sã lucrezi în echipã în mod eficient. Îþi poþi afla ºi
depãºi limitele, îþi poþi creºte cantitatea de energie
pe care o ai precum ºi starea de bine ºi de fericire.
Pe lângã aceasta, activitãþile nonformale lucreazã
creºterea încrederii în sine ºi atractivitatea, dar
mai ales te învaþã cum sã comunici cu cei din
jurul tãu ºi sã vorbeºti în public.
Cum eºecul nu este decât un element firesc
în evoluþia oricãrui om, cãdem doar ca sã învãþãm
sã ne ridicãm ºi un eºec nu trebuie sã ne bage în
depresie ci sã ne ambiþioneze sã încercãm din
nou, cu lecþiile învãþate. Succesul nu este pânã la
urmã decât sã sari din eºec în eºec pânã ai reuºit
folosind doar experienþa de viaþã personalã.
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Cum atitudinea ºi mentalitatea sunt una din
cele mai mari comori pe care un om le poate avea,
dacã ele sunt sãnãtoase, toate rezultatele noastre
vor fi pe mãsura convingerilor noastre, iar
rezultatele pot fi îmbunãtãþite dãruind celor cu care
comunicãm un feedback întotdeauna pozitiv.
Cum obiceiurile noastre sunt acele
comportamente automate pe care le facem zilnic
ºi dacã ele sunt proaste ne aduc rezultate
proaste. Cã singurul mod în care se poate produce schimbarea în viaþa unui om este prin
schimbarea obiceiurilor zilnice ºi cã motivaþia,
entuziasmul sau voinþa nu sunt suficiente pentru
cã se consumã repede.
Cum sã vorbim ºi cum sã relaþionãm cu alþi
oameni, cum sã învãþãm sã îi privim ca fiind colegii
noºtri de suferinþã ºi sã dãm o mânã de ajutor
celor aflaþi la nevoie.
Cum, atunci când îþi urmezi pasiunea,
beneficiile sunt de zeci ºi sute de ori mai mari
decât atunci când te mulþumeºti cu siguranþa ºi
confortul unei slujbe care îþi oferã doar un venit
mic ºi constant fãrã sã îþi dea plãcerea lucrurilor
fãcute de tine, fãrã sã îþi dea sentimentul cã pui o
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cãrãmidã pentru a face lumea mai bunã prin
talentele tale.
Sunt foarte multe lucruri pe care le mai poþi
învãþa la un curs însã nu le pot enumera acum
pe toate. Poate cã ar mai fi de adãugat faptul
cã toþi participanþii sunt învãþaþi cum sã
foloseascã oportunitãþile puse la dispoziþia
noastrã de Uniunea Europeanã prin programe
dedicate cu privire la bursele de studii pentru
elevi, studenþi, masteranzi etc, cum poþi sã
aplici pentru un stagiu gratuit la instituþiile UE,
cum poþi sã te implici într-un proiect cu finanþare
europeanã etc, etc.
Cu toþii suntem conºtienþi cã o comunicare
reuºitã este baza succesului profesional ºi personal, însã puþini dintre noi investesc în
îmbunãtãþirea abilitãþilor de comunicare ºi nu
vorbim de o investiþie în bani ci doar de timpul pe
care fiecare roman îl alocã pentru a merge la
bibliotecã. Prin cursul Dezvoltare personalã,
comunicare ºi lucru în echipã copii sau tineri,
salariaþi sau pensionari descifreazã tainele
comunicãrii eficiente ºi gãsesc modalitãþi optime
de relaþionare cu cei din jurul lor. Practic, fiecare
participant reuºeºte sã îºi dezvolte abilitatea de a
asculta ºi de a se face ascultat, reuºeºte sã se
integreze ºi sã lucreze eficient în echipã, þinând
cont totodatã de calitãþile ºi punctele slabe ale
fiecãruia. ªi dacã te gândeºti cã toate acestea au
loc prin metode nonformale care aduc la un loc
educaþia, plãcerea de a învãþa ºi ambele într-un
mod distractiv, realizezi faptul cã vrei sã continui,
sã duci mai departe ceea ce ai descoperit aici, la
Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu
Dâmboviþa sau în orice altã bibliotecã din judeþ.

Vlãduþ Andreescu

metodist Biblioteca Judeþeanã I.H. Rãdulescu Dâmboviþa
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Salonul editorial I.H. Rãdulescu
ediþia a XI-a
Ediþia a XI-a a Salonului editorial I. H.
Rãdulescu s-a derulat în perioada 4-7 decembrie
2012, reunind la Biblioteca Judeþeanã Dâmboviþa
edituri reprezentative pe plan local ºi naþional,
instituþii editoare ºi distribuitori de carte.
Prilej de întâlnire pentru actori din domeniul
culturii scrise (editori, autori, traducãtori,
bibliotecari, librari), salonul editorial se constituie
într-un veritabil teatru de dezbatere culturalã.
20 de expozanþi au participat la evenimentul
cultural desfãºurat în sala de conferinþe a
bibliotecii. Printre aceºtia s-au numãrat: Editura
All, Editura Bibliotheca, Editura Casa de Pariuri
Literare, Editura CECCAR, Editura Cetatea de
Scaun, Editura Eikon, Editura Muzeul Literaturii
Române, Editura Nemira, Editura Singur, Editura
Transversal, Editura Trei, Editura Tritonic, Grupul
Editorial Corint, Grupul Editorial RAO, Grupul
Editorial Valahia University Press & Bibliotheca,
Arhiepiscopia Târgoviºtei, Complexul Naþional
Muzeal Curtea Domneascã Târgoviºte, Centrul
Judeþean de Culturã Dâmboviþa, Prolibris
Târgoviºte, ABC Distribuþie Carte.
Manifestare de tradiþie a Bibliotecii Judeþene,
salonul editorial a înregistrat un succes constant
ºi crescut datorat ºi formulei sale compozite:
expoziþie de carte, festival cultural, momente de
întâlnire profesionalã.
Foarte bogat ºi de calitate s-a dovedit a fi
programul evenimentelor care au acompaniat
ediþia a XI-a a salonului editorial.
La deschiderea oficialã au rostit alocuþiuni
conducerea Bibliotecii I. H. Rãdulescu
Dâmboviþa, reprezentanþi ai Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, Direcþiei pentru Culturã ºi Patrimoniul
Cultural Naþional a Judeþului Dâmboviþa,
Universitãþii Valahia din Târgoviºte, Societãþii
Scriitorilor Târgoviºteni.
Debutul lansãrilor a aparþinut Editurii Tritonic.
Editorul Bogdan Hrib a adus în atenþia publicului
Blestemul manuscrisului într-o nouã ediþie.
Semnat de Bogdan Hrib ºi de istoricul Rãzvan
Dolea, romanul de ficþiune, construit pe douã
planuri, unul istoric ºi unul contemporan oferã o

altã viziune asupra istoriei înfiinþãrii Þãrii
Româneºti. Scriitorul ºi jurnalistul Andy Lupu ºi-a
prezentat cea mai recentã carte, Doza mea de
New York, roman autobiografic inspirat din
experienþa new yorkezã a autorului.
Grupul editorial Valahia University Press &
Bibliotheca a lansat volumele de teologie ortodoxã
Din abecedarul credinþei  reflecþii
noutestamentare asupra noþiunii de Împãrãþia lui
Dumnezeu, autor: Florin Vârlan ºi Textul Sfintei
Scripturi în Biserica Ortodoxã Românã, autor:
Anton Savelovici. Spiritul sãrbãtorilor de Crãciun
a fost adus în salã de grupul vocal format din
studenþi ai Facultãþii de Teologie din cadrul
Universitãþii Valahia din Târgoviºte care a susþinut
un concert de colinde.
Editura Muzeul Literaturii Române a prezentat
lucrãri de istorie ºi criticã literarã: Colecþia Aula
Magna care cuprinde monografii de scriitori,
lucrãri de doctorat, Cronologia vieþii literare
româneºti  proiect editorial al Muzeului Naþional
al Literaturii Române ºi al Academiei Române,
Revista Manuscriptum, publicaþie în care apar
documente inedite, Revista Dice (Diversité et
identité culturelle en Europe), revistã anualã
bilingvã, care dezbate tema diversitãþii ºi identitãþii
în contextul culturii europene. În cadrul acestor
prezentãri au luat cuvântul prof. univ. dr. Lucian
Chiºu, director al Muzeului Naþional al Literaturii
Române, Radu Bãieºu, redactor ºef al Editurii
Muzeul Literaturii Române, dr. Nicolae Iliescu,
secretar ºtiinþific al Secþiei de Filologie ºi Literaturã
din cadrul Academiei Române, prof. univ. dr.
Gheorghe Bârlea.
Seria evenimentelor primei zile a salonului editorial a fost încheiatã de Editura Singur cu lansãrile
volumelor: Tangerine Tango de Camelia Iuliana
Radu, Andidemocratica de Dan ªalapa, Chiriaºii
de pe strada Olimpului de Ania Dana Cazan, Ciclul
eu-lui de Vali Niþu, Când dimineþi se-ascund de
Violetta Petre, Tãceri, lacrimi ºi iubire de Mariana
Rogoz Stratulat, Secretul clepsidrei de George
Coandã, Recurs la memoria nopþii de Emilia
Dãnescu. Prezentarea lucrãrilor a fost realizatã de
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George Coandã, Vali Niþu, Constantin P. Popescu,
ªtefan Doru Dãncuº, editor.
Interacþiunea nu a lipsit din programul
evenimentelor salonului editorial Ion Heliade
Rãdulescu. În cea de-a doua zi a salonului editorial, Centrul Judeþean de Culturã Dâmboviþa prin
Departamentul Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale, a desfãºurat o întâlnire interactivã, De
Moº Nicolae, cu un grup de elevi ai ªcolii Coresi
din Târgoviºte. Moderatorii evenimentului,
cercetãtor ºtiinþific dr. Adriana Cuciureanu ºi referent etnografie Anca Rizoiu au abordat teme ca
tradiþiile ºi obiceiurile de iarnã, Sfântul Nicolae,
legende legate de acest sfânt, colindele, cântecele
de stea, Crãciunul, Anul Nou. Copiii au avut ocazia
sã asculte un inedit colind de Sfântul Nicolae.
Centrul Judeþean de Culturã a dispus de un stand
în care au fost prezentate noutãþile editoriale, lucrãri
cu caracter etnografic ºi folcloric. Standul Centrului
Judeþean de Culturã a deþinut ºi un colþ etnografic
în care au fost expuse obiecte vechi: oale de lut,
obiecte cioplite în lemn sau lucrate în piele,
împletituri din rãchitã etc.
Editura Cetatea de Scaun a lansat lucrarea
monograficã, Gemenea (judeþul Dâmboviþa)  file
de monografie. 500 de ani de atestare
documentarã (1512-2012) semnatã de lect. univ.
dr. Iulian Oncescu. Lucrarea a fãcut parte dintrun amplu proiect cultural cu ocazia împlinirii a 500
de ani de la atestarea documentarã a satului
Gemenea (23 iulie 1512). În cadrul proiectului,
lect. univ. dr. Iulian Oncescu a îngrijit editarea
primei lucrãri monografice dedicate localitãþii
Gemenea, a învãþãtorului Vasile N. Toader,
Gemenea (judeþul Dâmboviþa). Pagini de
monografie, aflatã pânã atunci în stadiu de
manuscris. La lansarea lucrãrii monografice din
cadrul salonului editorial au vorbit lect. univ. dr.
Iulian Oncescu, prof. univ. dr. Ion Stanciu care
este ºi prefaþatorul lucrãrii în faþa unui public format din studenþi din anii II ºi III, ai Facultãþii de
ªtiinþe Umaniste, specializarea Istorie.
Monografia a beneficiat de o recenzare realizatã
de prof. univ. dr. Sorin Liviu Damean publicatã în
Analele Universitãþii din Craiova, Seria Istorie,
cãreia i-a dat citire unul dintre studenþii prezenþi
la eveniment.
De o mare participare a publicului s-a bucurat
întâlnirea cu scriitorul ºi jurnalistul Sebastian
Drãgan. La ºapte ani de la apariþia primei sale
cãrþi, De ºapte ori ºapte pãcate, Sebastian Drãgan
a revenit cu un volum inedit de versuri Evanghelia
dupã Maria din Magdala. Poeme nebune, sonete
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stricate ºi alte blasfemii curate apãrut la Editura
Cetatea de Scaun.
CECCAR a organizat lansarea cãrþii
Contabilitatea ºi fiscalitatea imobilizãrilor
corporale. De la A la Z sub semnãtura lui Cristian
Rapcencu, lector universitar în cadrul Academiei
de Studii Economice ºi membru al CECCAR, în
prezenþa unui public format din cadre didactice ºi
studenþi ai Facultãþii de ªtiinþe Economice din
cadrul Universitãþii Valahia din Târgoviºte, experþi
contabili. Preºedintele Filialei CECCAR
Dâmboviþa, doamna Doina Leuºtean a fãcut o
incursiune în istoria CECCAR, evocând
personalitatea membrului fondator al acesteia,
Marin Toma, profesor universitar doctor în
economie (2 febr. 1943  27 mai 2012).
Impresionanta sa carierã constituie un model
pentru marea familie a profesioniºtilor contabili.
Prezenþa lectorului universitar Cristian Rapcencu
a dat ocazia publicului sã afle rãspunsuri la
întrebãri din domeniul contabilitãþii ºi fiscalitãþii.
Editura Eikon i-a avut ca invitaþi pe Valentin
Ajder, directorul editurii, Mihaela Albu, Dan
Anghelescu, Dumitru Ungureanu, Cristian
Crãciun, ªtefan Doru Dãncuº. Dintre lucrãrile
prezentate amintim: Fratele fiului risipitor de Aurel
Cioran, A fost o viaþã sau un vis? (carte ºi CD
audio) de Lucia Stãnescu, Vieþile cãrþarilor
contimporani dupã Magda U de Magda Ursache,
Omul din Calidor de Petru Ursache, Je ne regrette
rien (Prozã scurtã) / Je ne regrette rien (Short stories). Ediþie bilingvã românã-englezã de Mihaela
Albu, Întoarcerea în Ithaca. Cultura românã din
exil ºi din afara graniþelor. Realizãri, recuperare,
restituire, coord.: Mihaela Albu, Codruþa Mirela
Stãniºoarã, Camelia Zãbavã, Repere culturale
australiene de Elena Florea, ªi atunci ar fi trebuit
sã vorbesc... (Elegii) / À ce moment j’aurais dû
parler (Élégies) de Dan Angelescu, Ispitirea
aldinelor de Gilda Monica Bularda.
Salonul editorial a gãzduit, joi, 6 decembrie,
deschiderea lucrãrilor sesiunii de studii ºi comunicãri
a Bibliotecii Judeþene I. H. Rãdulescu Dâmboviþa,
context în care au fost lansate lucrãri din domeniul
bibliologiei: Biblioteca XXI. Management & Marketing  autori: Gheorghe Buluþã, Victor Petrescu,
Octavian Sachelarie, Târgoviºte centru tipografic
european  autor: Erich Agnes, Internetul ºi
domeniile.ro  coordonator: Doina Banciu, Triunghiul
cunoaºterii  carte lecturã, bibliotecã  autor:
Octavian Mihail Sachelarie. Participanþii au putut
urmãri un moment muzical susþinut de elevi ai
Liceului de Arte Bãlaºa Doamna Târgoviºte,
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coordonaþi de prof. Heliana Munteanu.
Seria de manifestãri din cadrul salonului editorial a continuat cu lansarea volumului Jimmy
Bãtãuºul, antologie de cronici sportive semnatã
de Adrian Fetecãu, jurnalist, fondator al grupului
umoristic Vouã. Articolul care dã ºi titlul cãrþii
este dedicat lui Jimmy Darcy, numele de ring al
lui Valeri Trâmbiþaº, pugilist de origine românã care
a evoluat în Madison Square Garden în perioada
interbelicã. La eveniment au luat cuvântul Adrian
Fetecãu, Ion Gabriel Puºcã, directorul editurii ZIP,
Conu Marius Viorel, scriitor, membru al Breslei
Cuvântãrilor ºi Constantin P. Popescu, scriitor.
Ultima zi a salonului editorial a fost deschisã de
Casa de Pariuri Literare cu participarea lui Un cristian
(pseudonimul lui Cristian Cosma), editor la Casa de
Pariuri Literare, redactor la Observator cultural ºi a
Doinei Ioanid, redactor la Observator cultural.
În cadrul întâlnirii a fost lansatã Trilogia lui Ion
Cucu (Cum ar arãta viaþa fãrã fotografie?, Sala
Oglinzilor, Fotograf la zece preºedinþi). Întâlnirea
a inclus proiecþia filmului documentar Nichita
Stãnescu în regia lui Marian Baciu, regizor care
are în portofoliu 2 filme documentare cu scriitori
realizate prin Centrul Naþional al Cinematografiei:
Nichita Stãnescu ºi Orbirea voluntarã  Gellu
Naum. Documentarul cinema Nichita Stãnescu
cuprinde 2 episoade distincte despre Nichita
Stãnescu ºi Marin Preda, scriitori pe care Ion
Cucu i-a cunoscut personal ºi i-a fotografiat.
Un cristian a vorbit publicului despre premiera
documentarului Sala Oglinzilor (regia Marian
Baciu) care urma sã aibã loc sâmbãtã, 8
decembrie, la Cinemateca literarã deschisã la
Uniunea Scriitorilor din România. Din distribuþia
filmului fac parte Nicolae Manolescu, Mircea
Dinescu, Ana Blandiana, Nora Iuga, Gabriel
Chifu, Nicolae Prelipceanu, Varujan Vosganian,
Horia Gârbea, George Bãlãiþã, Andreea
Rãsuceanu, fiecare dintre aceºtia evocând
importanþa clãdirii Uniunii Scriitorilor, cel mai
democratic spaþiu de discuþie înainte de 1989.
Este un film patrimoniu, prezintã istoria literarã a
clãdirii în care Uniunea Scriitorilor a avut sediu
începând din 1952 ºi aventura lui Ion Cucu care a
fotografiat 10 preºedinþi oficiali ai Uniunii
Scriitorilor. Documentarul prezintã fotografii
inclusiv cu Mihail Sadoveanu care a facilitat
donarea Casei Monteoru cãtre Uniunea Scriitorilor.
Filmãrile sunt imprimate la Casa Monteoru de pe
Calea Victoriei nr. 115, numitã mai apoi Casa
Scriitorilor Mihail Sadoveanu ºi care a devenit
sediul Uniunii Scriitorilor.

