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Editorial

La ceas aniversar
În era digitalã bibliotecile se confruntã cu o serie de ameninþãri, unele

devenite deja realitate, precum pierderea monopolului informaþiei, pierderea
vizibilitãþii, a interacþiunii directe, care au dus la reducerea relaþiilor cu
utilizatorii.

Astfel, bibliotecile trebuie sã încerce permanent sã se adapteze cât

mai bine condiþiilor existente în societate, sã îºi reorganizeze activitatea,

sã îºi reconsidere ºi înnoiascã oferta de servicii. În accepþiunea modernã

bibliotecile sunt orientate prioritar spre servicii pentru cititori, servicii pentru
instituþii, mai exact servicii pentru întreaga comunitate, devenind puncte

de acces pentru resursele digitale ale cunoaºterii.

În prezent, misiunea bibliotecii publice este aceea de a rãspunde prin structurã, funcþionalitate ºi

servicii, cerinþelor complexe ºi diverse de informare ale utilizatorilor sãi, indiferent cã aceºtia sunt

elevi, studenþi, oameni obiºnuiþi sau cercetãtori. Biblioteca publicã nu trebuie sã stea pasivã ci sã facã
primul pas spre toþi cei interesaþi.

Importanþa bibliotecii în aceastã erã a informaþiei, din punct de vedere social, este mult mai mare,

transformându-se dintr-un depozitar al cunoaºterii într-un centru de informare. Deci, existenþa

bibliotecilor publice nu se pune sub semnul întrebãrii nici în societatea informaþionalã, ele continuând
sã existe, probabil sub forma unor structuri diferite, iar rolul ºi sarcinile bibliotecarilor se vor schimba,

devenind poate mai importanþi decât în momentul de faþã, pentru cã ei sunt cei care pot oferi asistenþa

necesarã privind alegerea unei surse de informare în detrimentul alteia, ei sunt cei care au capacitatea
de a evalua corect informaþia din imensitatea de informaþii existente.

În acest sens un loc special în sfera serviciilor de informare pentru cetãþeni îl joacã bibliotecile, cu

noul lor rol de furnizor ºi mediator de informaþii între comunitatea celor care le produc ºi a celor care

le consumã. Nu este suficient ca biblioteca modernã, informatizatã, sã ofere servicii de informare

asupra colecþiilor pe care le deþine, ci trebuie sã devinã un nucleu de informare ºi comunicare
multidisciplinar, complex, deschis oricãror nevoi informaþionale ale comunitãþilor servite.

La ceas aniversar transmit tuturor angajaþilor Bibliotecii Judeþene Ion Heliade Rãdulescu

Dâmboviþa succes, sã îºi împlineascã aspiraþiile ºi sã fie mândri cã îndeplinesc una din cele mai
nobile meserii din lume. La mulþi ani!

Conf. univ. dr. Agnes Erich
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MESAJE

cu ocazia aniversãrii a 70 de ani de existenþã
a Bibliotecii Judeþene Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa
Este o deosebitã plãcere sã vã adresez câteva gânduri, acum, cu ocazia
acestei frumoase aniversãri, de 70 de ani de existenþã a Bibliotecii Judeþene
Ion Heliade Rãdulescu din Târgoviºte, deoarece Arhiepiscopia Târgoviºtei
are o frumoasã relaþie de colaborare cu instituþia dumneavoastrã, care
reprezintã un important reper spiritual ºi cultural al comunitãþii noastre locale. Biblioteca este prin excelenþã spaþiu al culturii, cãci ea reprezintã, atât
un tezaur al preocupãrilor spirituale ale unei comunitãþi, o punte de legãturã
cu marea culturã a lumii, cât ºi un catalizator al aspiraþiilor înalte ºi nobile ale
sufletului uman.
Târgoviºte, istorica Cetate de Scaun a Þãrii Româneºti, are o veche tradiþie
spiritualã ºi culturalã, cãci, ne amintim cu toþii de faptul cã aici, urmând
îndemnul Sf. Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului ºi Mitropolitul
Þãrii Româneºti, Voievodul Radu cel Mare a sprijinit pe Ieromonahul Macarie sã tipãreascã, în anul
1508, prima carte de pe teritoriul þãrii noastre ºi din sud-estul european, celebrul sãu Liturghier,
fãcând din tipar, cel mai nou mijloc de comunicare socialã de atunci, un mijloc optim de rãspândire a
Evangheliei lui Hristos. De asemenea, tot în urbea noastrã, a apãrut unul din primele coduri de legi
naþionale din Europa, Îndreptarea legii (1652) sau Pravila cea Mare de la Târgoviºte, monumentalã
operã religioasã ºi juridicã, ce oferã o frumoasã mãrturie despre rigurozitatea organizãrii românilor,
de aici, ºi despre sincronizarea lor cu evenimentele majore din Europa. Desigur, nu putem uita de
Sfântul Voievod Neagoe Basarab ºi cunoscuta sa operã Învãþãturile cãtre fiul sãu Theodosie, adevãrat
manual politic creºtin, întemeiat pe valorile fundamentale ale Evangheliei, ori de opera culturalã a
voievozilor, ce au trãit ºi activat aici, dintre care aº dori sã amintesc de Sf. Voievod Martir Constantin
Brâncoveanu de la a cãrui urcare pe tron aniversãm anul acesta 325 de ani. Cu siguranþã cã multe
exemple vin sã susþinã aceastã viziune culturalã ºi spiritualã a oraºului nostru, neuitând, de exemplu,
de Schola graeca et latina, de celebra ªcoalã literarã de la Târgoviºte, ori de centrul universitar
modern de astãzi, constituit de Universitatea Valahia.
Orice eveniment cultural reprezintã pentru Bisericã un moment propice pentru a reafirma importantul
rol pe care cultura îl are pentru viaþa umanã, pentru credinþã ºi pentru misiunea creºtinã. Protagoniste
ale spiritului uman, atât credinþa, cât ºi cultura, sunt spaþii în care creativitatea ºi forþa unicitãþii omului
se manifestã plenar. Am putea spune cã ambele rãspund setei umane de adevãr ºi cãutãrii sensului
vieþii omului.
Invocând milostivirea lui Dumnezeu asupra ostenitorilor acestui aºezãmânt cultural, le doresc
multã sãnãtate, pace, bucurie ºi rodnice realizãri!
La mulþi ani!
Cu binecuvântãri,

 Nifon

Arhiepiscop ºi Mitropolit al Târgoviºtei
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Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu este instituþia etalon a culturii
dâmboviþene a cãrei activitate, desfãºuratã pe perioada a ºapte decenii, este
indisolubil legatã de dezvoltarea culturalã a întregii comunitãþi judeþene.
În toþi aceºti ani a fost  ºi sunt convins cã va fi ºi în viitor  un adevãrat
amfiteatru de educaþie ºi de cunoaºtere. Aici s-au desfãºurat mari manifestãri
care au avut ecou nu numai la publicul târgoviºtean, dar ºi în plan naþional.
La ceas aniversar, urez colectivului Bibliotecii Judeþene un sincer La Mulþi
Ani ºi multe realizãri în continuare!