Doina Ioanid a prezentat revista Observator
cultural care în 29 februarie 2012 a împlinit 10 ani
ºi a susþinut un recital de poezie din volumul
Scrisori pentru Taia Dumitru.
Observator cultural este organizatorul unei
campanii de promovare a lecturii, turneul de lecturã
prin liceele bucureºtene, program care îºi propune
atragerea tinerilor în spaþiul literar. Turneul de
lecturã este axat pe douã direcþii: promovarea
revistei Observator cultural ºi a cinema-ului literar,
idee lansatã de Uniunea Scriitorilor în anul 2011.
Întânirea, desfãºuratã într-un format
interactiv, cu elemente inovative a reuºit sã
capteze atenþia elevilor de liceu prezenþi în salã.
La final, elevii au primit din partea moderatorilor
revista Observator cultural.
Editura Bibliotheca a încheiat seria de
evenimente culturale din cadrul salonului editorial
I. H. Rãdulescu cu lansãrile volumelor: Adio fantastic secol XX, Cronografii melancolice de
George Coandã, Secunda celestã, Ultimul impact
de Vali Niþu, 101 poeme de Grigore Grigore,
Paradis. Ieºirea din paradis de Mihai Stan, Colonia.
Sãrutul copacilor, Noi exilaþi la Pontul Euxin,
Moartea unui preºedinte de George Toma Veseliu,
Literatura românã veche. Studii ºi articole de
Victor Petrescu, Târgoviºte. Cãlãtori strãini.
Cronicari, Târgoviºtea în literaturã. 1800-1918 de
Victor Petrescu ºi Mihai Stan, Cronologia lumii
literare româneºti de Marin Neagu.
Pe parcursul celor 4 zile ale salonului editorial, pasionaþii de carte au beneficiat de o ofertã
editorialã bogatã prin diversitatea titlurilor ºi a
domeniilor abordate. Salonul editorial a demonstrat
cã a fost în mãsurã sã intercepteze ºi sã satisfacã
exigenþele unui public diversificat ºi pregãtit. De
la expoziþii de carte la dezbateri pe teme de
interes cultural, lecturi publice, întâlniri cu autorii,
momente artistice, numeroase au fost iniþiativele
gãzduite de Biblioteca Judeþeanã în perioada
Salonului editorial pentru a oferi publicului
oportunitãþi de întâlnire, schimb cultural,
cunoaºtere, dezvoltare personalã, divertisment.
Aprecierile pozitive din partea participanþilor,
autoritãþilor, ecourile mass media, numãrul mare
al vizitatorilor determinã Biblioteca Judeþeanã Ion
Heliade Rãdulescu Dâmboviþa sã asigure
continuitatea acestui demers cultural în care
adevãrata protagonistã, cartea, îºi gãseºte spaþiul
ideal de expresie, promovare ºi difuzare.

dr. Loredana Spînu

Biblioteca Judeþeanã I.H. Rãdulescu Dâmboviþa
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Muzeul Satului
Comuna Valea-Mare, Judeþul Dâmboviþa
Muzeul a fost înfiinþat în vara anului 2007 de
cãtre Elisabeta Marin, referent cultural la acea
vreme în cadrul Cãminului Cultural Valea-Mare.
Muzeul este fãcut în exclusivitate din piese
donate de localnicii satelor comunei.
Donatori:
 Nicolae Niþescu (fost viceprimar),
 Elisabeta Marin (referent cultural),
 Floarea Marin (profesor de biologie),
 Ene Maria (localnic),
 Aurora Loliceru (bibliotecar),
 Gheorghe Tica (ºofer),
 Dorobanþu Cãtãlina (elevã) ºi mulþi alþii.
În primãvara aceasta, Biblioteca Comunalã

Voluntarii ºterg ºi pun
în ordine obiectele

Valea-Mare, a lucrat la reamenajarea muzeului
împreunã cu voluntarii sãi.
Muzeul a cãpãtat din nou contur ºi este vizitat
de copii, de turiºtii care trec prin zonã ºi de diferite
grupuri organizate sau nu.
Cu ocazia sãrbãtorilor Pascale, în muzeu s-au
desfãºurat activitãþi specifice acestora.
Activitãþile se desfãºoarã în mod organizat cu
partenerii bibliotecii: ºcoala, primãria, grãdiniþele,
biblioteca judeþeanã, Centrul Europe Direct etc.
Pentru exemplificarea celor spuse, adãugãm
imagini de la reamenajare.

Piesele de vestimentaþie, cãlcate,
se aranjeazã pe umeraºe pentru
a fi expuse

Aurora Loliceru

Bibliotecar

Expunerea pieselor

Aproape finalul.
Ultimele detalii

Bibliotecarul
împreunã cu
profesoara de
românã Alina
Muºat îmbrãcând
în port popular un
manechin.
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Un deceniu în câteva rânduri
Dupã 8 ani în care a funcþionat într-un spaþiu cu
suprafaþa de 9 mp, în anul 2011 Biblioteca Vulcana
Pandele ºi-a schimbat domiciliul. S-ar putea spune cã a
ieºit în lume, cãpãtând identitate. Localizare centralã,
spaþiu generos, luminos, mobilier adecvat, firmã
luminoasã
Posibilitatea accesãrii programului Biblionet a fost fitilul
care a aprins dinamita mobilizatoare pentru autoritãþile
locale, care au înþeles cã nu era chiar vorbãrie goalã
solicitarea anualã a bibliotecarului pentru un spaþiu potrivit.
De la încãperea micã ºi întunecoasã situatã în sediul
Primãriei, în care se puteau cu greu strecura concomitent
maxim doi utilizatori, printre rafturi, cabluri ºi stive de cutii
în care erau depozitate cãrþi ce nu mai încãpeau în rafturi,
Biblioteca a trecut la un spaþiu generos atât pentru
accesul la raft, cât ºi pentru lectura sau accesarea
Internetului, pentru care se organizeazã deseori o salã
de aºteptare  sala de lectura ad hoc.
În plus, dotarea cu videoproiector ºi ecran de proiecþie
asigurã acum posibilitatea organizãrii de activitãþi
interesante ºi diverse: prezentãri power point pe diverse
teme, audiþii muzicale, vizionãri de filme etc.
Desigur cã ºi bibliotecarul a trebuit sã se schimbe,
adaptându-se noilor condiþii. Mai întâi a fost clasicul
ºoarece de bibliotecã, ocupat în mod primordial cu
achiziþia, inventarierea ºi clasificarea documentelor,
pentru a crea o colecþie demnã de o bibliotecã publicã. În
2003, când a început sã funcþioneze, biblioteca avea în
patrimoniu 1954 de volume. Astãzi are peste 8000,
dobândite atât prin achiziþii din fondurile alocate anual de
la bugetul local, cât ºi prin transferuri de la Biblioteca
Judeþeanã ºi donaþii de la membri ai comunitãþii.
Astãzi activitatea bibliotecarului e mult mai diversã:
creazã pentru utilizatori conturi pe diverse reþele de
socializare, comandã cãrþi online, ajutã elevii sã-ºi
întocmeascã referate, organizeazã diverse ateliere de lucru
pentru prichindei (picturã, quilling) etc. ªi, întrucât accesul
la calculatoare este limitat temporal (câte o orã pentru
fiecare utilizator) zâmbeºte îngãduitor atunci când un puºti
captivat de jocul sãu se revoltã când este trimis acasã,
spunând furios: Doamna, dar mai am un minut!

Pompilia Bãjenaru

Bibliotecar

33

Curier  Revistã de culturã ºi bibliologie

Sã ºtii mai multe, sã fii mai bun!
ediþia a XI-a
Ca ºi anul trecut, în perioada 1-5 aprilie se
desfãºoarã în toate unitãþile de învãþãmând din þarã
programul Sã ºtii mai multe, sã fii mai bun!.
Ideea acestui program, cunoscut sub numele
de Sãptãmâna altfel sau ªcoala altfel
intitulatã generic Sã ºtii mai multe, sã fii mai
bun!, a fost preluatã din occident ºi
implementatã ºi la noi având rezultate
bunicele. Apãrând pentru prima datã în þarã în
2012, aceastã idee a prins rapid, mai ales cã în
urma ºcolii altfel urmeazã mult aºteptata vacanþã
de primãvarã. Aºezarea este, de asemenea,
strategicã pentru cã de, cine ar mai avea chef sã
facã ore în ultima sãptãmânã înainte de vacanþã?
Ideea mi se pare cât se poate de interesantã
pentru cã, astfel, elevii au oportunitatea sã
înveþe mai multe lucruri care nu se gãsesc în
manuale ºi sã îºi dea seama ce vor sã facã în
viaþã. Ei pot vizita muzee, viziona filme ºi, nu în
ultimul rând, sã facã voluntariat. Toate activitãþile
pe care le presupune aceastã sãptãmânã sunt
foarte importante în dezvoltarea personalã ºi
totodatã se pot distra în timp ce le fac.
În aceastã sãptãmânã, s-au fãcut excursii
numeroase, au avut loc vizionãri de filme, lansãri
de carte ºi vizite la biblioteci. De asemenea, elevii
au învãþat cã actele de voluntariat sunt foarte
importante ºi cã cei care le practicã ºtiu, vor ºi
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pot sã facã ceva mai mult pentru mediu ºi pentru
cei din jur. Astfel, adolescenþii au putut planta flori
ºi pomi în curtea ºcolii.
Acest program a fost criticat de foarte multe
persoane, fiindcã nu este la fel de bun ca cele din
occident, dar nu trebuie sã uitãm cã a fost introdus
de puþin timp. Cum în România se pune foarte
mult accent pe cantitate ºi nu pe calitate, mi
se pare cã ªcoala altfel este chiar o reuºitã.
Cu siguranþã, pe viitor va evolua ºi se va
perfecþiona, dar momentan este un lucru bun cã
acest concept a fost primit cu braþele deschise ºi
nu a fost luat în bãtaie de joc. Consider cã ar fi
mai bine dacã nu am mai vedea întotdeauna partea
negativã a lucrurilor, ci sã vedem ºi partea bunã.
Astfel, cu bune, cu rele, ªcoala altfel este o
activitate obligatorie ºi, totodatã, relaxantã. Nu mai
stãm ºase  ºapte ore în bancã, nu dãm teste,
nu scriem lecþii ºi nu suntem ascultaþi  este chiar
atât de rãu?
Aºadar, Sã ºtii mai multe, sã fii mai bun!
este un program bun, care are ca scop
dezvoltarea personalã. Nu o fi perfect, însã
este o iniþiativã bunã ºi sã sperãm cã pe viitor
o sã evolueze frumos.

Lucreþia Georgescu

Bibliotecar comuna Sãlcioara, judeþul Dâmboviþa

Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa

PATRIMONIU

Din istoricul bibliotecilor târgoviºtene
Ca urmare a mãsurilor întreprinse de autoritãþile
locale ºi judeþene, la 30 ianuarie 1944 are loc
inaugurarea Muzeului oraºului Târgoviºte prilej cu
care s-a deschis ºi Biblioteca primãriei ºi Cãminului
Cultural Târgoviºte adãpostitã în localul muzeului
1
pânã ce se va clãdi o salã proprie . Este de fapt o
confirmare a acesteia ca instituþie publicã.
La solemnitate au participat membrii Asociaþiei
târgoviºtenilor ºi dâmboviþenilor care au aprobat
numirea primului director al muzeului, bibliotecii ºi
cãminului, în persoana profesorului Alexandru
Vasilescu. Cine era acesta? Absolvent al Facultãþii
de Litere ºi Filosofie a Universitãþii din Bucureºti
(1910), nãscut în 1885 (Siminicul de Sus, Dolj), se
stabileºte la Târgoviºte (1914). Profesor de istorie
la ªcoala de Ofiþeri de Cavalerie, ªcoala Normalã
ºi Liceul Ienãchiþã Vãcãrescu din vechea Cetate
de Scaun. Doctor în ºtiinþe istorice cu Oltenia sub
austrieci (1716-1739) tezã susþinutã în 1928.
Numit director al Muzeului de Istorie al Târgoviºtei
(1943), ocupându-se de asemenea, de Cãminul
Cultural ºi Biblioteca oraºului. Dupã inaugurare el
întocmeºte Regulamentul de funcþionare al
bibliotecii, fiind unul din primele regulamente de
organizare ºi funcþionare al bibliotecilor ca instituþii
de culturã. Acesta este aprobat prin Decizia 70563
din 14 august 1944 a Primãriei oraºului Târgoviºte.
În cele 30 de articole ce îl compun se fac precizãri
asupra denumirii bibliotecii, conducerii, necesarului
asigurat de primãrie pentru buna funcþionare, a
taxelor de membru ºi de citit, condiþiilor în care se
pot împrumuta cãrþile, programului de funcþionare
ºi altele. Din 1944, Alexandru Vasilescu este director al Secþiunii Târgoviºte a Institutului de Istorie
Naþionalã. Autor al unor documentate articole ºi studii
de istorie ºi istoria culturii. (A 317-1a aniversare a
morþii lui Mihai Viteazul  1919; Urmaºii lui Mircea
cel Bãtrân pânã la Vlad Þepeº (1418-1456)  1945).
Dupã rãzboi se reia dorinþa târgoviºtenilor de a
avea local propriu pentru bibliotecã. Astfel, în 1947
se formeazã un comitet din care fac parte:
Constantin Sandu (primar), Constantin Nicolaescu,
Tãnase Borþoi, Dumitru Rãdulescu, ing. Gall ºi alþii

(II)

care coordoneazã lucrãrile de amplasare,
construcþie, dotare cu mobilier a noii clãdiri,
construitã dupã planul Fundaþiei Dalles, întocmit
de arhitectul târgoviºtean Ion Magrini. Fundaþia
(inauguratã în 1932) a fost creatã de familia Dalles,
care deþinea un frumos conac boieresc în comuna
Bucºani din judeþul nostru, unde a construit un
spital, douã ºcoli, douã biserici, iar la Târgoviºte
un internat pentru gimnaziu.
Redãm mai jos Memoriul explicativ întocmit de
ing. Vl. Mãnescu, ªeful Serviciului Tehnic din cadrul
Primãriei Târgoviºte, în care se argumenteazã
necesitatea construirii bibliotecii:
«Referitor la lucrãrile de construire a unei
biblioteci comunale în oraºul Târgoviºte.
Construirea unei biblioteci comunale este
imperios necesarã, oraºul nostru, fiind lipsit de o
clãdire care sã corespundã cu cerinþele vremii ºi
unde sã se poatã amenaja o bibliotecã în care
cetãþenii oraºului cum ºi cei din împrejurimi sã poatã
avea posibilitatea sã citeascã sau sã-ºi procure cu
uºurinþã cãrþile de literaturã democraticã.
S-a decis construirea provizorie a acestei
biblioteci în grãdina publicã pentru a fi în centrul
oraºului, unde este obiºnuit publicul oraºului ºi în
special tineretul, ostaºii, fetele de serviciu, ucenicii
etc. care în prezent stau pe bãnci în grãdinã unde
discutã lucruri care nu le aduc niciun folos,  toþi
aceºtia vor fi oaspeþii bibliotecii ºi vor avea de
câºtigat din punct de vedere moral ºi cultural atât
ei personal cât ºi þara.
La facerea proectului s-a avut în vedere ca sala
sã fie cât mai mare, sã îndeplineascã condiþiile-la
nevoie sã poatã adãposti o expoziþie.
Intrarea se face direct în vestibul (care iarna va
fi încãlzit) din vestibul în sala de lecturã, cu o singurã
intrare ca sã se poatã controla cu uºurinþã intrarea
ºi ieºirea, (toate ferestele sãlei de lecturã se pot
deschide la nevoie).
Alãturi de vestibul mai dispunea de o camerã
care se poate întrebuinþa la nevoie ca vestiar, în
partea cealaltã a sãlei o altã camerã ca depozit de
cãrþi; majoritatea cãrþilor ºi revistelor se vor depune
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în dulapul ce se va aºeza pe peretele din fundul
sãlei de lecturã care va avea o lungime de cea. 18
m ºi 3,50 m înãlþime.
Locuinþa personalului de serviciu este amenajatã
în clãdirea primãriei care se aflã numai la 12 m
depãrtare de clãdirea proiectatã a bibliotecei, dupã
cum se poate vedea din planul de situaþie anexat.
Clãdirea este aºa fel plasatã încât înfrumuseþeazã aceastã parte a centrului ºi a grãdinei
publice.
Lucrarea se executã pe cale de regie, iar valoarea devizului se ridicã la suma de lei 3.000.000».
Memoriul împreunã cu proiectul de construcþie,
este înaintat Oficiului Tehnic din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne de cãtre Primãria oraºului, la 18
octombrie 1948, pentru aprobare. Se constituie un
grup de lucru din 7 persoane (pe 28 noiembrie),
având drept scop strângerea de fonduri necesare
terminãrii lucrãrilor ºi procurãrii mobilierului.
Construcþia este ridicatã în anii 1948-1949,
perioadã în care întâlnim la arhiva primãriei o
bogatã corespondenþã ce cuprinde devize, memorii,
ordine, referitoare la derularea activitãþilor aferente
impulsionãrii ºi terminãrii lucrãrii.
Finalizarea clãdirii a respectat în marea
majoritate aceste cerinþe ale proiectului.
Biblioteca începe sã funcþioneze în noul local
din ianuarie 1950, fondul de publicaþii (aproximativ
5-6.000 volume) fiind constituit la început din cãrþile
unor biblioteci particulare (Biþu Athanasiu, Ion
Tãlãngescu, Ion Corbescu), cea a familiei
Vãcãreºtilor, la care se adaugã aproximativ 1.000
volume cumpãrate de primãrie. Un an mai târziu
(1951) fondul creºte cu 2.500-3.000 cãrþi provenite
de la biblioteca Cãminului Cultural Tudor
Vladimirescu, continuatoarea celei a Cãminului
Cultural Târgoviºte, care se aflase din 1944 în
incinta muzeului nou înfiinþat. Remarcãm cã
biblioteca a fost dotatã complet cu mobilier specific,
unele obiecte de inventar fiind folosite ºi în prezent.
În urmãtoarele decenii (pânã în 1968), situaþia
bibliotecii este coroboratã cu dezvoltarea de
ansamblu a societãþii româneºti ºi mai ales cu
pregnanta involuþie a culturii, impusã prin dicteuri.
Are loc aºa zisa revoluþie culturalã, de fapt o
subestimare a specificului cultural românesc,
înregimentarea acestuia în mult trâmbiþatul
internaþionalism proletar. Subordonând tradiþiile
orale ºi culturale unei politizãrii excesive societatea
româneascã va parcurge o perioadã de involuþie,
bibliotecilor rezervându-li-se un rol de prim rang
în acest program. Prin definiþie, depozitare de-a
lungul secolelor a documentului primar (fie cã s-a
numit manuscris, carte, periodic ºi pânã la
purtãtorii moderni de informaþii din zilele noastre),
bibliotecile au tezaurizat tot ce a creat mai valoros
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Primul sediu construit pentru biblioteca publicã,
inaugurat în 1950

umanitatea în zbuciumata-i existenþã. Iatã de ce,
raportându-ne la perioada amintitã mai sus, aceste
instituþii au avut cel mai mult de suferit. La situaþiile
spaþiilor insuficiente, a personalului redus numeric
ºi în multe cazuri necorespunzãtor ca pregãtire
profesionalã ºi culturalã, a lipsei fondurilor ºi a unor
condiþii normale desfãºurãrii activitãþii, li s-a
adãugat în perioada de referinþã (pânã în 1968),
ºi uneori dupã, agresiunea directã asupra
fondurilor de publicaþii, prin celebrele epurãri pe
criterii ideologice, arbitrare. Astfel, ca de altfel în
toate bibliotecile publice ale þãrii, fondurile au fost
vitregite de lucrãri deosebit de valoroase care au
fost lãsate pradã focului sau nu li s-a dat nici un
fel de atenþie, depreciindu-se pânã la dispariþie.
S-au întocmit cataloage în acest scop (din 1945
ºi pânã în 1989). A fost întocmitã o listã a
bibliotecilor care puteau deþine un fond
documentar ºi un altul special, printre care era
ºi biblioteca Târgoviºtei. Unor scriitori români sau
strãini li se adãugau în timp lucrãrile celor care
pãrãseau þara neoficial. Am fãcut aceste precizãri
pentru a înþelege mai bine climatul vitreg, de multe
ori potrivnic, în care ºi-a desfãºurat activitatea
timp de mai multe decenii biblioteca târgoviºteanã
ºi alte biblioteci mai mici. Este cazul bibliotecii
Muzeului din Târgoviºte (înfiinþatã în 1944), a
Filialei Arhivelor Statului (1953) sau a celor
ºcolare: Colegiul Naþional Ienãchiþã Vãcãrescu
(1874), Colegiul Naþional Constantin Carabella
(1921), Colegiului Economic Ion Ghica (1922),
Liceul Ion Heliade Rãdulescu (1950), pentru a
enumera doar câteva dintre ele.
O situaþie nefireascã a cunoscut aceastã
instituþie în 1952 când, prin acte normative, se
înfiinþeazã Camera cãrþii ce a avut ca urmare (în
1955) întemeierea Bibliotecii Centrale de Stat. O
mare parte din cel mai valoros fond de carte ºi
periodice, achiziþionat înainte sau dupã 1948, de
multe ori prin masuri arbitrare, este pierdut de cãtre
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biblioteca oraºului (cãrþi aparþinând familiei
Vãcãreºtilor, a lui C. C. Cornescu, Ion Tãlãngescu,
Mitropoliei ºi chiar din donaþia D. Athanasiu Biþu).
Prin împãrþirea administrativ  teritorialã din
1950, a fost instituþionalizatã ca Bibliotecã
Raionalã, cu atribuþii sporite de creºtere a
fondurilor, de îndrumare metodologicã ºi
diversificare a activitãþilor cu cartea pentru toate
localitãþile raionului Târgoviºte.
Pânã la noua împãrþire administrativ-teritorialã
din 1968 activitatea bibliotecii se desfãºoarã la
parametrii destul de modeºti, determinaþi, cum am
amintit mai sus, de o serie de opreliºti de ordin ideologic, social sau economic, instituþia fiind
concordantã la situaþia generalã în care se afla
Târgoviºtea. ªi în aceste condiþii ea ºi-a îndeplinit
rolul social contribuind substanþial la formarea
multor generaþii, fiind una din instituþiile
catalizatoare a intelectualilor mai vechi precum ºi
a celor în formare. Creºte apreciabil fondul de
carte, ajungând în 1968, an de referinþã datorat
noii împãrþiri administrativ teritoriale a þãrii, la
aproximativ 45.000 volume. Totodatã se pun bazele
constituirii unor noi colecþii: de periodice, carte
documentarã, discuri, de artã, cele speciale.
Din pãcate, cu condiþii necorespunzãtoare o
parte a fondului (mai ales cel considerat din motive ideologice ca neadecvat pentru a fi pus la
dispoziþia cititorilor) se degradeazã ceea ce va
duce în final la pierderea acestuia. Astfel, datoritã
depozitãrii improprii în anexe ale Casei de Culturã
(actualul Cerc Militar), întregul fond de ziare ºi
reviste, care a apãrut în arealul cultural
târgoviºtean a fost distrus, din cauza inundãrii
spaþiului prin spargerea unor conducte în timpul
nopþii, neputându-se astfel interveni. În 19711972 pentru a putea reface informativ acest tezaur
documentar, au fost microfilmate toate ziarele ºi
revistele pe care le avea Biblioteca Academiei
Române, constituindu-se fondul de microfilme al
Bibliotecii Judeþene, pus la dispoziþia publicului în
Secþia de Colecþii Speciale. ªi dupã evenimentele
din 1989 s-au pierdut (dupã criterii ideologizante)
o serie de cãrþi apãrute în epoca comunistã, la
multe biblioteci târgoviºtene. Mai mult, odatã cu
dispariþia sau privatizarea marilor întreprinderi,
fondul bibliotecilor sindicale sau a celor tehnice a
fost distrus. Nu s-a þinut cont de faptul cã ele fac
parte totuºi din istoria noastrã aºa cum a fost ea.
Nu este cazul Bibliotecii Judeþene care a pãstrat
cea mai mare parte a acestor fonduri.
De vicisitudinile vremurilor nu au scãpat nici
bibliotecile liceelor Ienãchiþã Vacãrescu,
Carabela sau Economic pentru a aminti pe cele
mai reprezentative. Totodatã sunt confiscate sau
distruse multe cãrþi ale unor biblioteci personale,

posesorii lor fãcând parte din rândurile intelectualitãþii târgoviºtene cu vechi tradiþii.
Ne referim la bogatele fonduri de carte ce au
aparþinut ºi conacelor boiereºti din apropierea
oraºului, distruse în cea mai mare parte. De abia
mai târziu, prin eforturi deosebite s-a reuºit
achiziþionarea de la anticariat a multor lucrãri
valoroase, unele dintre ele referindu-se la spaþiul
spiritual târgoviºtean, altele fiind lucruri de referinþã
sau ediþii bibliofile.
Anul 1968 aduce cu sine reînfiinþarea judeþului
Dâmboviþa ca parte administrativã a þãrii. În aceste
condiþii, în anii urmãtori vom asista la o dinamizare
a vieþii social-economice ºi implicit ºi a celei
culturale. Instituþia devine (din 1974), bibliotecã
judeþeanã, titulatura rãspunzând mai bine mutaþiilor
de ordin socio-cultural, cât ºi ariei de preocupãri
din ce în ce mai diversificatã. Urmãtorul deceniu
(1970-1980) este cel al consolidãrii organizatorice,
redimensionãrii activitãþii, conceperii structurii
colecþiilor ºi diversificãrii acestora, al recuperãrii
prin achiziþii sau donaþii a unor lucrãri de referinþã
pentru cultura naþionalã ºi universalã, precum ºi a
constituirii unui important fond documentar referitor
la meleagurile dâmboviþene. Dotãrile, achiziþiile,
fondurile, s-au rezolvat însã mai uºor datoritã
autoritãþilor locale (în special celor culturale din
acea perioadã), care au acordat de cele mai multe
ori un sprijin consistent. Astfel între 1972-1974,
biblioteca îºi extinde spaþiul prin înfiinþarea într-o
clãdire separatã, a Secþiei pentru Copii, ºi prin
transferarea Secþiei de împrumut pentru Adulþi
într-un spaþiu la Casa de Culturã Municipalã (fosta
Salã de Arme).
ªi anul 1974 este considerat pe bunã dreptate
un an definitoriu în privinþa dezvoltãrii activitãþii.
Prin mutarea într-un spaþiu adecvat (localul fostei
Prefecturi a judeþului, monument de artã ºi
arhitecturã datând din 1902), s-a putut organiza
în acesta toate secþiile ºi serviciile existente,
înfiinþând ºi unele noi: Secþia muzicalã ºi de artã;
Serviciul de informare ºi documentare; Secþia de
colecþii speciale (ce cuprindea carte de patrimoniu
sau cea susceptibilã de a face parte din
patrimoniul naþional, ediþiile bibliofile, cele cu
autograf etc.); Sala de periodice; Serviciul metodic;
Sala cataloagelor devenind astfel o bibliotecã cu
organizare ºtiinþificã certã.
Un an greu a fost 1977 când, datoritã
cutremurului, clãdirea a fost serios afectatã. În
aceste condiþii, timp de aproape trei ani, a trebuit
sã fie înlãturate urmãrile acestuia. Prin înþelegerea
doveditã de factorii de decizie de atunci de la nivelul
judeþului ºi municipiului au fost depãºite ºi aceste
greutãþi. S-a extins activitatea într-un nou spaþiu,
tot monument de arhitecturã, aflat în imediatã
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vecinãtate (cunoscut sub denumirea de Casa
Pârvulescu), unde s-a reorganizat activitatea
Secþiei de împrumut pentru adulþi, Secþiei colecþiilor
speciale precum ºi Cabinetul metodic pentru
bibliotecile publice din municipiu ºi judeþ.
Tot acum aria de acoperire a serviciilor pentru
locuitorii municipiului s-a aflat într-o dinamicã
ascendentã, prin înfiinþarea sau dezvoltarea
activitãþilor unor filiale (cea de la Casa Municipalã
de Culturã, din cartierul Matei Voievod,
microraionul IX, sau cea de la Casa ªtiinþei ºi
Tehnicii pentru Tineret). Am beneficiat câþiva ani
ºi de un bibliobuz amenajat, care servea anumite
puncte mai îndepãrtate ale Târgoviºtei, desfiinþat
datoritã restricþiilor de carburant care au urmat.
Se constituie de asemenea, într-un moment
important în existenþa bibliotecii, anul 1986.
Datoritã unor decizii locale, este scoasã din clãdirea
fostei prefecturi, împreunã cu Tribunalul cu care
ne învecinam, pentru înfiinþarea Secþiei de istorie
a Muzeului Judeþean prilejuitã de împlinirea a 600
de ani de la urcarea pe tronul Þãrii Româneºti a
lui Mircea cel Bãtrân. Ni se repartizeazã clãdirea
în care instituþia funcþioneazã ºi astãzi,
neterminatã ºi neadecvatã pentru organizarea
activitãþii de bibliotecã. A trebuit ca în urmãtoarea
perioadã sã se reia aproape totul de la capãt.
Compartimentarea spaþiului pentru secþii ºi servicii,
mutarea întregului fond de publicaþii, (risipit pentru
o perioadã în diferite spaþii din municipiu),
reorganizarea acestuia, înfiinþarea unei secþii noi
(Carte ºtiinþificã ºi tehnicã) au constituit prioritãþi
arunci. Totodatã Secþia pentru copii ºi tineret a
fost redeschisã într-un spaþiu generos (Calea
Domneascã, nr. 235) în apropierea sediului central, apoi în apropierea parcului, în plin centru al
oraºului, fiind una din cele mai moderne din þarã.
Din pãcate, din raþiuni de ordin politic, a fost din
nou mutatã (2012), spaþiul actual fiind neadecvat.
Un ritm ascendent, în concordanþã cu
extinderea ºi diversificarea activitãþii, a cunoscut ºi
dimensiunea cantitativã ºi calitativã a personalului.
Dacã în 1962 activitatea era asiguratã de 2
bibliotecari, în 1972 de cãtre 9 angajaþi, s-a ajuns
la 34 (bibliotecari, personal administrativ, de
întreþinere ºi pazã) iar apoi la 42 pentru ca în ultimul
timp sã se diminueze, datoritã reglementãrilor
privind personalul bugetar, neþinându-se cont de
dimensionarea realã a activitãþii ºi normarea
acesteia prin Legea bibliotecilor. Calitatea pregãtirii
profesionale este ºi ea relevantã, marea majoritate
a personalului având azi studii postliceale sau
superioare de specialitate.
Prin mutaþiile profunde survenite în structura
societãþii româneºti începând cu anul 1990,
instituþiile de culturã îºi redimensioneazã ºi
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diversificã conþinutul activitãþii racordându-se la
imperativele prezentului. În acest context,
bibliotecile, ca parte componentã a sistemului
educaþional, prin specificitatea instrumentelor cu
care opereazã, ºi-au modelat formele de activitate
pentru a rãspunde mai bine diverselor solicitãri ºi
interese ale utilizatorilor.
Activitatea s-a desfãºurat ºi se desfãºoarã în
concordanþã cu obiectivele ºi strategia privind
îmbunãtãþirea lecturii publice, a activitãþii de
animaþie culturalã, conform rolului pe care-l joacã
biblioteca în comunitate, ca principalã instituþie
informaþionalã, culturalã, de instrucþie ºi educaþie
prin culturã, ce polarizeazã interesele tuturor
instituþiilor comunitare, demersul fiind într-o
continuã mobilitate, concordant cu aspiraþiile
utilizatorilor ºi cu cerinþele impuse de dinamica vieþii
sociale ºi economice.
Biblioteca joacã un rol important în comunitate
fiind principala instituþie informaþionalã, culturalã,
de instrucþie ºi educaþie prin culturã, dupã cum am
relevat în rândurile de mai sus. Ea polarizeazã
interesele tuturor instituþiilor comunitare, de aceea
demersul trebuie sã aibã un grad ridicat de
mobilitate; concordant cu aspiraþiile utilizatorilor, cu
cerinþele vieþii social-economice ale acestora.
Încheiem cu rândurile scriitorului Daniel Drãgan,
unul din participanþii în timp la Festivalul de
Literaturã Moºtenirea Vãcãreºtilor, cele mai multe
ediþii fiind gãzduite de bibliotecã:
Cu emoþie am trecut, dupã treizeci de ani, pragul
bibliotecii târgoviºtene  este biblioteca în care, în
anii copilãriei, am fãcut cunoºtinþã cu Balzac, Zola,
Tolstoi, Rebreanu ºi mulþi alþi sfetnici ai gândului.
O regãsesc mai bogatã, mai tânãrã ºi mai activã.
O rog sã primeascã recunoºtinþa ºi felicitãrile mele.
NOTE
1. Direcþia Judeþeanã Dâmboviþa a Arhivelor Naþionale. Fond Primãria
oraºului Târgoviºte, dosar 14/1943-1946, f. 9.