Conf. univ. dr. Adrian Þuþuianu

Preºedintele Consiliul Judeþean Dâmboviþa

Aniversarea a 70 de ani de la înfiinþarea oficialã a Bibliotecii publice, acest
lãcaº de culturã ºi educaþie, este un motiv de mândrie pentru oraºul Târgoviºte,
veche cetate a cãrei tradiþie de centru de culturã ºi spiritualitate cuprinde ºi
tipãrirea primelor cãrþi din spaþiul românesc. 70 de ani înseamnã, de fapt, 70
de trepte în edificarea unui lãcaº de culturã, cum l-au visat vechii intelectuali ai
Þãrii Româneºti ºi ctitorul de limbã Ion Heliade Rãdulescu, al cãrui nume îl
poartã Biblioteca Judeþeanã. Pentru oraºul nostru bibliotecile sunt la fel de
importante ca ºi ºcolile sau spitalele, pentru cã, prin intermediul lor, nu trebuie
sã învãþãm acelaºi lucru mereu, de la capãt, ci putem învãþa din experienþa predecesorilor noºtri. Primãria
Municipiului Târgoviºte ureazã un cãlduros La Mulþi Ani angajaþilor Bibliotecii Judeþene I.H. Rãdulescu
ºi îi asigurã cã fenomenul cultural va fi ºi în continuare preþuit ºi sprijinit de edilii oraºului!

Jr. Gabriel Boriga

Primarul oraºului Târgoviºte

Universitatea Valahia din Târgoviºte este alãturi de Biblioteca Judeþeanã
I.H. Rãdulescu în primul eºalon al procesului educativ din judeþul Dâmboviþa.
În ultimele douã decenii, Biblioteca Judeþeanã a fost nu doar un templu al cãrþii,
dar ºi un partener valoros al Universitãþii în amplul proces de edificare la
Târgoviºte a unui centru universitar recunoscut în þarã ºi strãinãtate. Cu bucurie
constatãm cã bãtrânul edificiu cultural este preþuit ºi valoros, nu numai pentru
oamenii care lucreazã aici, ci de cãtre toþi iubitorii de carte ºi înþelepciune. La
ceas aniversar, dorim bibliotecii, bibliotecarilor ºi tuturor celor care au rãmas
alãturi de carte sã-ºi pãstreze tinereþea, spiritul înalt ºi onestitatea!

Conf. univ. dr. Cãlin Oros

Rectorul Universitãþii Valahia din Târgoviºte

Aniversarea a 70 de ani de la înfiinþarea uneia din cele mai importante
biblioteci româneºti, Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu
Dâmboviþa, reprezintã, fãrã îndoialã, un eveniment important atât în viaþa
instituþiei ºi a slujitorilor sãi cât ºi în biblioteconomia româneascã.
Târgoviºte este unul din oraºele noastre emblematice cu vechi tradiþii
legate de tipar ºi carte. Aici s-au imprimat cãrþi rãmase ca puncte de luminã
în cultura româneascã. Nu putem vorbi astãzi de evoluþia tiparului românesc
fãrã a aminti de Târgoviºte, unde a activat Coresi. De-a lungul anilor, în acest
oraº au avut loc numeroase evenimente de suflet legate de apariþia acelor
cãrþi, care au înnobilat istoria tiparului românesc. Organizatoarea acestor
manifestãri, cu reverberaþii naþionale, a fost de fiecare datã Biblioteca
Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu.
În aceastã bibliotecã s-au format ºi au muncit bibliotecari remarcabili.
Tradiþia este continuatã astãzi de o nouã generaþie cu studii de specialitate
ºi titluri academice.
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Pe lângã preocuparea de evidenþiere a patrimoniului documentar tradiþional, biblioteca ºi-a orientat
cu preponderenþa activitatea spre satisfacerea nevoilor de lecturã ale comunitãþii locale. În acest sens
desfãºoarã multiple activitãþi. Acþiunile întreprinse în vederea atragerii cititorilor spre colecþiile ºi serviciile
oferite de bibliotecã sunt extrem de variate ºi au ca urmare creºterea constantã a numãrului de cititori.
Bibliotecarii de la Biblioteca Publicã din Târgoviºte sunt o prezenþã activã în cadrul Asociaþiei
Bibliotecarilor din România. Participã cu lucrãri la sesiunile profesionale ale acesteia, au intervenþii
constructive la elaborarea diferitelor documente elaborate de asociaþie.
În numele Asociaþiei Bibliotecarilor din România, cu ocazia acestei aniversãri, felicit pe colegii din
Biblioteca Judeþeanã I.H. Rãdulescu pentru rezultatele obþinute, urându-le putere de muncã ºi rezultate
pe mãsurã spre satisfacþia utilizatorilor ºi gloria biblioteconomiei româneºti.
Cei vechi obiºnuiau sã rosteascã în asemenea momente cuvintele: VIVAT, CRESCAT, FLOREAT.