Prof. dr. Victor Petrescu
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Un monument de artã religioasã uitat: Biserica
de lemn cu hramul Cuvioasa Paraschiva din Vârtop,
comuna Cândeºti Vale, judeþul Dâmboviþa
Situatã pe valea Dâmboviþei, la cca. 30 km nordvest de Târgoviºte, comuna Cândeºti este parte
integrantã, alãturi de Voineºti, Gemenea ºi
Dragodãneºti, din vestitul bazin pomicol Dâmboviþa.
Numele comunei este asociat cu douã legende:
dupã numele stãpânului acestor locuri Cândea sau
Cândescu, unchiul paharnicului Ivaºcu din Goleºti
(trãitor în secolul al XVI-lea), sau dupã numele
legendarului Cândea, cãpitan al lui Mihai Viteazul,
care împreunã cu alþi doi cãpitani, Voinea ºi Botea,
în 1595 ar fi respins o incursiune turceascã trimisã
din Târgoviºte de cãtre Sinan Paºa, pe urmele lui
Mihai Viteazul, aflat în retragere cãtre munþi dupã
lupta de la Cãlugãreni. Pentru fapta lor vitejeascã,
fiecare a primit de la Mihai Viteazul câte o sfoarã
de moºie care apoi le-a purtat numele: Cândea 
Cândeºti, Voinea  Voineºti, Botea  Boþeºti.
Documentar, Cândeºtul este atestat pentru
1
prima datã într-un act din 1570 , emis de cãtre
Alexandru Voievod, pentru ca la 31 aprilie 1614 sã
fie din nou amintit într-un document emis de cãtre
2
Radu Voievod . Dar satul Cândeºti existent în
secolul XVI nu era în locul celui de azi. El îºi întindea
stãpânirea sus pe dealuri între pãduri, la circa 6
km nord-vest de locul actual, în punctul numit
Coadele Obârºiei, fiind aºezat printre pãduri de frica
invaziilor turceºti ºi tãtãrãºti.
La începutul sec. XVIII,
dupã ce invaziile au încetat,
sãtenii vechiului sat s-au împãrþit
în douã, dupã proprietãþile lor ºi
s-au mutat cu locuinþele unii pe
albia râului Dâmboviþa, alþii pe
valea Potopului, formând astfel
douã sate: Cândeºti din Vale, satul
de pe albia Dâmboviþei ºi Cândeºti
din Deal, satul de pe valea
Potopului, iar pe noul amplasament, sãteni din Cândeºti Vale
îºi vor aduce ºi biserica de lemn
(locuitori fiind renumiþi prin priceperea lor în modelarea lemnului)
Legendele despre acest
lãcaº de cult ne spun cã el nu a
fost ridicat de cãtre cândeºteni,
ci cã ar fi fost adus nu se ºtie de

unde ºi amplasat în vatra veche a satului, pe dealul
numit Coadele Obârºiei. Era construitã integral din
lemn, în tehnicã bizantinã. Odatã cu strãmutarea
satului în zona de vale, ºi biserica va fi relocatã,
astfel cã în anul 1713 acest locaº de cult va fi ridicat,
din nou, pe dealul Vârtop. Din pãcate, datoritã unor
factori care astãzi ne scapã, biserica va suferi
modificãri în interior. Astfel, pereþii care despart
naosul de pronaos, ºi altarul de pronaos, au fost
ridicaþi din cãrãmidã, fiind împodobiþi cu picturã în
frescã, specificã stilului brâncovenesc, picturã care
se mai pãstreazã doar fragmentar pe catapeteasmã,
construitã ºi ea din cãrãmidã, ºi zidul dintre naos ºi
pronaos. Între 1803-1804, biserica va suferi reparaþi
ample, ele fiind realizate de cãtre Bratu meºter ºi
3
Enache zugrav , prilej cu care pictura originarã va fi
înlocuitã cu una în ulei. Tot în interior, deasupra uºii
de intrare, se gãseºte ºi pisania care aminteºte de
4
aceastã intervenþie . Din perioada de început a
bisericii pe noul amplasament se mai pãstreazã ºi
douã icoane, din lemn, încastrate în zidãrie, prea
firave pentru a mai fi mutate, aºa cum s-a întâmplat
cu celelalte icoane, mutate de cãtre preotul paroh
Comãnescu Vasile în biserica nouã, ce poartã
acelaºi hram, ridicatã chiar în vatra satului.
Exteriorul va pãstra materialul originar, lemnul,
la fel ca ºi podeaua, realizatã din blocuri mari de
piatrã. Accesul în bisericã se
realizeazã prin intermediul unor
trepte care sunt realizate din
pietre circulare de piatrã, iniþial
cioplite pentru moarã.
Deºi nu-i putem calcula
adevãrata ei vârstã, totuºi
rãmânem surprinºi de aspectul
arhitectural, de ansamblul liniilor
construcþiei cu aspect naþional,
dezbrãcat de orice influenþã,
închegat în forme originale, de
bogãþia sculpturilor exterioare.
Privitã în general, biserica se
remarcã prin înfãþiºarea arhaicã
înscrisã într-un plan dreptunghiular, cu pridvorul liber, scund,
înflorat sprijinit pe 6 stâlpi rotunjiþi
ºi plini la mijloc, încrustaþi ºi cu
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necruþãtor cu acest lãcaº de cult, vremea ºi
cutremurul (pãrintele Comãnescu spune cã atunci
când în Vrancea se depãºeºte intensitatea de 4
grade tencuiala din bisericã cade) fiind inamicii sãi.
Speranþe sunt pentru a proteja, restaura ºi reda
circuitului istoric al judeþului nostru acest secular
locaº de cult, poate unic prin arhitectura sa în judeþ.

capiteluri înflorate. De jur împrejur, pereþii exteriori,
deºi scunzi, sunt împãrþiþi în douã pãrþi egale de un
brâu în torsadã împletit în douã ciubuce ce imitã
brâiele de cãrãmidã ale bisericilor vechi
moldoveneºti. Ferestrele sunt înguste decorate la
partea superioarã cu arcuri ºi acoladã, festonat ºi
scobit dintr-o singurã bucatã de lemn, inclusiv
zãbrelele, realizându-se un interesant joc de
romburi. Acoperiºul este confecþionat din ºindrilã,
cu straºinã mare, pleoºtitã menitã a apãra pereþi de
soare ºi intemperii. Deasupra uºii de la intrare se
regãseºte turla, unicã, de tip hexagonal, terminatã
printr-un con þuguiat, accesul fãcându-se printr-o
5
scarã interioarã de lemn, din pridvor .
6
Aceastã bisericã a fost folositã pânã în 1882 ,
când, aºa cum aminteam, în vatra satului s-a
construit o altã bisericã mai mare, mai încãpãtoare,
de cãtre preotul Marin Georgescu, acesta fiind ºi
ultimul preot care a slujit în biserica de lemn de la
Vârtop. Dupã aceastã datã, biserica va fi datã uitãri,
ea suferind distrugeri sistematice datoritã
intemperiilor, cutremurelor, indiferenþei oamenilor.
Totuºi, pentru o scurtã perioadã de timp, biserica
va redobândi din splendoarea veche, în urma
operaþiunilor de restaurare, iniþiate între 1967-1970,
prin grija preotului paroh Tudor Pavelescu.
Din pãcate prezentul este mai mult decât
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NOTE
1
Mihai Oproiu, Eduardt Samoilã, Honorius Moþoc, Georgeta Toma,
Înfruntând veacurile. Aºezãri ºi monumente dâmboviþene, Editura
Transversal, Târgoviºte, 2009, p. 110; Dragoº Mircea Dumitru,
Mihai Gabriel Popescu, Dâmboviþa 1810-2010. Micromonografii.
Documente, Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2010, p. 127;
2
Pârvan Dobrin, Constantin Condrea, Nicolae Bungrezeanu, Din
tezaurul arhivistic dâmboviþean. Catalog de documente. 15261848, Bucureºti, 1993, p. 27;
3
Mihai Oproiu, Eduardt Samoilã, , Op. Cit., p. 112;
4
Mihai Oproiu, Inscripþii ºi însemnãri din judeþul Dâmboviþa, vol.
II, Editura Transversal, Târgoviºte, 2003, p. 66: Cu vrerea tatãlui
ºi ajutorul fiului ºi cu sãvârºirea sf(ântului) Duh, amin. Ridicatus-a aceastã sfântã ºi dumnezeiascã bisericã, unde se cinsteºte
ºi se prãznuieºte hramul cuv(ioasei) Paraschiva ºi al sf(ântului)
marelui mucenic Teodor Tiron, în zilele prea luminatului ºi
prea înãlþatului domn C(o)stantin Alex(andru) Ipsilant vo(i)evod
ºi în zilele prea sfinþitului mitropolit al Ungro-Vlahiei chir
Dositeiu, cu îndemânarea ºi cu toatã cheltuiala robilor lui
Dumnezeu, Pavel erei, Anca preoteasa, Marin preotu, Anghelina
preoteasa, Andrei Parnia, Cristian Bãdoiu, Ion erei, Maria,
Muscã, Badea Cojoacã, Ion Comãnescu, Paraschiva, Ion
Danciu, Stanca, Nicolae sin Dima ot Târgoviºte, Dobra, Preda
sin Andrei ot Tãtãrani, Lazãr ot Drãgãeºti, Radu Þâru, Oprea
Ciortan, Pavel sin Matei, D(umi)tru sin Miriþã, Cârstian
Comãnescu, Dobre, Ion Celvlicã, Cârstiea Nastia, Bãdoiu, ca
veºnicã pomenire ºi în veacul de acum ºi în cel viitor. 7312
a(u)g(ust) 23. Az pisah Enache zugrav, Bratu meºter;
5
Descrierea bisericii o datorãm preotului paroh Comãnescu Vasile,
cãruia îi mulþumim ºi pe aceastã cale, cel care se îngrijeºte de
cãtre acest monument de artã religioasã româneascã, ºi care,
prin perseverenþã, a reuºit sã obþinã aprobãrile ºi fondurile
necesare restaurãri acestui monument.
6
Ea mai este amintitã ºi în catagrafiile întocmite în anii 1810 (Alex.
Popescu-Runcu, Catagrafia judeþului Dâmboviþa la 1810,
Târgoviºte, Tipografia Viitorul Petre Gh. Popescu, 1936), 1838,
dar ºi în Almanahul Dâmboviþei, 1912 ºi Dicþionarul geografic al
judeþului Dâmboviþa, 1890.

Prof. dr. Iurea Ionuþ
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27 martie 1918 
Unirea Basarabiei cu România
În fiecare an în ziua de 27 martie se aniverseazã
unirea, mai bine spus reunirea Basarabiei cu
România. Am folosit termenul de reunire deoarece
în ziua de 16/28 mai 1812, în Sala Uleiurilor din
palatul domnesc, astãzi Hanul lui Manuc din
Bucureºti, s-a semnat pacea dintre Sublima Poartã
ºi Imperiul Þarist, prin care Basarabia sau Moldova
de Rãsãrit, dintre Prut ºi Nistru, era ruptã de patria
mamã ºi cedatã ruºilor. Imperiul Þarist a dus o
politicã durã de rusificare a românilor dintre Prut ºi
Nistru. A impus ca slujbele din Biserica Ortodoxã
sã se desfãºoare în limba rusã, a interzis
deschiderea oricãror ºcoli confesionale în limba
românã, a oprit apariþia ziarelor, revistelor, cãrþilor
etc. scrise în româneºte, cu alfabet latin. În aparatul
funcþionãresc, al cinovnicilor, au fost aduºi ruºi,
ori rusofoni, deoarece oficialã era limba rusã. În
cazul încãlcãrii legilor aspre ale administraþiei ruse,
poliþia politicã, numitã Ohrana în ultima parte a
existenþei Imperiului Þarist, acþiona într-o manierã
inumanã, dar eficientã. Totuºi nimic nu a putut
stinge sentimentul basarabenilor cã sunt români.
Ei au continuat sã foloseascã limba românã în
discuþiile dintre ei, sã-ºi povesteascã legendele, sã
menþinã contactele cu locuitorii din România.
Sperau în revenirea la România.
O primã luminã în noapte a fost în anul 1856.
Atunci, când s-a semnat la Paris tratatul de pace
care încheia rãzboiul Crimeei (1853-1856), cele trei
judeþe din sudul Basarabiei  Cahul, Bolgrad, Ismail
 au fost redate Moldovei. Situaþia nu a durat mult.
În anul 1878, la Berlin, prin conferinþa celor ºapte
mari puteri, ce încheia rãzboiul dintre 1877-1878,
s-a decis ca cele trei judeþe din Basarabia
meridionalã sã revinã din nou la Rusia.
Românii ºi-au dat seama cã trebuia sã se
ajungã la o nouã frãmântare internaþionalã, un
cutremur, pentru a putea fi înfrântã Rusia ºi, astfel,
sã se poatã din nou reuni Basarabia cu România.
Evenimentul aºteptat s-a produs în timpul primului
rãzboi mondial. La 2 martie 1917 þarul Nicolae al
II-lea a abdicat în favoarea fratelui sãu, marele
duce Mihail. Acesta din urmã, a doua zi, la 3 martie

1917, a abdicat în favoarea Dumei, condusã de
cneazul Lvov.
În Imperiul Þarist s-a produs haos. Bolºevicii
au profitat de pe urma lui ºi au acceptat
propunerea Germaniei de a primi ajutorul ei pentru
a putea prelua puterea. Vladimir Ilici Ulianov  Lenin,
împreunã cu 32 tovarãºi ai sãi aflaþi în Elveþia, au
fost urcaþi într-un vagon plumbuit cu regim de
extrateritorialitate, duºi la Petrograd ºi susþinuþi pe
scena politicã ruseascã.
În acea conjuncturã a început sã se desfãºoare
ºi miºcarea de eliberare a popoarelor asuprite din
Rusia. Între acestea se gãseau ºi românii din
Basarabia. Acolo, la 3/16 aprilie 1917, la Chiºinãu,
s-a luat iniþiativa de a fi format Partidul Naþional
Moldovenesc. Din programul lui rezultã cã lupta
pentru slobozenie naþionalã, bisericeascã ºi
culturalã. La 23 iunie/6 iulie 1917, în Palatul
Libertãþii din Chiºinãu, delegaþii Sovietului ofiþerilor
ºi soldaþilor ºi ai Partidului Naþional Moldovenesc
au decis formarea Sfatului Þãrii.
Imediat, oamenii politici din Petrograd au
reacþionat. Impresionant a fost cã, indiferent de
partidul cãruia-i aparþineau, toþi au avut acelaºi
mesaj: Basarabia nu putea fi pierdutã, deci nu se
admitea desprinderea de Rusia. În iulie 1917, Al.
Kerenski, noul premier al Rusiei, l-a trimis la
Chiºinãu pe Ion Inculeþ pentru a rezolva situaþia.
La rândul sãu, Vladimir Ilici Ulianov-Lenin,
conducãtorul bolºevicilor, a trimis spre Basarabia
o serie de comisari comuniºti: G. Laifer, L. Fiºelev,
L. Sepetievski, Vasiliev-Totelboim, I. Iakir etc. Toþi
erau specializaþi în convingerea oamenilor sã le
accepte punctul de vedere. În cazul în care nu
reuºeau prin vorbe, foloseau forþa. Nu au izbutit.
În final, rapid, în lunile august-septembrie 1917 au
fost alungaþi din Basarabia.
Concomitent, basarabenii au trecut la înlocuirea
tuturor funcþionarilor  cinovnicilor ruºi ori rusofoni
 cu slujbaºi români, care urmau sã foloseascã limba
românã ºi alfabetul latin în administraþie.
Între 8/15-14/27 septembrie 1917, la Kiev, s-au
desfãºurat lucrãrile Congresului naþionalitãþilor.
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Acolo, delegatul basarabean Teofil Ioncu a arãtat ºi
a susþinut cã nu era naþiune moldoveneascã, ci numai
românã. Vorbele lui convingãtoare au impresionat
atât încât au fost ovaþionate minute în ºir.
Sfatul Þãrii, constituit în vara-toamna 1917, cu
rost de Parlament, era compus din deputaþi
reprezentând proporþional toate etniile din
provincie: 105 români, 15 ucraineni, 14 evrei, 7 ruºi,
2 germani, 2 bulgari, 2 gãgãuzi, 1 polonez, 1
armean, 1 grec.
Urmãrirea cifrelor aratã clar cã Sfatul Þãrii a
fost alcãtuit democratic.
Dupã ce la data de 24 octombrie/7 noiembrie
1917 bolºevicii, conduºi de Vladimir Ilici UlianovLenin au dat lovitura de stat ºi au preluat puterea
politicã în Rusia, au emis, în ziua de 2/15 noiembrie
1917, Declaraþia drepturilor popoarelor din Rusia.
Acest decret, promulgat ºi sancþionat imediat de
V. I. Ulianov-Lenin, a venit sã completeze actul
care recunoºtea Dreptul la autodeterminare al
popoarelor din Rusia, act pe care-l sancþionase
ºi promulgase de fapt la 15 septembrie/8
octombrie 1917 premierul legal al Rusiei, avocatul
eser A. Kerenski.
Pe baza acestor acte, basarabenii, prin
deputaþii din Sfatul Þãrii, la 2/15 decembrie 1917
au proclamat Republica Democraticã
Moldoveneascã. Petrogradul ar fi dorit ca ea sã
facã parte din Republica Federativã Rusã.
Basarabenii nu au acceptat. La 24 ianuarie/6
februarie 1918, Sfatul Þãrii a declarat Moldova þarã
slobodã ºi a dat statului numele de Republica
Democraticã Slobodã Moldova.
Reacþia Ucrainei a fost imediatã. A ameninþat cu
represalii ºi a trecut la unele mici acþiuni militare.
Toate au fost respinse de unitãþile armate
basarabene, create cu acordul generalului
ªcerbacev, ulterior sprijinite de 4 divizii româneºti
trimise acolo ca urmare a ordinului regelui Ferdinand.
Reacþia basarabenilor a fost cea aºteptatã ºi
doritã: au cerut unirea cu România.
Intelectualii români au susþinut din plin miºcarea de masã a românilor dintre Prut ºi Nistru.
Cu riscul vieþii, au trecut Prutul ºi au pledat
cauza Unirii. Între cei care au mers în cãruþe
zile întregi, din sat în sat, au fost transilvãnenii
Andrei Oþetea, Onisifor Ghibu, Sebastian
Bornemiza, Ion Mateiu, bucovinenii George
Tofan, Emanoil Iliuþ, Ovidiu Þopa, basarabenii
Vladimir Cazacliu, Alexandru Vãleanu, ªtefan
Ciobanu, Vasile Horea, regãþenii Mihail
Sadoveanu, Apostol D. Culea, Nicoarã
Beldiceanu, Tudor Pamfile, Nicolae Dunãreanu,
Gheorghe Murgoci, Petre V. Haneº etc.
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Acþiunea acestor intelectuali a fost mifiricã. Ei
i-au convins pe basarabeni de necesitatea reunirii
cu România, a transpus cuvântul scris în cãrþi într-o
formã de viaþã, de patriotism constructiv.
La 27 martie/19 aprilie 1918, Sfatul Þãrii, întrunit
la Chiºinãu, a proclamat unirea cu România. Dintre
deputaþii prezenþi 86 (68,8%) au votat pentru unire,
3 (2,4%) au votat împotrivã, 26 (28,8%) s-au
abþinut, iar 13 au fost absenþi.
Premierul României, Alexandru Marghiloman,
care se gãsea în vizitã la Chiºinãu, dupã vot, a
intrat în sala de ºedinþe ºi a felicitat cãlduros Sfatul
Þãrii, în numele regelui Ferdinand, al poporului
român ºi al sãu personal.
Dupã revenirea premierului la Bucureºti ºi
convorbirea cu regele Ferdinand, la 9/22 aprilie
1918, s-a semnat Decretul Regal nr. 842 prin care
se declara definitivã ºi pe vecie unitã Basarabia
cu România.
Actul a prilejuit mari sãrbãtori populare pe toate
pãmânturile locuite de români. Era normal. Se
înfãptuise prima etapã a construirii României Mari.
Existenþa noului stat trebuia recunoscutã pe plan
internaþional prin ratificarea tratatelor de pace
parafate la Paris în ianuarie 1920. Anglia a procedat
la ratificare în anul 1922, Franþa în 1927 ºi Italia în
1927. În acele condiþii, tratatul nu avea forþã
obligatorie deoarece a patra putere semnatarã,
Japonia, nu a ratificat tratatul cu România.
Poziþia Imperiului Nipon este explicabilã prin
prisma ultimelor documente din arhivele Ministerului
de Externe de la Tokio, scoase la luminã de
cercetãtorii din USA. Din ele rezultã clar cã la 20
ianuarie 1925 între Moscova ºi Tokio s-a încheiat
un protocol secret prin care se cerea sã nu fie
prejudiciate hotarele URSS. În schimb, sovieticii
acordau japonezilor drepturi de pescuit în apele
lor teritoriale ºi posibilitatea sã exploateze petrolul
din partea care le aparþinea din Insula Sahalin.
Fiind avantajos, tratatul economic i-a determinat
pe japonezi sã nu ratifice actul de la Paris cu
România. Au pretextat cã este o problemã pur
europeanã, deci nu-i intereseazã.
S-a ajuns, la 23 august 1939, la semnarea la
Moscova a pactului Ribbentrop-Molotov care, prin
Anexa 3 secretã, prevedea acordul Germaniei ca
URSS sã ocupe Basarabia.
Aºadar, unirea Basarabiei cu România a fost
un act temporal, durând pânã la 26 iunie 1940.
Atunci din nou Basarabia a fost cotropitã de URSS,
în pofida voinþei populaþiei sale.

Prof. univ. dr. Radu ªtefan Vergatti
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REMEMBER
Dan Simonescu.
Cartea, crezul unei existenþe
Personalitate a culturii române, continuator al
marilor corifei ai bibliologiei (Ioan Bianu, N.
Georgescu-Tistu, Nerva Hodoº, Ioachim Crãciun), se
naºte la 11 decembrie 1902 la Câmpulung-Muscel,
într-o familie numeroasã, având 11 fraþi. ªcoala
primarã, cursurile gimnaziale ºi liceale în oraºul natal, susþinându-ºi bacalaureatul la Piteºti. Licenþiat în
Litere ºi Filosofie la Universitatea din Bucureºti (1925),
unde îºi ia ºi doctoratul (1938) cu teza Literatura
românã de ceremonial. Condica lui Gheorgachi,
1762. Lucreazã ca paleograf la Arhivele Statului
Bucureºti (1924-1925), profesor de liceu la
Câmpulung ºi Bucureºti (1926-1927), apoi asistentbibliotecar la Universitatea din Bucureºti, Facultatea
de Litere ºi Filosofie, susþinând seminarul de istoria
literaturii române (din 1927). Colaboreazã cu Ioan
Bianu, este bibliotecar la Biblioteca Academiei
Române (Secþia manuscrise ºi cãrþi româneºti vechi,
1931-1943) pentru realizarea Bibliografiei Româneºti
Vechi. Predã la Seminarul Pedagogic Universitar Titu
Maiorescu din Bucureºti (1935-1938). Ocupã prin
concurs postul de profesor suplinitor (1941), apoi
profesor titular (1942) la Facultatea de Litere ºi
Filosofie a Universitãþii din Iaºi (Catedra de istoria
literaturii române vechi). Este numit director general
al Direcþiei de Studii din Ministerul Învãþãmântului ºi
director al Seminarului Pedagogic Universitar Titu
Maiorescu din Bucureºti (1947). Dupã îndepãrtarea
de la catedrã (1952) susþine cursuri la Secþia de
Biblioteconomie a ªcolii Tehnice de Activiºti Culturali
(1953-1958), apoi ocupã postul de cercetãtor ºtiinþific
principal la Institutul de Istorie N. Iorga al Academiei
Române (1953-1968). Devine profesor la Institutul
Pedagogic de 3 ani (Secþia biblioteconomie) de pe
lângã Universitatea din Bucureºti (1963-1969), apoi
este reintegrat în 1968 ca profesor la Facultatea de
Limba ºi Literatura Românã a Universitãþii din
Bucureºti, de unde se pensioneazã (1972). Obþine
confirmarea titlului ºtiinþific de doctor docent în ºtiinþe
filologice (1962). Membru al Asociaþiei Slaviºtilor
(1963), al Uniunii Scriitorilor (Secþia de istorie ºi criticã
literarã, 1965). Premiul Asociaþiei Scriitorilor din
Bucureºti pentru volumul de studii Contribuþii (1984).
Colaboreazã cu studii, articole ºi recenzii la
numeroase publicaþii: Bibliotheca, Studii ºi cercetãri