Prof. univ. dr. Mircea Regnealã
Preºedinte ABR

Suntem bucuroºi sã vã putem adresa mesajul nostru solidar de împlinire ºi
înãlþare, îndreptat cãtre una dintre cele mai preþioase instituþii dedicate cunoaºterii.
Volumul ºi calitatea informaþiei pe care biblioteca le oferã, precum ºi
modalitatea în care acestea se intermediazã sunt esenþiale. Diversitatea
informaþiei pe care le oferim, precum ºi modalitatea în care acest corpus se
intermediazã, sunt elemente care susþin o sofisticata arhitecturã documentarã
care îºi revendicã o vizibilitate din ce în ce mai mare. Comunicarea nu poate
fi separatã de personalitatea oamenilor. Dezvoltarea intelectualã în parametrii
sãi ideali este predominatã de imaginaþie. Nevoia de securizare a imaginarului
determinã tendinþele de raportare la celãlalt.
Ce poate fi mai frumos decât o sãrbãtoare a câºtigurilor absolute, o sãrbãtoare patronatã cu
nobilitate de însemnul academic al cãrturarilor care au înnoit cultura româneascã. Unul dintre ei este
Ion Heliade Rãdulescu, personalitate enciclopedicã, poet, prozator, lingvist, membru fondator al
Societãþii Academice Române ºi primul preºedinte al acesteia, militant umanitar.
Cei 70 de ani de existenþã instituþionalã îºi pot asuma atât maturitatea cât ºi înþelepciunea capabile sã
ducã mai departe vizionarismul celui care, mai presus de orice, a imaginat existenþa unui univers al cãrþii.
Un univers care ne cuprinde pe toþi, cu înþelegere ºi afecþiune. O punte indestructibilã a prieteniei spirituale
pe care doar cartea o poate fãuri. Sã-i fim alãturi mereu, dãruindu-ne la rândul nostru, cu toatã priceperea.
Biblioteca Ion Heliade Rãdulescu are, demult, o traiectorie profesionalã elevatã. Proiectele culturale
pe care le susþine sunt, neîndoielnic, pe placul visãtorilor care au reformulat statutul unei naþiuni, în
dimensiunea sa cea mai importantã.
Nu ne rãmâne decât sã-i urãm: LA MULÞI ANI fericiþi, de bucurii împãrtãºite!

Dragoº Adrian Neagu
Preºedinte ANBPR

Aveam 17 ani când se înfiinþa la Târgoviºte biblioteca publicã principalã a
oraºului, devenitã mai apoi biblioteca judeþului Dâmboviþa.
Au trecut, iatã, 70 de ani ºi aceastã instituþie a crescut frumos ºi a realizat
multe. ªi Biblioteca Academiei Române a sprijinit, cel puþin în ultima jumãtate
de secol, multe din bibliotecile de acest tip. Ele joacã un rol foarte însemnat
în societate ºi meritã tot respectul din partea cititorilor ºi a autoritãþilor care le
tuteleazã administrativ ºi financiar. Mai ales la o asemenea aniversare, se
cuvine amintit acest lucru.
Ca vechi bibliotecar, urez Bibliotecii Judeþene Ion Heliade Rãdulescu
un viitor pe mãsura trecutului.

Gabriel ªtrempel

Membru de Onoare al Academiei Române
Director General Onorific al Bibliotecii Academiei
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Aniversarea a 70 de ani de existenþã a Bibliotecii Judeþene Ion Heliade
Rãdulescu din Târgoviºte este un prilej fericit de a transmite felicitãri conducerii
acestei instituþii ºi întregului colectiv pentru rezultatele deosebite obþinute de
multe ori în condiþii nu tocmai uºoare.
Modernizarea bibliotecii ºi înscrierea ei în circuitul valorilor naþionale ºi
internaþionale, valori pe care judeþul Dâmboviþa le deþine cu prisosinþã, este o
datorie de onoare ºi o obligaþie moralã pe care toþi cei care slujesc biblioteca
trebuie sã le onoreze. Numai astfel, ea va dãinui în timp ºi va putea exista ºi
pentru alte aniversãri, onorate de alte generaþii de iubitori de culturã.

Prof. univ. dr. ing. Doina Banciu
Director General Institutul Naþional de Cercetare 
Dezvoltare în Informaticã  I.C.I. Bucureºti

Biblioteca este una dintre cele mai importante instituþii de culturã ºi spaþii
publice ce are menirea de a informa ºi de a pune în faþa utilizatorului prilejuri
de cunoaºtere ºi descoperire. La împlinirea venerabilei vârste de 70 de ani,
Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa se constituie într-una
din cele mai serioase ºi mai solide instituþii publice de culturã ºi educaþie din
localitate, dar ºi din judeþ ºi din þarã. Aprecierea de care vã bucuraþi în prezent
în rândul cetãþenilor este cea mai importantã rãsplatã a activitãþii ce o desfãºuraþi
ºi cel mai puternic imbold pentru a o menþine la acelaºi nivel.
Îmi exprim speranþa cã ridicarea continuã a demersului cultural va fi beneficã
pentru toþi românii. La mulþi ani!

Paul Baran

Director Program Biblionet

Bibliotecile au fost ºi rãmân în timp unele din cele mai vechi ºi stabile instituþii
care au menirea de a tezauriza ºi transmite în timp informaþii despre evoluþia umanitãþii.
Ele sunt entitãþi culturale cu trãsãturi ºi funcþii specifice, contribuind la dezvoltarea în
timp a fiecãrui individ ºi a societãþii umane în ansamblu. Tocmai de aceea, în ultima
perioadã acestea s-au modernizat din ce în ce mai mult, oferind servicii diversificate,
accesibile ºi pe placul tuturor categoriilor de utilizatori. Proiectele cu finanþare
europeanã au adus un suflu nou ºi Bibliotecii Judeþene Ion Heliade Rãdulescu
Dâmboviþa, instituþie care aniverseazã la data de 28 noiembrie 2013, 70 de ani de
existenþã. Înfiinþarea în urmã cu cinci ani a Centrului EUROPE DIRECT Târgoviºte în
cadrul acestei instituþii dâmboviþene mi-a dat posibilitatea de a cunoaºte oameni
deosebiþi ºi a nãscut o colaborare de succes (mã refer la echipa de proiect). De
asemenea, am beneficiat de sprijinul unei valoroase echipe de voluntari al cãrui numãr a crescut an de an.
Cu ocazia aniversãrii a 70 de ani de existenþã a Bibliotecii Judeþene Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa
ºi a 5 ani de gãzduire a Centrului EUROPE DIRECT Târgoviºte, felicit întregul colectiv al instituþiei pentru
toate lucrurile frumoase realizate pânã în prezent. Totodatã, mulþumesc tuturor celor care au colaborat
de-a lungul timpului cu centrul de informare ºi comunicare al Comisiei Europene din judeþul Dâmboviþa.
Multã putere de muncã în continuare ºi La Mulþi Ani creativi, cu mulþi utilizatori fericiþi!

Ioana Marchis

Coord. Reþeaua Europe Direct România
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Cea mai importantã bibliotecã a Târgoviºtei se aflã la ceas de bilanþ, dar ºi
de reflexie asupra destinului sãu. Asemenea tuturor bibliotecilor, în contextul
informatizãrii ºi globalizãrii societãþii umane, a exploziei informaþional, a rolul ei
devine din ce în ce mai complex. Cunosc destul de bine ceea ce s-a fãcut, faptul
cã aceasta a avut ºi are realizãri notabile. În planul teoriei biblioteconomice ºi nu
numai, am colaborat cu prof. dr. Victor Petrescu, managerul ei mulþi ani, la
realizarea unor lucrãri: Introducere în managementul de bibliotecã, Sociologia
comunicãrii, Universul lecturii. De la Gutemberg la Google, care au fost bine
primite de specialiºti, dar ºi de utilizatorii serviciilor de bibliotecã. Între instituþiile
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noastre au avut loc fructuoase schimburi de idei, izvorâte din preocupãri comune care sã ducã la un nou
tip de comunicare, asimilând limbaje moderne, modificându-le pe cât posibil pe cele existente.
Având convingerea cã ºi în viitor colaborarea noastrã va fi rodnicã, transmit cele mai cordiale urãri de
prosperitate, noi izbânzi pe acest tãrâm destul de instabil, dar fermecãtor pentru devenirea existenþei noastre!

Dr. Octavian Mihail Sachelarie,

Director Biblioteca Judeþeanã Dinicu Golescu Argeº

În data de 28 noiembrie 2013 se împlinesc 70 de ani de lecturã publicã la
Târgoviºte. Biblioteca s-a deschis în vreme de rãzboi, în 1943, demonstrând
astfel cã ºi în perioade grele se pot face lucruri perene. Chiar ºi confruntatã cu
o situaþie dramaticã, o þarã care se respectã deschide biblioteci. Biblioteca
braºoveanã este doar puþin mai veche, lãsând publicul sã îi treacã pragul din
1930. Pe ambele le uneºte Coresi, plecat din Târgoviºte ºi ajuns la Braºov sã
lase posteritãþii cãrþi tipãrite în limba românã. Fie ca ºi cele douã biblioteci sã
lase, prin timp, urme durabile în conºtiinþa celor douã comunitãþi ºi în cultura
românã.

Daniel Nazare

Director Biblioteca Judeþeanã George Bariþiu Braºov

Ca statornic prieten ºi colaborator al Bibliotecii Judeþene Ion Heliade
Rãdulescu, acum, când se adunã în urmã ºapte decenii de existenþã ºi atâtea
frumoase realizãri, atâtea succese memorabile, atâtea evenimente care au
lãsat, cum spunea Eminescu, o urmã moralã urez instituþiei stabilitate ºi
continuitate, prosperitate ºi recunoaºterea pe care o meritã din partea comunitãþii
ºi autoritãþilor.
Ea este adevãratã emblemã a oraºului, purtãtoare de valori durabile, spaþiu
de comunicare, educaþie, coeziune, inteligenþã creatoare ºi nu în ultimul rând
de civism.

Dr. Sultana Craia

Oraºul Târgoviºte, vechi centru al cãrþii, se poate mândri cu o bibliotecã publicã.
Aceea a judeþului Dâmboviþa, dintre cele mai active ºi prezente în viaþa comunitãþii
locale, dar ºi în aceea a comunitãþii bibliotecare. Iniþiativele culturale care i-au marcat
istoria ºi care îi caracterizeazã prezentul aduc instituþia în atenþia lumii culturale.
Reuniuni ºtiinþifice ºi artistice, evenimente culturale, schimburi de idei,
produse tipãrite, cum este revista Curier, toate atestã voinþa de bine ºi frumos
a celor implicaþi, vitalitatea bibliotecii ºi, nu în ultimul rând, faptul cã autoritãþile
locale chiar înþeleg ºi susþin rolul bibliotecii publice pentru prestigiul judeþului ºi
a capitalei sale, continuând vechile ºi frumoasele sale tradiþii.
La ºapte decenii de existenþã a Bibliotecii Ion Heliade Rãdulescu, urãm instituþiei
ºi profesioniºtilor ei viaþã lungã ºi realizãri pe mãsura celor de pânã acum.

Dr. Gheorghe Buluþã

Ca dâmboviþean, cunosc destul de bine istoria ºi cultura acestor meleaguri,
densã în acte de glorie, dar ºi creaþii ale spiritului românesc. Târgoviºtea este
un simbol al românilor peste care nu se poate trece. Centru medieval al tiparului
românesc, timp de douã secole, locul de obârºie al poeþilor Vãcãreºti, Ion
Heliade Rãdulescu, Grigore Alexandrescu, Ioan Alexandru Brãtescu-Voineºti,
a multor scriitori, din care meritã a aminti pe cei reþinuþi de istoria literarã drept
ªcoala de la Târgoviºte (Radu Petrescu, Mircea Horia Simionescu, Costache
Olãreanu) ºi pânã la cei de azi. Ea s-a strãduit în timp sã aibã ºi o structurã
organizaþionalã ºi instituþionalã pe mãsurã. Între acestea biblioteca publicã a
ocupat ºi ocupã un loc reprezentativ. Ca redactor ºef din 1996 ºi pânã în
2008, când m-am pensionat, am participat la multe acþiuni organizate, am fãcut
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numeroase reportaje, interviuri, cronici ale unor apariþii târgoviºtene. Astfel mi-am putut da seama cã
aceastã instituþie este dinamicã, vie, cã, respectându-ºi trecutul, reuºeºte sã se afle în
contemporaneitate, fiind într-o perpetuã cãutare, schimbare. Revista bibliotecii Curier pe care am
semnalat-o în dese rânduri, cred cã este una din cele mai reuºite apariþii neîntrerupte, din 1994 ºi
pânã azi, în paginile ei semnând nume de rezonanþã a culturii ºi bibliologiei noastre, a învãþãmântului
biblioteconomic din ultima perioadã.
Acum, la ceas aniversar, nu-mi rãmâne decât sã felicit pe toþi cei care au contribuit în timp la statuarea
acestei prestigioase instituþii, sã urez continuitate, stabilitate în aceastã frumoasã poveste, care nu
trebuie sã aibã sfârºit. La mulþi ani!