de documentare, Educaþie-Învãþãmânt, Memoriile
Academiei Române, Familia, Bibliotecarul,
Universul cãrþii, Magazin bibliologic, Raze de
luminã, Cugetul, Convorbiri literare, Arhiva
româneascã, Viaþa româneascã, Biserica
Ortodoxã Românã, Studii ºi cercetãri de bibliologie,
Contemporanul, Limba românã, Revista
muzeelor, Limbã ºi literaturã, Glasul patriei,
Manuscriptum. Studii ample ºi documentate în diverse anuare, culegeri apãrute la Bucureºti, Galaþi,
Târgoviºte, Cluj-Napoca, Râmnicu-Vâlcea, Piteºti,
Arad. Ales preºedinte de onoare al Societãþii Române
de Bibliofilie (1972) cu sediul la Târgoviºte.
Recunoscut ca specialist de mare probitate a
bibliologiei româneºti ºi nu numai, întreprinde cãlãtorii
de studii sau participã la reuniuni internaþionale în
Franþa, Italia (Padova, Roma), Germania (Berlin,
Leipzig), Grecia (Atena, Salonic), Turcia
(Constantinopol), Bulgaria (Sofia), Iugoslavia
(Belgrad), Anglia (Londra), Ungaria (Budapesta).
Membru de onoare al Academiei Române din 1992
(ºedinþa din 11 decembrie 1992). De ziua sa de
naºtere este felicitat printre alþii de preºedintele
României (Ion Iliescu), ministrul învãþãmântului (Liviu
Maior), care printre altele afirma cã: Opera DomnieiVoastre, prin care cultura naþionalã scrisã a sporit
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considerabil, devenind mai cunoscutã în lumea
ºtiinþificã, se rânduieºte alãturi de cele mai
reprezentative contribuþii la creºterea patrimoniului
spiritualitãþii româneºti ºi universale. Numeroºii
Dumneavoastrã discipoli, de la bibliotecari la savanþi,
vã împãrtãºesc ideile ºi vã sunt recunoscãtori pentru
darul de minte ºi de suflet pe care l-aþi oferit cu
distincþie ºi generozitate, prin opera ºi pilda unei vieþi
exemplare. Înceteazã din viaþã la 11 martie 1993, în
Bucureºti. Adunã ºi publicã materialul privitor la
Bibliografia Româneascã Veche (volumul 3  fasc.
3-8 ºi volumul 4, complementar, cuprinzând addenda
et corrigenda la toate cele trei tomuri anterioare).
Abordeazã pluridisciplinar istoria cãrþii româneºti ºi
realizeazã numeroase investigaþii bibliologice.
Cerceteazã activitatea tipograficã a oraºului
Bucureºti, de la prima tipografie a Mitropoliei (din
1678) pânã la sfârºitul perioadei vechi (1830) ºi
activitatea culturalã a câtorva centre caligrafice ºi
tipografice din secolele trecute (Târgoviºte,
mãnãstirea Neamþ ºi Cetãþuia din Iaºi). Publicã sinteze
asupra evoluþiei cãrþii româneºti (Pagini din istoria cãrþii
româneºti, Scurtã istorie a cãrþii româneºti) ºi
monografii istorico-bibliografice consacrate tiparului
arab ºi grecesc din Þãrile Române. Dezvoltã
cercetarea difuzãrii incunabulelor în spaþiul cultural
românesc (Cercetãri româneºti despre incunabule.
Incunabulele din bibliotecile noastre, Incunabula în
România). Descrie ºi analizeazã manuscrise
medievale, monumente ale artei caligrafiei ºi miniaturii
europene, aflate în colecþii din România (Codex
aureus, Codex burgundus). Elaboreazã (în 1976)
primul manual românesc de bibliografie (Curs de
teorie a bibliografiei) ºi primul manual de bibliologie
(destinat elevilor din clasele XI ºi XII de la liceele de
filologie ºi istorie). Astfel, în 1979, pentru prima datã,
ºtiinþa cãrþii este introdusã ca materie obligatorie în
programa didacticã (Biblioteconomie). Formuleazã
ideea de complex bibliologic, demers integrator
având ca obiect cartea ºi pe toþi factorii care concurã
la realizarea ei (autor, editor, tipograf, librar,
bibliotecar ºi cititor). Este încrezãtor în destinul cãrþii,
al bibliotecii ca tezaurizatoare a acesteia ºi a
memoriei umane în timp: Cartea ºi biblioteca sunt
douã naþiuni în perfectã armonie, care trãiesc bine
una lângã alta, ba mai mult se completeazã în aºa
fel, încât una fãrã alta nu poate vieþui [ ] Cartea
este mijlocul necesar de a trãi, o necesitate vitalã
pentru omul înzestrat cu pasiunea cunoaºterii
adevãrului ºi a noului, pentru omul dotat cu simþul a
tot ce este frumos în lume.
Vizionar anticipa pentru generaþiile ce vor urma,
un adevãrat ºoc informatic:  Biblioteca viitorului
va introduce metode noi de difuzare a cãrþilor ºi
informare a cititorilor prin informatizarea ºi
automatizarea diferitelor servicii. Bibliotecarul
trebuie sã fie pregãtit din timp pentru schimbare,
pentru «ºocul viitorului!».
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Curs de bibliografie specialã, Bucureºti, 1967,
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1967, dactilografiat; Istoria cãrþii, Bucureºti, 1967, 92 p.
(1); p. 93-209 (2), dactilografiat; Istoria bibliotecilor,
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1990, p. 5-6; Stoica, Ion. Profesorul Dan Simonescu
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Centenar Dan Simonescu. Cartea ºi biblioteca.
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prefaþã, tabel cronologic, bibliografie selectivã ºi note
de Gheorghe Buluþã ºi Victor Petrescu, Târgoviºte,
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Peterscu, Victor. Galeria bibliologilor români,
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Victor; Vasilescu, Emil. Bibliologi români. Dicþionar,
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TABLETA DE SCRIITOR

Iulian Filip

(27.I.1948, Sofia, Bãlþi, Republica Moldova)

Poet, dramaturg, prozator, folclorist, publicist,
cineast, pictor ºi grafician, Iulian Filip a absolvit
Universitatea Alecu Russo din Bãlþi (1970),
susþinându-ºi apoi teza de doctorat la sectorul de
folclor al Secþiei de entografie ºi studiul artelor de
la Academia de ªtiinþe a Moldovei, unde între anii
1974 ºi 1985 a fost cercetãtor ºtiinþific. Din 1990 
ºef al Departamentului Culturã al Primãriei Chiºinãu
(pânã în 2006). Din 2006  ºeful Departamentului
Cãile Cãrþii în administraþia Uniunii Scriitorilor din
Moldova (preºedinte acad. Mihai Cimpoi, la vremea
aceea). Dupã o pauzã de 25 de ani, revine la
Academia de Stat a Republicii Moldova, la acelaºi
sector de folclor, acum în cadrul Institutului de
Filologie (2010). În 2012 susþine teza de doctor în
filologie. Conduce redacþia Chiºinãu a revistei
târgoviºtene Litere (din 2002). Debut cu placheta
de versuri Neîmpãcatul meºter (1974), dar
adevãratul debut îl considerã apariþia celui de al
doilea volum de poezie, Cerul fântânilor (1977).
Urmeazã cãrþile de poezie Dialoguri primordiale
(1978), Hulub de poºtã (1983), Unde eºti?
(1987), Cafea neagrã (1989), Fir de nisip
(1991), Seminþele mãrului oprit (1998), în care
autorul cultivã un vers clasic, tradiþional, sugestiv
în vecinãtate cu poezii moderne, în vers liber.
Schimbarea frecventã de registre, remarca Mihai
Cimpoi, obsesia ludicului, recetirea motivelor
folclorice constituie câteva repere specifice ale
poeziei sale. Cãrþile de catrene scot în evidenþã
alte valenþe  Dansul timizilor (1994),
Mergãtorul, ªtiutorul sã mã ierte... F. contribuie
la promovarea poeziei ºi dramaturgiei pentru copii
prin numeroase cãrþi, între care Casa fiecãruia
(1980), Cenuºar-voinicul ºi Cenuºãreasamireasa (1981), Facã-se voia ta, Sfârleazã!
(1985), Colacul-marele, frate bun cu soarele
(1988), Copãcel, copãcel (1989), Din neamul lui
Pãcalã (1995), Au vrut melcii sã se batã (1996),
Ruga iezilor cei trei (1998), Plãcinþele cu mãrar/
Nucul cu o singurã nucã (carte duplex: versuri,
poveºti, 1999), Moara cu plãcinte (2008), Rochiþa
leneºã (2010), Urmele mele frumoase (2012),
Pãlãriuþã oranj ºi lupul din râpã (2012)
configurând o consacrare categoricã a lumii în

devenire. Într-un singur teatru, Guguþã, se joacã
timp de douã decenii mai multe spectacole pentru
copii: La izvor, Moara cu plãcinte, Albina
salveazã lumina, Pâinicã de la iepure, Comoara
tâlharului, Cobora un cãþeluº din cer.
Piesele de teatru semnate de Iulian Filip s-au
jucat ºi în Târgoviºte.
La Editura Bibliotheca a apãrut în 2010 în
colecþia Biblioteca Societãþii Scriitorilor
Târgoviºteni un volum de teatru. Prima scriere
dramaticã  Care-s sãlbaticii?  cu care se deschide
volumul e un spectacol spumos care, de 10 ani
þine afiºul teatrului Satyricus I. L. Caragiale. I se
alãturã Mioriþa  tragedie naþionalã, Þara în care
nebunii mor de inimã, Galateea de/pe lângã butoiul
lui Diogene, Dreptul de a ieºi pe acoperiº ,
Spãrgãtorul de oale , Premiul Nobel pentru
Semãnãtorii reduºi. Dintre contemporani, I. Filip se
apropie de maniera lui Horia Gârbea prin tendinþa
de a demitiza sau de a reinterpreta teme bãtãtorite
ale literaturii naþionale sau universale.
O altã sursã la care se alimenteazã teatru iulian
este tezaurul literar naþional ºi universal, istoria
noastrã, zbuciumatã ºi contradictorie, în care cei
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mai mulþi dintre eroii notorii se preteazã la o
abordare scenicã. În acest caz dramaturgul se
înregimenteazã necondiþionat în cohorta creatorilor
moderniºti, experimenteazã, valorificã, exploateazã
din plin oportunitãþile oferite de intertext, imagineazã
scene ºi personaje ce consunã cu anumite
evenimente ºi personaje mai mult sau mai puþin
cunoscute. Festivalul Internaþional de teatru pentru
copii ºi tineret Pãpuºile vii, în ediþia din 2000 i-a
avut printre protagoniºti pe actorii teatrului
Satiricus  I.L. Caragiale, pe dramaturgii Iulian
Filip, Ianoº Þurcanu, Alexandru Grecu.
Tot copiilor le-a consacrat câteva proiecte TV
de rãsunet: emisiunile Cinel, cinel, 2 ore + 3 iezi...
În domeniul folcloristicii a publicat volumele Teatru
popular (1981), Primiþi «Cãluþul?» (1983),
Miracolul scenei în arta popularã (2012) º.a. Este
ºi autor de texte pentru cântece de estradã, corale
ºi de facturã popularã, autor de scenarii ºi de librete
pentru spectacole ºi filme.
Iulian Filip este ºi un remarcabil poet, creaþia
sa, variatã, este oarecum greu de subordonat unei
formule, motiv pentru care comentariul se opreºte
la volumul Luna-i una. Poezii de dragoste ºi de
durere din dragoste ori din lipsa de dragoste
(Editura Bibliotheca, 2009).
Filonul liric al volumului, ca de fapt al întregii
poezii semnate de Iulian Filip, este proiectat pe
fundalul unor evenimente autobiografice, poezia
dezvãluind pe lângã un spirit cultivat, un eu liric
plin de sensibilitate: Mi-am legat calul de-o floare /
ca de-un semn de întrebare. / Paºte calul iarba
lungã, / pânã cãlãreþul tânãr / la rãspunsuri o sajungã. / Iar rãspunsu stã rãspunsu / pe gura ce lo ascunsu... / Floarea tremurã cã-i searã, / calul
paºte iarbã rarã, / cãlãreþul se însoarã: / luna ºi cu
stelele  / miresei mãrgelele, / dulci privighitorile 
/ mirelui viorile.... Ceea ce dã nota originalã a liricii
erotice a lui Iulian Filip este o undã nuanþatã ironic,
[...] cu multe virtuþi sugestive, pline de sentimente
ºi gingãºie aºa cum observã acad. Mihai Cimpoi,
unul dintre comentatorii lui Iulian Filip.
Dar Iulian Filip este ºi un publicist de atitudine,
iscoditor, original creator al ceea ce s-ar putea numi
pamfletul-polemicã de subtilã urbanitate, în care
atacului grobian sau invectivei i se substituie reacþia
celui civilizat, cult ºi manierat în care notele de
amabilitate prevenitoare învãluite într-o subtilã
ironie reuºesc sã impunã dialogul în urma cãruia
formatorul de opinie îºi atinge invariabil scopul.
ªi face aceasta consecvent, de 10 ani, în rubrica
sa din Literatura ºi arta, adesea în Capitala, în
Bibliopolis º.a.
Când pe morþi îi strâng pantofii, cum e mersul
celor vii? (Ed. Bibliotheca, Târgoviºte, 2006, 318
pag.) cuprinde 127 de tablete  dacã am numãrat
bine  publicate în aceleaºi ziare ºi reviste în
perioada 21 iunie 2001  21 iunie 2006.
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În cele mai multe articole, Iulian Filip aplicã o
strategie pe care am mai întâlnit-o la redutabilul
eseist Alexandru George: se evocã o întâmplare
insolitã sau un fapt mai puþin cunoscut dar
consemnat de istoria scrisã ori, mai adesea, de cea
socraticã, pentru ca apoi sã se releve similitudini 
pe care lectorul grãbit sau neatent nu le sesizase
 cu realitãþi stingente ce reþin de regulã interesul
colectiv reclamând formularea unei aºa-zise opinii
publice. Se creeazã, subliminal, impresia, de altfel
adevãratã, cã autorul nu face altceva decât sã dea
formã concretã neliniºtirilor, frãmântãrilor,
întrebãrilor cetãþeanului agresat cotidian de cei
care ar trebui, cel puþin teoretic, sã-i asigure calmul
ºi seninãtatea existenþialã.
Iulian Filip are o figurã seninã de factotum în
culturã. Animatorul, organizatorul de culturã se
întâlneºte cu fãcãtorul de culturã (iatã cã ºi noi neam molipsit de jocul lui lingvistic-calamburistic) este
antologatorul unui volum Poezia acasã: Poeþi
contemporani din Basarabia, apãrutã la Târgoviºte
(2003, în colaborare cu Mihai Stan). (Mihai Cimpoi)
Relativ recent cei doi autori, Iulian Filip ºi Mihai Stan
au dat la ivealã antologia poeticã bilingvã românãrusã intitulatã Târgoviºte  Chiºinãu  Sankt-Petersburg, lansatã la Moºtenirea Vãcãreºtilor (2012).
Iulian Filip este ceea ce s-ar numi un animator
cultural în relaþia veche de peste 15 ani dintre
Târgoviºte ºi Chiºinãu, relaþie stabilitã pe
coordonatele culturii scrise, astfel el este cel care
alãturi de consiliul director al Societãþii Scriitorilor
Târgoviºteni a atras în aceastã colaborare pentru
cunoaºterea reciprocã pe primarii Chiºinãului
Serafim Urecheanu ºi, mai recent, pe Dorin
Chirtoacã, pe acad. Mihai Cimpoi ºi pe scriitorii Ianoº
Þurcanu, Vasile Romanciuc, Nicolae Dabija, Valeriu
Matei, Oleg Bodrug  directorul editorii Prut International, Aurelian Silvestru  directorul Liceului
Prometeu din Chiºinãu, Igor ªarov, directorul editurii
Cartdidact care a editat câteva titluri în parteneriat
cu Editura Bibliotheca.
Alãturi de târgoviºtenii Victor Petrescu, Agnes
Erich, Mihai Stan, de regretatul Mihai Gabriel
Popescu, de Ion Mãrculescu sau George Coandã,
Niþã Mircea, Mihai ªerbãnescu, Iulian Filip a atras
pe Lidia Kulikovski, încã directoarea Bibliotecii
Municipale Hasdeu, la fondarea Bibliotecii
Târgoviºte din Chiºinãu, la dotarea cãreia cu
peste 10000 de volume au contribuit ºi editurile
Bibliotheca ºi Pandora-M (apoi Marcona).
Schimburile culturale, simpozioanele, lansãrile de
carte s-au constituit într-un proces unic ºi original
al comunicãrii prin artã între douã oraºe-capitalã
Chiºinãu ºi Târgoviºte, proces care a culminat cu
înfiinþarea unei redacþii a revistei Litere. Revistã
lunarã de culturã a Societãþii Scriitorilor
Târgoviºteni la Chiºinãu (2002), al cãrei
coordonator nu este altul decât poetul Iulian Filip.
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O ineditã laturã a creaþiei lui Iulian Filip a fost
oferitã târgoviºtenilor, odatã cu vernisarea expoziþiei
de picturã pe care artistul plastic, de data aceasta,
a deschis-o la Muzeul de Istorie din Târgoviºte în
2000, cucerindu-i pe vizitatorii târgoviºteni.
Membru în juriile celor douã festivaluri cu care
târgoviºtenii se mândresc (Crizantema de Aur 
46 ºi Moºtenirea Vãcãreºtilor  45), prezent în
librãriile târgoviºtene prin cãrþile sale, dar ºi pe scena
Teatrului Mihai Popescu din Târgoviºte, Iulian Filip,
membru fondator al Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni
poate fi considerat, fãrã doar ºi poate, nu numai un
fiu al Târgoviºtei dar ºi un creator de artã ºi animator cultural care a izbutit  în ultimul timp prin
Asociaþia Culturalã Târgoviºte-Chiºinãu, preºedinte
Victor Petrescu  alãturi de prietenii târgoviºteni sã
uneascã, deocamdatã în domeniul artei ºi culturii,
românii de pe cele douã maluri ale Prutului.
Contribuþia de excepþie a lui Iulian Filip la
propãºirea artei ºi culturii româneºti a fost
recunoscutã prin acordarea unor distincþii: Maestru
în Arte (1993), Medalia Mihai Eminescu (1998),
Premiul Simion Florea Marian al Academiei
Române, Premiul special al Festivalului
Internaþional de Poezie Lucian Blaga, Cluj (2001),
Premiul Ilie Gravorul (1996), Ordinul de Onoare
(2010), Premiul Ion Creangã, pentru întreaga
activitate în domeniul cãrþii pentru copii (instituit ºi
înmânat de cãtre Preºedintele Parlamentului RM 
2012). Ca membru fondator al Societãþii Scriitorilor
Târgoviºteni (2005) ºi ca scriitor aparþinând deja
patrimoniului cultural local, el a fost distins cu premii
ale SST: secþiunea traduceri pentru volumul
Dragoste ºi moarte (Amore e Morte)  traducere
din Giacomo Leopardi (2006); premiul pentru
publicisticã  Când pe morþi îi strâng pantofii, cum
e mersul celor vii? (2007); Premiul Grigore
Alexandrescu pentru poezie: Moara cu plãcinte
(2008) ºi Cartea cea mai a mea (2009).
*