Emil Vasilescu

De ani buni  cu deosebire dupã 1990  Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade
Rãdulescu din Târgoviºte s-a constituit în entitatea culturalã cu cea mai
mare vizibilitate în Cetatea de Scaun, poate ºi datoritã faptului cã  exceptând
un nedorit hiat  directorii instituþiei au fost teoreticieni (autori ai unor
numeroase cãrþi în domeniul bibliologiei) ºi practicieni de mare înãlþime. Pe
lângã împrumut  principala activitatea definitorie  aici a apãrut/apare de
19 ani Curier, una dintre cele mai valoroase reviste de bibliologie din þarã
(fondator Victor Petrescu), aici s-au organizat simpozioane, lansãri de carte,
întâlniri ale cititorilor cu scriitori etc., mai ales în ultimii doi ani (sub direcþia lui
Agnes Erich), Biblioteca Judeþeanã I.H. Rãdulescu devenind centrul iradiant
pentru cultura scrisã dâmboviþeanã, într-o onestã ºi rodnicã asociere cu
Societatea Scriitorilor Târgoviºteni ºi ale instituþii culturale. Toate acestea
sunt semn de bun augur. Vãd biblioteca publicã drept un templu în care
vestale ºi sacerdoþi întreþin focul sacru al literaturii scrise, slujitori adesea anonimi ai cãrþii. Cum
învãþãtorul desluºeºte copilului tainele scris-cititului, asemenea bibliotecarul îl poartã în lumea fascinantã
a cãrþii. De aceea, la sãrbãtoarea Templului, gândul ºi recunoºtinþa mea se-ndreptã spre slujitorii sãi,
cãrora le doresc împliniri, ani buni ºi putere de muncã mai ales în vremurile noastre când criza a limitat
drastic accesul la carte ºi, implicit, a sãrãcit bibliotecile personale.
La 70 de ani de existenþã neîntreruptã a Bibliotecii Judeþene I.H. Rãdulescu, Editura Bibliotheca ºi
cei 165 de scriitori grupaþi în jurul Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni ureazã tuturor celor care muncesc,
spre folosul comunitãþii, pentru bunul mers al acestei biblioteci unice, La mulþi ani!

Prof. Mihai Stan

Pentru mine, acest moment aniversar este unul de bilanþ. Acum mai bine
de patru decenii (1972) am venit la conducerea celei mai importante biblioteci
din Târgoviºte, cãreia i-am dedicat mulþi ani (pânã în 2008). Cunoscând mediul
cultural m-am implicat alãturi de colegi în statuarea unui loc de prim plan al
instituþiei pe plan local, dar ºi naþional. Cu bune ºi unele mai puþin bune,
datorate unor comandamente, în timp, de ordin ideologic sau restricþii
financiare, materiale ºi umane, s-a reuºit ceea ce este biblioteca azi: un nume
rezonant în viaþa socialã ºi culturalã a Cetãþii de Scaun. Calitatea demersului
în colectivitate a crescut constant, atât în ceea ce priveºte mãrimea ºi calitatea
colecþiilor de documente, cât ºi numãrul utilizatorilor acestora. Totodatã am
creat de-a lungul vremilor ºi vremurilor adevãrate embleme ale culturii, la
care implicarea noastrã a fost fructuoasã ºi constantã: Festivalul-Concurs
de Literaturã Moºtenirea Vãcãreºtilor (ajuns la a 45-a ediþie, fãrã
întrerupere); Sesiunea de comunicãri Târgoviºte continuitate culturalã în timp; Zilele Bibliotecii; Salonul
editorial Ion Heliade Rãdulescu, care s-au desfãºurat anual. La acestea se adaugã apariþia
prestigioasei reviste Curier, în urmã cu aproape douã decenii (1994). Sunt convins cã viitorul va
consimþi noi realizãri, biblioteca redimensionându-ºi activitatea ºi mesajul, în concordanþã cu cerinþele
societãþii informaþional-comunicaþionale prezente ºi viitoare.

Prof.dr. Victor Petrescu
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I N T E R F E R E N Þ E C U LT U R A L E
Carte bibliofilã din secolul al XVII-lea aflatã
în colecþiile speciale ale Bibliotecii Judeþene
Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa
În Colecþiile Speciale ale Bibliotecii Judeþene
Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa se regãsesc
câteva lucrãri cu valoare bibliofilã deosebitã datate
în secolul al XVII-lea. Elementele de bibliofilie se
referã la principalele criterii care se regãsesc în
cãrþile de acest gen din Biblioteca Judeþeanã, ºi
anume: vechimea cãrþilor, tipul ediþiei, ilustraþiile
conþinute, tipul legãturii, existenþa unui ex libris,
existenþa autografelor ºi dedicaþiilor, forme ºi formate de carte deosebite.
Se considerã carte veche documentul care,
prin conþinutul intrinsec, vechime ºi raritate, numãr
redus de exemplare pãstrate, capãtã o importanþã
aparte în cadrul valorilor culturale ale unui popor.
În acest context cartea veche româneascã se
încadreazã în perioada: 1508-1830, iar cea strãinã
în perioada: 1450-1750.
Una din cele mai importante cãrþi aflate în
patrimoniul bibliotecii noastre este Evanghelia
învãþãtoare, apãrutã la Târgoviºte în 1644, numitã
ºi Cazanie. Începutul imprimãrii ei s-a fãcut la
Govora în 1642, ºi s-a încheiat la Mãnãstirea Dealu,
la 2 septembrie 1644, cu voia pãrintelui, ºi cu
demnare fiiului, ºi cu sãvãrºitulu duhului sfãntu, pre
luminat întru dereptu slavitoru, ºi credincios întru
pãrintele nenascutu, ºi întru fiiul dela pãrintele
nãscutu,..., Creºtinul Mateiu Basarab Voevodu
(Bibliografia Româneascã Veche. Vol.I, nr. 46, p.
145) fapt ce rezultã din prefaþa tipãriturii.
Cei care s-au ostenit pentru tipãrirea acesteia
au fost Ioan Cunotovici, Proca Stanciovici, Tudor
Dumitrovici ºi Lupin Dumitrovici Popeºti. Traducerea
a fost realizatã de cãtre ieromonahul Silvestru din
limba ruseascã pre limba rumâneascã, de ajutor
fiindu-i ºi Udriºte Nãsturel. Din punct de vedere
biblioteconomic lucrarea este importantã pentru cã
este prima carte tipãritã în Þãrile Române cu pagini
numerotate. Însã, numerotarea paginilor ºi a foilor
acestei tipãrituri are numeroase greºeli.

Exemplarul deþinut de biblioteca judeþeanã este
în format in folio, titlul fiind încadrat într-un chenar
simplu, având ºi un frontispiciu ornat fitomorf
realizat din ramuri înfrunzite dispuse simetric.

Evanghelia învãþãtoare, 1644, Foaia de titlu
Tiparul este executat în negru ºi roºu, cu
caractere de douã mãrimi (Bibliografia
Româneascã Veche. Vol I, nr. 46, p. 144). Pe
verso-ul titlului se aflã stema Þãrii Româneºti ºi
versurile închinate. Este reprezentat corbul cu
crucea în cioc, cu zborul deschis ºi capul orientat
spre stânga, încadrat de lunã ºi soare. Scutul este
susþinut de douã acvile, deasupra fiind
reprezentatã mitra mitropolitanã. Totul apare
încadrat într-o coroanã de spice cu ciucuri ºi
panglici, de facturã barocã.
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Evanghelia învãþãtoare, 1644,
Stema Þãrii Româneºti

Vignetele sunt reprezentate tot cu motive
fitomorfe, cu ramurile pornind dintr-o torsadã sau
o rodie centralã. Cel din figura de mai jos prezintã
lujeri subþiri cu frunze albe pe fond negru.

Exemplarul deþinut are [1] f., respectiv 787
pagini, starea de conservare precarã, foile 1-2
desprinse, respectiv 41-47. Coperta este din lemn
îmbrãcatã în piele cu încuietori, lipsind una din ele.
Altã lucrare aflatã în patrimoniul Bibliotecii
Judeþene Dâmboviþa este Îndreptarea Legii, tipãritã
la Târgoviºte în 1652, cunoscutã ºi sub denumirea
de Pravila Mare pentru a se deosebi de Pravila micã
de la Govora. Spre deosebire de aceasta, în care
normele de drept laic apãreau accidental, în Îndreptarea legii dreptul laic ocupã, în prima ei parte, un
loc predominant, constituind, ºi din acest punct de
vedere, o operã legislativã fãrã precedent în Þara
Româneascã. La baza reglementãrilor sale se aflã
izvoare greceºti de drept bizantin, cunoscute prin
filierã slavonã. Traducãtorul izvoarelor ºi cel ce a
alcãtuit Îndreptarea legii a fost Daniil Andrianul,
numit ºi Panonianul (adicã Transilvãneanul), care
a avut drept colaboratori pe Pantelimon Ligaridis,
umanist ºi teolog, ºi Ignatie Patritzidis, profesori la
ºcoala greceascã din Târgoviºte, dascãli
desãvârºiþi, aºa cum ni se spune în Predoslovie.
Aceasta este o traducere fãcutã de cãtre
mitropolitul: ªtefanu cu mila lu Dumnezeu Mitropolit
alu Târgoviºtii, Exarhul Plaiului ºi a tot Ungro-Vlahia
(Bibliografia Româneascã Veche. Vol. I, nr. 61, p.
193), ca sã fie de folosul tuturor de obºte. Pravila
are reprezentate însemnele heraldice ale
mitropolitului, cãruia îi ºi sunt închinate versurile, ºi
nu stema domnului.

Îndreptarea legii, 1652, Stema
Evanghelia învãþãtoare, 1644, Vignetã

Literele sunt ornate cu elemente zoomorfe
(berbec, cal), avimorfe (pelican), antropomorfe
(îngeri, preoþi, sfinþi, soldaþi).
10

Foaia de titlu este reprezentatã cu un ornament
de tip arhitectural, în partea de sus fiind redatã
Înãlþarea Domnului iar pe margini, în compartimente
dreptunghiulare, sfinþii Antonie, Gheorghe, Nicolae
ºi Teodosie. În partea de jos apare stema Þãrii
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Româneºti, corbul cu crucea în cioc, cu un scut,
cu coroanã ºi cruce pe locul inimii, în stânga
soarele, în dreapta luna (Bibliografia Româneascã
Veche. Vol. I, nr. 61, p. 193).

Îndreptarea legii, 1652, Foia de titlu
Iniþialele ornate sunt de aceeaºi facturã ca ºi
cele din Evanghelia învãþãtoare (1644).
Foarte variate sunt vignetele, majoritatea
construite pe motive fitomorfe. De asemenea, cele
care au ca motiv central capul de înger înaripat
au o mare frecvenþã în tipãriturile din vremea lui
Matei Basarab, întâlnitã fiind ºi în paginile pravilei
analizate în rândurile de faþã.

Îndreptarea legii, 1652, Vignetã

Exemplarul deþinut de bibliotecã are [25]f, 794 f.,
format in folio, stare de conservare precarã. Coperta
este din lemn, îmbrãcatã în piele, lipsind încuietorile.
Departe de a fi un simplu corpus juridic,
Îndreptarea legii era menitã sã punã ordine în toate
domeniile, începând cu cele spiritual ºi etic, fiind
o carte de învãþãturã.
Biblia de la Bucureºti (1688) este o altã lucrare
importantã care se aflã în colecþiile speciale ale
Bibliotecii Judeþene Dâmboviþa. Este vorba de prima
ediþie integralã a ei în limba românã, operã de mari
proporþii pentru acel timp. Tipãrirea începuse încã
din timpul lui ªerban Cantacuzino, la 5 noiembrie
1687, un prim triaj fiind terminat în septembrie 1688,
deci în timpul vieþii acestuia. Al doilea triaj s-a terminat
abia în noiembrie 1688, sub noul domnitor. Potrivit
unei note dintr-o altã tipãriturã, Brâncoveanu, ca
mare logofãt, a fost ispravnicul lucrãrii de tipãrire a
acestei prime Biblii româneºti, o operã de colaborare
a cãrturarilor români de pretutindeni. Acesta a
conºtientizat importanþa instrumentelor lingvistice
folosite la traducerea Bibliei de la Bucureºti ºi a creat,
pe vremea când era ispravnic, pentru tipãrirea ei,
un fond lexicografic din care fãcea parte Lexiconul
greco-latin al lui Varinus Favorinus (1522) ºi Biblia
Sacra Polyglota (1653-1659) (ªtefan Ionescu.
Epoca brâncoveneascã. Cluj Napoca: Editura
Dacia, 1981, p. 138).
Titlul apare pe o paginã întreagã încadratã în
chenar floral ºi aratã cã s-a tradus dupre limba
elineascã spre înþelegerea limbii româneºti. Pe
verso-ul foii de titlu, într-un medalion oval, înflorat,
se aflã stema þãrii (corbul cu crucea în cioc), în
mijlocul figurii unui gripsor uriaº cu douã capete,
care þine în ghearele lui spada ºi buzduganul
(stema familiei Cantacuzino). Coroana imperialã
dominã întreaga imagine, care evocã tãria, puterea
ºi izbânda domniei lui ªerban Cantacuzino asupra
duºmanilor vãzuþi ºi nevãzuþi, dupã cum spun
versurile închinate stemei. Exemplarul deþinut de
noi nu mai are foaia de titlu.