Gãsim, în cãrþile lui Iulian Filip, o continuitate
tematicã (rãdãcinile, casa, omul ºi natura, viaþa,
moartea), pigmentatã de o manifestare mai
accentuatã a ludicului. Iulian Filip dã dovadã de o
imaginaþie frumoasã, jucându-se serios cu vorbele,
inventând noþiuni ºi categorii, înflorindu-ºi fraza,
rampanizând-o, fãcând-o sã spumege, sã fie cu
efect retoric, operând cu majuscule, cu rarefieri,
sublinieri cu bolduri ºi cu aldine, metafiorizând ºi
graficizând, ornamentând cu desene, sigle,
semnãturi. Scrie jucându-se, aproximeazã,
defineºte, ironizeazã ºi o întoarce în serios, pune
întrebãri grave ºi se autoîntreabã, constatã trist ºi
se bucurã luminos când e vorba de o faptã culturalã
bunã (ºi nu numai culturalã; despre Paºtele Blajinilor
spune bunãoarã cã e o luminoasã ºi creºtinã

întâlnire a noastrã cu noi), se dã în spectacol
calamburistic, liric sau grav, dramatic, barochizeazã
sau noteazã simplu, cu creionul, moralizeazã ºi
ascultã atent lecþiile altora. (Mihai Cimpoi)
O mare ºi frumoasã surprizã a ultimilor ani este
Iulian Filip  pictorul, graficianul. Mã bucur mult cã
am scos împreunã cartea Îndoiala de sine, în care
liniile ºi culorile îi aparþin. De fapt, aº putea spune
ºi altfel: acolo unde nu mi-au ajuns poeme din
cuvinte, am pus poemele grafice ale lui Iulian Filip,
poeme desenate pe care, mãrturisesc, mi-ar fi
plãcut sã le scriu... Ultima carte de versuri a lui Iulian
Filip este Mamutul din frigider  o excelentã ediþie
în limba maghiarã, apãrutã la Budapesta (Este un
succes al poetului  felicitãri din toatã inima! [...]
Anterior, Iulian Filip a publicat versuri în Italia 
traduceri de versuri în Italia  traduceri de poeþii
Dante Cerrilli ºi Rodolfo Coccia. Iar maestrul Italo
Scelza, dupã o frumoasã întâlnire în atelierul
domniei sale de la Supino, l-a îndemnat pe Iulian
Filip (vãzându-i mai întâi liniile) sã vinã cu o
expoziþie de desene în Italia, poate chiar la
Supino Desenul a influenþat sensibil scrisul lui
Iulian Filip, mai ales în Dansul timizilor ºi-n
Mergãtorul, cãrþi de catrene, în care poetul este
un cultivator de esenþe. (Vasile Romanciuc)
Iulian Filip scrie o poezie caracterizatã ºi ea,
ca a multor autori basarabeni din generaþiile mai
vârstnice, de un clasicism de fond, dar ºi de un
tradiþionalism al temelor, al motivelor ºi al stilului.
Înþelegând, evident, prin tradiþionalism, o formã de
modernism (ºi chiar de neomodernism), mai mult
sau mai puþin afiºatã. Iar în cazul lui Iulian Filip,
mai puþin, cãci la el modernitatea este mai
întotdeauna discretã, ascunsã de uºoara înclinaþie
spre stilizare ºi de un asumat, aº zice, ton minor.
Poezia sa nu este una a radicalitãþilor expresive,
necum a tentaþiei vizionare, ci una a îngânãrii fiinþei,
fiinþãrii ºi chiar a miturilor. (Tudor Cristea)
De certã vocaþie ludicã, prin acest joc lingvisticopictural poezia lui Iulian Filip pare sedusã, definitiv,
de fragmentarism. Poetul adunã cioburi, crâmpeie
etc., ºtiind cã faþa limpede a oglinzii / n-o mai
întregeºti. Ceea ce nu anuleazã efortul unei
cuprinderi totalizante, animatã de dorul recetirii de
sine. Fiindcã, tematizând cu hãrnicie, autorul
rãmâne un neîmpãcat meºter, dialogând cu sine,
rãsfoind Eul (cum frumos zice), mereu un pic altul.
Doar citit în cheie inadecvatã îl putem acuza de
bonomie pãguboasã, suspectându-l de risipire. Sub
platoºa ludismului, el provoacã îngândurare (N.
Dabija); o discreþie elegiacã, sub pecetea
sentimentului trecerii, înfioarã textul. Omul e tonic,
dar sub masca jovialitãþii se ascunde un poet grav.
(Adrian Dinu Rachieru)

Prof. Mihai Stan
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TINERE CONDEIE
Primul meu cântec de leagãn
sau
despre cum mi-am cântat în prima mea viaþã
Acum, Carlo, lasã-mã pe mine sã vorbesc, ascultã
ce am eu de spus  (Jack Kerouac)
Eu eram Ana ºi de 24 de ani, mã luptam cu cei din
jurul meu. Singurul lucru pe care l-am învãþat de la ei a
fost sã nu îmi povestesc visele altora. Sfârºitul acelei
zile a fost sfârºitul primei mele vieþi.
Îmi amintesc ºi acum. Era prima iarnã din viaþa aceea
ºi vedeam cum soarele stã din ce în ce mai puþin pe cer.
Totul a început cu disperarea cã soarele nu va mai rãsãri
urmãtoarea zi, cã va apune definitiv. ªtiam cã dacã ies
de sub plapumã înaintea lui, nu o sã îl mai vãd niciodatã.
Aºa cã îl aºteptam. ªi aºteptând, visam cã rãmân fãrã
piele. Cã o mânã mã decojeºte ca pe un fruct. Îmi era
teamã cã nu o sã mai simt razele soarelui pentru cã am
vãzut eu cã numai pielea poate sã simtã. Atunci mã
trezeam ºi, în loc sã simt usturimea din locurile în care
mã arsese soarele, simþeam frica pe-afarã, pe tot corpul,
ca un unguent lipicios pentru reumatism. Iar soarele a
continuat nepãsãtor sã rãsarã...
Pânã în noaptea în care frica m-a cuprins, eram
fericitã. ªi ºtiam asta. Chiar dacã cei mai mulþi îºi dau
seama cât de fericiþi au fost abia dupã ce trece
sentimentul, eu ºtiam cã acela era momentul meu de
fericire. Momentulmeudefericire. Apoi, o datã cu teama,
s-a instalat ºi drama vieþii mele. Dramavieþiimele. Totul
era legat de faptul cã soarele era mai indiferent ca
niciodatã, cã nu îi pãsa de cine se bucurã de razele lui.
Pânã în noaptea trezirii mele, nu fãcusem nici mãcar o
pozã. Eram prea fericitã ºi nu voiam sã dau niciun dram
din fericirea mea unei poze amãrâte. Duceam o viaþã
frumoasã, clocind iluzii ºi crescându-le ca pe copiii mei.
ªi, precum Iov, mi-au murit toate în aceeaºi zi.
Am început sã spun tuturor visul meu. Îl ziceam de
cel puþin trei ori pe zi, adãugam detalii cât cuprinde ºi
le puneam la copt. Aºteptam cincisprezece minute, cu
genunchii strânºi ºi cu sângele coagulat. Dupã ce totul
era gata, scoteam tava cu visul meu ºi îl rupeam în mii
de bucãþele, îl împãrþeam societãþii ºi aºteptam donaþii.
De piele, bineînþeles...
Nu credeam sã ajung sã trãiesc ce vedeam în filme.
Eram o dramã de douãzeci ºi patru de ani. În filmul meu se
întâmpla un singur vis, la nesfârºit. Îl trãiam cu societatea.
Sau, cel puþin, încercam. Încercam ºi viaþa. Dar îmi rãmânea
întotdeauna în gât. Îmi zgâria esofagul. Apoi l-am schimbat.
Am pus unul de ciment ºi l-am acoperit cu vopsea ieftinã.
Sã fiu sigurã cã nu mai simt nimic. Nimic, nimic.
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Acceptdonaþiidepiele!Tapetezdoarcamerameacupiele!
Nu cumva sã crezi cã inventez ceva! Chiar tresãream
dacã mã atingeai. Nu voiam sã te ard. Pentru cã eram
caldã. Eram... carbonizatã... Þi-am spus cã soarelui nu-i
pasã de ceilalþi, îmi place sã simt mirosul ºi umezeala
dãrâmãturilor. ªi uite, exact aºa, parcã aº purta niºte aripi
uriaºe ºi blege, de ciment. Astea nu sunt atinse de soare.
Deloc. Soarele nu atinge ziduri, scãri sau vopseluri. De
asta îmi place sã îmi pun buzele ºi ochii pe pielea zidurilor.
În prima mea viaþã îmi doream sã am o voce în jurul
gâtului. Aºa cã mi-am trecut de dupã gât firul telefonului.
Probam o altã iluzie. Exact mãsura mea.
ªtiu cã mã aºezam destul de des. Oboseam. De
douãzeci ºi patru de ani cãlãtoream. Intram în minþile
celorlalþi ºi navigam printre ideile lor. Luam ce puteam ºi
ce se asorta cu ideile mele. Nu voiam sã fiu prea coloratã.
Uneori îmi doream sã rãmân. Dar simþeam cã nu e încã
momentul meu. ªi ieºeam. Cu capul plecat ºi cu noi
idei. E ca la mall. Iei ce-þi place ºi ce þi se potriveºte.
Sau, pur ºi simplu, iei ca sã nu le ia alþii. Egoismul ãsta...
Ãsta e Omul... Sau... femeia luatã ca atare. Sau...
Bãrbatul luat în singurãtate... Toþi au obsesii ºi întrebãri
nespuse. Sau de nespus. Oamenimorþicuviciidenimic.
ªi... da! Am un viciu. Mã întreb mereu... sau îi întreb
pe cei din jurul meu. Dupã caz. Eu sunt tipul de fatã
careîntreabãtottimpul. În ultima zi a primei mele vieþi, m-am
întrebat care este numãrul persoanelor care îmi ºtiu visul.
Care e numãrul acelora a cãror inimã bãtea în acelaºi
ritm cu a mea. Realitate: inimile bat, dar nu bat niciodatã
în acelaºi timp, oricât de mult ai visa la asta. Inimile doar
bat. ªi, apoi, într-o zi, înceteazã sã o mai facã. Atunci se
face liniºte. Atunci începi sã baþi altfel. Atunci...
ªi ºtii ce? Mi-au spus sã zic gata. Mi-au spus cã
trebuie sã zic gata. A trebuit sã spun stop.Mi-au spus
cã de aici începe totul: de la punct. Mi-au spus cã îmi e
din ce în ce mai greu sã mã prefac. Cã eu nu sunt aºa.
Da. Eu nu mai ºtiu sã joc teatru. Sau filme... Sau drame...
Sau propria mea viaþã. Aºa cã am spus gata! Viaþa se
terminã cu punct. În acelaºi timp, viaþa începe cu punct.
Apoi am ajuns sã fiu un gând. ªi scriu în mine ca unul
cu picioarele strânse ºi înghesuite într-o cutie de carton.
Ud. Sângele mi-e diluat. Cu apã, foc, pãmânt ºi aer. Sunt
ungândcupicioarelestrânse. Sunt ungândcusângelediluat.
Dacã în timpul primei mele vieþi s-ar fi inventat o
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lume perfectã, eu nu aº mai fi existat. Sau... poate...
m-aº fi nãscut direct gând.
Într-o zi m-a întrebat. Aºa, direct. Fãrã introduceri stupide.
ºi... o sã fii iar fericitã? Cu o condiþie. Nu întreb care.
Asta e meseria ta. Acum nu mai fac lucruri pe care le
fãceam la nouãsprezece ani. ªi de asta þi-a murit
fericirea? Da. Soarele e vinovat. ªtii? A rãsãrit doar cu
nepãsare. Timp de douãzeci ºi patru de ani! ªi eu nu
am vãzut! Ãsta e efectul super glue.
ªi ºi-a lãsat mintea deschisã. Deschisã de tot. Atunci
s-a terminat prima mea viaþã. Mi-am dat seama cã a înþeles
care e condiþia. Condiþiafericiriimele. ªi am intrat. Am
navigat printre ideile lui ºi m-am fãcut gând. ªtiam cã întro zi nu o sã mai ies din minþi ca sã mã aºez pe o bancã.
Ca sã mai povestesc cuiva visul meu. Ca sã continui o
minciunã. O iluzie. APOI am zis gata! ªi gata a fost...
Douãzeci ºi patru de ani (fix) am crezut cã mã voi
cãsãtori cu un zid. Cã voi iubi doar un zid. Cã voi avea
copii cu un zid ºi cã voi face parte din el. Dar nu a fost
sã fie aºa. ªtiþi? Iluziile se schimbã. Sau... era ceva cu
istoria? Istoria se schimbã?!?
Am rãmas un gând de atunci ºi el scrie prin mine. ªi
i-am zis sã nu îi fie ruºine sã îmi spunã tot ce simte.
Oricum, doar eu mai funcþionez. Am ascuþit cele mai multe
creioane ºi am fabricat cele mai multe foi. ªi am câºtigat!
Azi sunt fericitã din nou. Azi nu fac poze. ªi nici de
acum înainte. Azi nu mai visez. Nimic. Azi stau ºi ascut
creioane. Azi stau ºi întind foi. Acum coc hârtii. Nu un vis.
Singurul lucru bun pe care l-am învãþat de la societate
a fost sã nu îmi povestesc visele altora. Sfârºitul acelei
zile a fost sfârºitul primei mele vieþi.
Mã numesc ungândcupicioarelestrânse ºi de
optzeci ºi trei de ani ascut foi ºi fabric creioane. Dar
sunt fericitã. Sunt ungândcusângelediluat care nu mai
viseazã de unul singur. Sau, cel puþin, aºa crede. Cine
ºtie ce mai învãþ de la societate? ªi cine ºtie ce urmeazã
sã fiu? O barcã? O sirenã? O unghie? O lingurã? Un
om. Aºtept, în fericirea mea nebunã, sã vãd un alt film.
Sau sã îl trãiesc. De mâine. Pentru cã dupã miezul
nopþii mã fac actriþã de comedie. Sau de film de acþiune.
Mã mai gândesc. Aºtept sã cresc. Oricum, mai sunt
câþiva ani pânã la miezul nopþii.
Îþi urez noapte bunã, cerule!

Un spaþiu. Un pas. O viaþã.
Un geamantan

Motto:  Poate mergem chiar acum afarã
sã privim cum ne îmbrãþiºeazã oraºul, cu
vapoare, cu autobuze ºi arbori. Cu respiraþie
ºi voci ºi sânge. Cu zi ºi noapte. Cu oameni
ºi eu ºi noi împreunã. Poate.
Annelies Verbeke  Dormi!

bastonul.
12 paºi pânã la gang.
alþi 7 pânã la trecerea de pietoni.
9 paºi pânã pe trotuarul celãlalt.
53 de paºi pânã în faþa pieþei.
stânga.

17 paºi pânã la doamna cu vocea caldã.
Jumãtate de kilogram de castraveþi.
Mulþumesc!
Cu plãcere! O zi frumoasã!
17 paºi pânã în faþa pieþei.
dreapta.
53 de paºi pânã la trecerea de pietoni.
9 paºi pânã pe trotuarul celãlalt.
7 paºi pânã la gang.
12 paºi pânã la uºã.
cheia.
cheia.
intrã.

Asta e tot ce a ºtiut sã facã. Sã-ºi numere paºii.
Altfel, s-ar fi rãtãcit. Altfel?... Nu a plecat niciodatã din
orãºelul ãla blestemat. Era un bãtrânel scund, cu degete
lungi, de pianist. De fapt nu a cântat niciodatã la pian.
Nici mãcar nu ºtia cum aratã un pian. Avea pãrul alb.
Purta mereu o pãlãrie. Semãna cu una de pescar. Nu a
pescuit niciodatã. Nu ºtia cum aratã un peºte. O undiþã.
O barcã. O apã.
Locuia singur. Soþia lui murise cu câþiva ani înainte.
Copiii lui... avea trei... copiii lui... erau plecaþi. Nu era
nici trist, nici vesel. Îl bucurau cele mai simple lucruri. Îi
plãcea sã asculte jocurile copiilor de pe strada lui. Îºi
imagina cum aleargã, cum îºi fac cu ochiul, cum se
pitesc. Cel mai mult îi plãcea sã îi audã cântând unul
dintre cântecele alea pentru copii... An tan tirimogodan.
Cara cara si. Principala mo. Ringo tango ringo.
Avea un aparat de radio mic ºi murdar. Era pornit
mereu. Îl dãdea mai încet doar dacã auzea copiii cântând.
Îi plãcea sã îºi imagineze culorile. Verde ca iarba.
Albastru ca cerul. Cel mai mult îi plãcea roºul. Zicea cã
sunã frumos. Negrul era ceea ce cunoºtea cel mai bine.
Þinea un jurnal. Avea un reportofon vechi de când
lumea. Îºi înregistra gândurile. Îºi înregistra întâmplãrile.
Mereu aceleaºi. Nu a îndrãznit niciodatã sã facã altceva
decât ceea ce, zicea el, îi e dat sã facã.
Casa de lângã fusese de vânzare. Au cumpãrat-o
doi tineri proaspãt cãsãtoriþi. ªi-au vizitat fiecare vecin.
Au venit ºi la el. La bãtrân, cum îi ziceam. Nu le-a
deschis. A crezut cã sunt doar copiii care se joacã. Au
venit ºi-n urmãtoarea zi. Le-a deschis. S-au prezentat.
ªi-au dat seama cã era orb. Avea ochelari negri. Privea
fix, peste capetele lor. Zâmbea încurcat. Poate chiar
se bucura de vizita lor, ca de o primãvarã, ca de o razã
de soare. Nu au intrat. I-au urat o zi bunã ºi au plecat.
bastonul.
12 paºi pânã la gang.
1-a luat de mânã noua vecinã.
o fetiþã blondã sare coarda.
cerul e senin.
azi nu o sã plouã.
la brutãrie e coadã.
un copil mãnâncã o îngheþatã cu aromã de cãpºuni.
o adolescentã s-a îndrãgostit. Se vede în privire.
un fluture alb tocmai a trecut pe lângã noi.
o doamnã cu o rochie lungã are un zâmbet superb.
la patiserie stau trei oameni la rând.
cofetãria e plinã.
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unui bãrbat i-a scãpat o monedã pe jos.
un copil aleargã.
la stânga începe piaþa.
o zi caldã!
A trãit! A fost prima zi din viaþa lui. Unii oameni
încep sã trãiascã mai târziu decât pot crede ei... A
fost prima datã când a vãzut drumul pe care îl fãcea
zilnic. Ce frumos i se pãrea acum oraºul. Ce frumoºi i
se pãreau acum oamenii. Ce frumos din partea lor cã
s-au lãsat vãzuþi de el. Simþea nevoia sã meargã. Sã
plece. Sã vadã mai mult. Sã simtã mai mult. Sã...
cãlãtoreascã. A fost prima datã în viaþa lui când a
cãlãtorit... Lucrurile sunt diferite. Azi le vezi aºa.
Mâine, altfel. Mereu altfel.
A recunoscut-o dupã voce. ªi dupã miros. I-a
mulþumit a doua zi. A invitat-o pe la el. A venit cu soþul
ei. I-au povestit ultima lor cãlãtorie. Veneþia. Apã. Mãºti.
Cântece. Ei i-au descris tot. Clãdirile vechi care ieºeau
din apã. Dungile de pe bluzele gondolierilor. Mãºtile
fetelor cu rochii mari. Au fost întrerupþi de o întrebare:
CUM MIROASE VENEÞIA?
Uimiþi, i-au rãspuns... Pe unele strãzi miroase a pâine
caldã, pe altele, a prãjituri... Pe altele, a lãmâi înfloriþi, ºia apã stãtutã, ºi-a vopsea... Veneþia miroase în multe
feluri ºi-n multe culori... Veneþia e culoare, miros ºi
muzicã... Au plecat acasã, apoi... întrebarea bãtrânului
i-a bântuit pentru câteva zile... Apoi i-au mai fãcut o vizitã.
De aceastã datã l-au lãsat pe el sã povesteascã.
12 paºi pânã la gang.
alþi 7 pânã la trecerea de pietoni.
9 paºi pânã pe trotuarul celãlalt.
53 de paºi pânã în faþa pieþei.
stânga.
17 paºi pânã la doamna cu vocea caldã.
Jumãtate de kilogram de castraveþi.
Mulþumesc!
Cu plãcere! O zi frumoasã!
17 paºi pânã în faþa pieþei.
dreapta.
53 de paºi pânã la trecerea de pietoni.
9 paºi pânã pe trotuarul celãlalt.
7 paºi pânã la gang.
12 paºi pânã la uºã.
cheia.
cheia.
intru.
Asta fac în fiecare zi. E cãlãtoria mea. Simt. Miros.
Ascult. Pipãi. Uneori gust.
Au plecat de la el. Au numãrat paºii pânã la casa
lor. Ei i-au ieºit 24. Lui, 21. ªi-au mai fãcut vizite de
câteva ori. I-au povestit bãtrânului tot ce au vãzut. El îi
întreba mereu: Cum miroase Parisul? Ce se aude pe
strãzile din Hanovra? Cum miroase Viena? Ce simþi când
te plimbi prin Moscova? Simþi putere? Simþi miros de
vodkã?
Dupã câþiva ani, cei doi tineri au plecat din nou în
cãlãtorie.
15 paºi pânã la scaunele noastre.
Bãtrânul a continuat sã înregistreze jurnalul lui.
ªi-a imaginat cum miros alte oraºe. Ce simþi în alte
þãri. Ce auzi pe bulevardele pe care se plimbã îndrãgostiþii.
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ªi-a imaginat alte locuri... ªi a continuat sã numere
paºii. Sã asculte cântecele copiilor. Sã înregistreze.
Sã viseze. Mereu, altceva.
Îºi amintea cã auzise odatã la radio ceva spus de
Octavian Paler, cã într-o cãlãtorie, oriunde am ajunge,
nu descoperim decât ceea ce ducem noi acolo. Nu
putem lãsa acolo-chiar dacã am vrea-nimic. Putem doar
sã ne întoarcem ceva mai bogaþi. Îi plãcuse asta ºi
reþinuse. Sufletul lui era un geamantan plin cu amintiri,
cu tristeþi, cu mirosuri, cu muzicã, cu vorbe... un
geamantan plin pe care-1 purta peste tot... Uneori se
mira singur de câte încãpuserã în el... Pentru bãtrân,
cãlãtoria nu era un dor de spaþiu, era un dor de timp
(parcã tot Paler zisese asta?!...)
Cei doi tineri au cãlãtorit în continuare. Dar... au
mirosit þãrile. Au simþit oraºele. Au ascultat strãzile. ªi
au numãrat paºii. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7...
Învãþaserã însã multe, învãþaserã cã nu noi trecem
prin spaþii, ci spaþiile trec prin noi. ªi, din fiecare
întrepãtrundere, rãmâne câte ceva. Spaþiile, mai ales
cele purtând pecetea trupului, îl modeleazã pe Cãlãtor,
îi scoate adevãrul din el.
Într-o zi, bãtrânul le-a dat jurnalul-reportofon. L-au
ascultat. I-au simþit mirosul.
Luni, 21 iunie 1993. A fost prima zi în care am
trãit cu adevãrat. Azi mi-am vãzut cãlãtoria zilnicã.
Am vãzut copiii, am vãzut rochia doamnei cu zâmbet
superb, am vãzut coada de la brutãrie, am vãzut cã
cerul era senin... Am vãzut oraºul mai frumos... L-am
iubit. Azi am fost fericit.
Plecãrile spre depãrtãri ascund în ele mirajul
metamorfozãrii noastre...
Marþi, 22 iunie 1993. Azi am fost la Veneþia. M-am
plimbat cu gondola. Am vãzut clãdirile înalte ce se
nãºteau din apã. Am studiat dungile negre de pe bluza
gondolierului. Am vãzut mãºtile. Mi-am dat seama cã
nu e cum credeam eu. Cã pielea de pe faþã poate sã nu
te usture sub mascã. Doar dacã ai povestea... Am iubit
Veneþia! Azi am fost fericit.
... distanþele ne schimbã, ne tocesc obsesiile...
Joi, 12 august 1993. Hanovra. Oraºul mãcelarului.
Îl ºtiu. L-am vãzut. ªi acum îl iubesc. Azi am fost fericit.
... ne uitãm prin gãri ºi aeroporturi suferinþele,
neputinþele...
Miercuri, 11 iunie 1997.
19 paºi pânã la scaunul meu.
Nu am cerut loc la fereastrã. Am stat la margine.
Am ascultat cum decoleazã avionul. Am ascultat
respiraþia fiecãrui pasager. Respirau pe voci, pe vârste,
pe sentimente. I-am iubit. Am fost fericit!
... spaþiile nu se vãd cu ochii, se înghit cu tot sufletul,
se-ndeasã-n geamantanul-suflet...
Avea pãlãria lui... cea de pescar.
19 paºi pânã la ieºirea din avion.
54 de paºi pânã la sala de aºteptare.
o viaþã în numai 4 ani...
a iubit lumea!

Laura Ioana Vasile

câsþigãtoarea trofeului Primãvara albastrã,
ediþia a X-a, 2013

Principala bibliotecă publică a judeŃului, pune la dispoziŃia utilizatorilor un fond de aproximativ 330.000
documente: cărŃi, periodice, materiale audio-video şi non-publicaŃii. InstituŃia serveşte interesele de
informare, studiu, lectură, educaŃie şi recreere ale utilizatorilor din municipiul Târgovişte şi întreg judeŃul
DâmboviŃa, asigurând accesul nediscriminatoriu la propriile fonduri.
SERVICIILE
• Serviciul RelaŃii cu publicul, comunicarea colecŃiilor, animaŃie culturală.
• Biroul dezvoltare, evidenŃă, prelucrarea colecŃiilor.
• Compartimentul dezvoltare IT, formare, marketing.
• Compartimentul coordonare metodică, informare bibliografică
• Centrul Europe Direct
SecŃia de Împrumut pentru AdulŃi
– Pune la dispoziŃia utilizatorilor un fond documentar cu
caracter enciclopedic;
– Permite accesul liber la raft;
– Practică împrumutul la domiciliu;
– Organizează rafturi tematice de recomandare şi
prezentare a ultimelor noutăŃi intrate în colecŃiile bibliotecii.
E-mail: imprumutadultisectie@yahoo.com
SecŃia Periodice-LegislaŃie / Informare bibliografică
– Pune la dispoziŃia utilizatorilor un fond de volume
cuprinzând periodice româneşti şi străine din anul 1965 până
în prezent.
– Oferă:
• colecŃiile complete ale mai multor publicaŃii
periodice;
• consultarea ziarelor şi revistelor în sală de lectură
cu 16 locuri;
• acces la baza de date de legislaŃie Lex Navigator;
• consultarea Monitorului Oficial on-line, a colecŃiei
de legi, anuarelor bibliografice şi statistice;
• imprimarea documentelor legislative.
E-mail: sectiaperiodice@yahoo.com
SecŃia ColecŃii Speciale
– Pune la dispoziŃia utilizatorilor un bogat fond de
documente vechi, rare, bibliofile.
– Fondul secŃiei este compus din: carte veche
românească şi străină; carte cu însemnări manuscrise;
fondul scriitorilor dâmboviŃeni; colecŃia de manuscrise
literare româneşti; ediŃii bibliofile româneşti şi străine; exlibrisuri; colecŃia de cartofilie; microfilme (ale revistelor şi
ziarelor apărute de-a lungul anilor în limitele geografice ale
judeŃului DâmboviŃa);
– CondiŃii de studiu în sală special amenajată cu 10
locuri, dotată cu aparat pentru studierea microfilmelor.
E-mail: colectiispeciale@yahoo.com
SecŃia Carte Tehnico-ŞtiinŃifică
– Pune la dispoziŃia utilizatorilor un fond de carte din
domeniile: informatică, inginerie, medicină, construcŃii,
industrii, agricultură, ştiinŃă, economie;
– Permite accesul liber la raft;
– Practică împrumutul la domiciliu.
E-mail: sectiatehnica@yahoo.com
SecŃia Limbi Străine
– Pune la dispoziŃia utilizatorilor un fond documentar în
limbile: franceză, engleză, spaniolă, italiană, bulgară, rusă,
germană, din toate domeniile cunoaşterii;
– Practică împrumutul la domiciliu.
E-mail: evidentabjdb@yahoo.com
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Centrul de informare comunitară şi europeană - Europe
Direct Târgovişte
– acces la informaŃii, consultanŃă privind legislaŃia,
politicile, programele de finanŃare ale UE la sediu şi prin
intermediul site-ului www.edtargoviste.ro;
– posibilitatea cetăŃenilor de a comunica instituŃiilor U.E.
reacŃiile lor sub forma unor întrebări, opinii şi sugestii;
– calculatoare cu acces gratuit la Internet;
– acces liber la publicaŃii gratuite;
– informaŃii OSIM;
– informaŃii culturale;
Contact: Telefon: 0345100581;
Fax: 0345100582;
E-mail: office@edtargoviste.ro
www.edtargoviste.ro.
Sala de Lectură
– Pune la dispoziŃia utilizatorilor un bogat fond
enciclopedic de documente.
– Oferă:
• condiŃii de studiu în sală specială, cu 35 de locuri;
• posibilitatea de a fotocopia din documentele
consultate impuse de regulament.
E-mail: lecturabjdb@yahoo.com
Sala Multimedia – Internet
– Pune la dispoziŃia utilizatorilor un fond de carte din
domeniul artelor, precum şi documente multimedia (CD-uri,
DVD-uri, discuri, casete audio şi cărŃi Daisy pentru
persoanele cu deficienŃe de vedere);
– Oferă:
• acces gratuit la Internet pe 10 staŃii de lucru;
• vizionări de filme artistice, documentare, desene
animate pe 4 staŃii de lucru;
• redactare, imprimare şi scanare de documente;
• acces la soft-uri educative şi cursuri de învăŃare a
limbilor străine.
E-mail: sectia_de_arta@yahoo.com
Filiala pentru Copii „Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti”
(Str. Calea Domnească, Nr. 8)
– Pune la dispoziŃia utilizatorilor un fond de carte
adecvat publicului tânăr.
– Acces gratuit la Internet pe 4 staŃii de lucru;
– Împrumut la domiciliu;
– Vizionări de filme şi desene animate.
E-mail: sectiapentrucopii@yahoo.com
Filiala Micro IX (Str. Avram Iancu, Bl. 17, Sc. C, Ap. 43)
Răspunde nevoilor de lectură ale utilizatorilor din
cartierul Micro IX prin:
– un fond de carte enciclopedic;
– acces liber la raft;
– împrumut la domiciliu;
– sală de lectură cu 8 locuri;
– acces gratuit la Internet pe 4 staŃii de lucru.
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