Biblia de la Bucureºti, 1688,
Stema Þãrii Româneºti
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Printre frontispiciile prezente apare ºi acela
reprezentând un mascheron din a cãrui gurã ies
lujeri având la extremitãþi flori de bujor ºi un alt
frontispiciu reprezentând motivul pomului vieþii ºi
floarea soarelui.

Enchiridion, 1670, Foaie de titlu

Biblia de la Bucureºti, 1688, Frontispiciu
Volumele au fost pregãtite pentru a fi împãrþite
tuturor celor ce puteau înþelege semnificaþia
istoricã din predosloviile lor. Stolnicul îl rugase pe
Brâncoveanu sã trimitã în þarã destule exemplare
pentru a se afla despre noua schimbare de
domnie, constituindu-se astfel în primul manifest
distribuit de Brâncoveanu în scopul iniþierilor
legãturilor necesare pentru politica ce o va
impune.
Exemplarul deþinut are 932 p., format in folio
mare, are lipsã foaia de titlu, este într-o stare de
conservare proastã, cu multe foi desprinse, coperta
fiind din scoarþe de lemn îmbrãcate în piele.
O altã lucrare de secol XVII aflatã în patrimoniul
bibliotecii aparþine lui Epictet, ºi anume un
Enchiridion, apãrutã în 1670 la Amsterdam.
Aceasta este un manual scurt de consiliere eticã
stoicã compilat de Arrian, un discipol al filozofului
grec. Deºi conþinutul este similar cu Discursurile
lui Epictet, lucrarea nu este o sintezã a
discursurilor, ci mai degrabã o compilaþie de
precepte practice.
Exemplarul deþinut de biblioteca judeþeanã are
[2] f., 378 p., este complet, format in-16, coperþi
din carton, stare de conservare bunã. Pe versoul foii liminare este trecut ex librisul donatorului,
profesor Victor Brânduº.
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Ultima carte deþinutã din secolul al XVII-lea
aparþine lui Balthasar Bekker, Le monde
enchante, apãrutã în 1694 la Amsterdam. Bekker
a fost judecat pentru blasfemie, denigrarea
Bisericii ºi rãspândirea ideilor ateiste despre
Scripturã. Cartea de faþã este o lucrare de format
in-12, [134], 387, [4] p., în stare de conservare
bunã, cu coperþi din carton îmbrãcate în piele.

Balthasar Bekker, Le monde enchante (1694),
Foaia de titlu ºi gravura reprezentând autorul
Fondul de documente rare ºi bibliofile deþinut
de Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu
Dâmboviþa este unul mult mai vast care îºi va
dezvãlui valoarea în timp, reprezentând o
adevãratã sursã de cercetare pentru cei interesaþi
de acest domeniu.

Conf. univ. dr. Agnes Erich
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Garda de onoare a voievodului
de la Mãnãstirea Dealu. Mesaj peste timpuri
(Testamentul moral al Voievodului ºi Spiritul mãnãstirean 
punte de legãturã între trecut ºi viitor)
Motto
Eu sunt o lacrimã târzie
Din plânsul unei mii de ani,
Sunt visul care întârzie,
La casele celor orfani.
Sunt o mustrare trecãtoare,
De pe tãrâmuri fãrã glas.
ªi dintr-o lume care moare,
Sunt strigãtul ce a mai rãmas.
(Octavian Goga)

Târgoviºte eternã, Târgoviºte eroicã cu nume
de cântec.
Cântec de dor, cântec de gând, cântec de vis,
cântec de începuturi, cântecul de leagãn al mamei,
tânguirea de clopot a ultimei treceri prin timp, care
este o viaþã de om.
Oraº cu nume de legendã, adus de apa vieþii 
Ialomiþa  de la sanctuarele creºtinismului primitiv,
de la hiperborei ºi pelasgi, de la picioarele primilor
preoþi ai lui Zamolxe, de la Sfinx, din Valea Cerbilor
ºi Poiana Zânelor, trecut prin Cheile Zãnoagei,
îngemãnat cu cântecul Dâmboviþei dupã ce a
sãrutat mâna Brâncoveanului la Potlogi, dus în
lume de aceste douã lacrimi ale Bucegilor.
Este cântecul cel mai tandru, cel mai cu suflet,
cel mai frumos din aceastã lume ºi-n aceastã viaþã,
este cântecul mamei, este cântecul pãmântului din
care ne-am nãscut ºi ne ducem fiecare, este cântecul
Ilenei (Sãrãroiu), privighetoarea din Valea Voivozilor:

Mãicuþã, te-aº întreba/ Unde e Târgoviºtea?
Târgoviºtea este în noi, în fiinþa noastrã, în
respiraþia pãmântului ºi în foºnetul ierbii, în aerul locului
ºi tãcerea pietrelor, în unduirea cristalinã a lacrimilor
Bucegilor, în privirea tandrã a mamei, în sfatul Pãrintelui,
rãbdãtor ºi molcom, plin de înþelepciunea cugetãrii,
este moºtenirea din moºi ºi strãmoºi, este istoria
noastrã ºtiutã, dar mai ales neºtiutã.
Sã nu uiþi, fiule, niciodatã!
Gânduri transformate în cuvinte. Scrise cu
cernealã, ele pot fi sãpate în marmurã voivodalã,
încrustate în lemn înflorit, mirositor a grâu ºi cearã,
pot fi zgâriate în arama de scut, pot fi poarta unei
cãrþi a cunoaºterii despre mãreþia, risipirea, ridicarea
din cenuºã a Târgoviºtei, decãderea de acum...
Aceste meleaguri încãrcate de istorie, de spirit
ºi de conºtiinþã româneascã  le-a fost dat sã
gãzduiascã, alãturi de aceastã armonie (M. Dealu),
duratã pe o mie de ani (N. Iorga), sediul uneia dintre
cele mai valoroase ctitorii de educaþie ºi culturã
naþionalã româneascã  Liceul Militar de la
Mânãstirea Dealul.
Dealul, care se înãlþa precum zidul o cetate,
un zid de apãrare a Cetãþii Domneºti a Târgoviºtei,
cu reperul ei cel mai reprezentativ  Turnul Chindiei
 a gãzduit de la început sediul acestui aºezãmânt
de culturã militarã ºi patrioticã.
Spiritul Universal a cãlãuzit paºii marelui român,
Nicolae Filipescu, ctitorul instituþiei  care ºtia bine
cã scadenþa unor mari rãfuieli se apropia... dar mai
ºtia... cã ne lipseºte mai ales tãria ºi caracterele
care sã poatã domina evenimentele, întru mãrirea
Neamului ºi a Patriei. De aici, ideea unei ºcoli noi,
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a cãrei temelie o exprima în ºase cuvinte: oameni
de caracter, oameni de acþiune  cãtre Mânãstirea
Dealu, cãreia i s-a conferit aura simbolicã a unitãþii
de NEAM ºi limbã româneascã, care adãpostea
capul viteazului voivod Mihai, sacru pentru toatã
suflarea româneascã de pretutindeni.
Scânteierea spiritualã moºtenitã de Nicolae
Filipescu, l-a determinat pe acesta sã-ºi punã în
operã ideea.
Barbu ªtefãnescu Delavrancea  ºi el un
împãtimit al Neamului Românesc  care l-a însoþit
pe Nicolae Filipescu la Mânãstirea Dealu, când a
hotãrât înfiinþarea Liceului Militar  afirma despre
el cã e cel mai bine zidit dintre toþi românii vremurilor
noastre ºi dacã printr-un cataclism ar dispãrea de
pe pãmânt Neamul Românesc ºi ar rãmâne numai
Nicolae Filipescu, el, prin personalitatea sa, ar da
idee de ce au fost românii.
Ca fin cunoscãtor al realitãþilor societãþii
occidentale, urmare a mai multor cãlãtorii ºi vizite
prin instituþii de învãþãmânt din Occident, a
conºtientizat faptul cã avansul acesteia, comparativ
cu societatea Orientalã, se datora atenþiei ºi
importanþei acordate factorului educaþional o
perioadã mai lungã de timp, în mod deosebit,
societatea englezã, francezã, ulterior cea germanã,
elveþianã ºi americanã. Prieten cu Edmond
Demolins, autorul lucrãrii În ce þine superioritatea
saxonã, pe care a studiat-o în amãnunt, preocupat
de organizarea ºi înfiinþarea ºi în România a unei
instituþii de educaþie cu caracter naþional, avea în
vedere douã criterii ale unui asemenea învãþãmânt:
Pregãtirea sã punã pe acelaºi plan importanþa
educaþiei morale, intelectuale ºi fizice; Scoaterea
instituþiei în afara centrelor urbane.
Dupã ce a vizitat Mânãstirea Dealu, împreunã
cu maiorul Marcel Olteanu (cel care va deveni
primul director al Liceului Militar), deosebit de
încântat ºi mulþumit de farmecul zonei, de condiþiile
care satisfãceau dispunerea localului, a stabilit
imediat cã locul era cea mai potrivitã alegere, iar
dupã trei zile a început transportul materialelor de
construcþie.
Dispunerea asigura un orizont larg al vechii
cetãþi de scaun, cu Curtea Domneascã, Turnul
Chindiei ºi cele douã biserici de incintã, al culmilor
Bucegilor în zilele senine, cu valea Ialomiþei, unde
lacrima Bucegilor asigura apa atât de necesarã
vieþii, dar mai ales vecinãtatea locaºului construit
de Radu cel Mare, care adãpostea relicva sfântã,
simbolul unitãþii naþionale, visarea iubitã a voivozilor
noºtri cei mari, a bãrbaþilor noºtri cei viteji.
Aceste elemente se constituiau în argumente
pentru ca educaþia ce urma a se face în viitoarea
instituþie sã fie însufleþitã de patriotism fierbinte,
înflãcãrat, strict necesar consolidãrii statului român,
în perspectiva împlinirii idealului de unire care se
contura în viitorul apropiat.
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La turnarea fundaþiei ºi punerea pietrei
fundamentale în ziua de 4 iunie 1912, în zilele
mãriei sale Regele Carol I... pusu-s-a piatra de
temelie la Liceul Militar Mânãstirea Dealu, înfiinþat
din îndemnul ºi strãduinþa domnului Nicolae
Filipescu, fost ministru de rãzboi, director onorific
al acestui aºezãmânt, de faþã fiind Direcþiunea
Geniului ºi Direcþiunea ªcoalelor Militare din
Ministerul de Rãzboi, însãrcinate cu clãdirea acestui
aºezãmânt, dupã planurile arhitectului A. Reiss, din
Ministerul de Rãzboi.
Ideile exprimate de Nicolae Filipescu cu aceastã
ocazie, au constituit baza conduitei celor care au
condus instituþia, profesori, instructori ºi educatori:
Punând temelia acestei ºcoale, cred cã înzestrãm
armata cu o instituþie de folos ºi cã prin ea, armata
aduce o contribuþie activitãþii culturale a þãrii.
În locul unei educaþiuni prea exclusiviste,
ambiþionãm o educaþie completã, intelectualã, fizicã
ºi moralã.
Dezvoltarea intelectualã îºi va pãstra locul de
seamã... prin alte temelii decât metodele pasive,
care cultivã memoria în paguba inteligenþei ºi a
judecãþii.
Istoria ºi literatura cu menirea de a înãlþa
sufletul, nu de a apãsa memoria; limbile moderne
n-au nevoie, ca limbile moarte, sã chinuiascã elevii...
cu migãleli gramaticale... elevii se vor deprinde pe
nesimþite cu ele prin uz ºi afarã din clase... ªtiinþele
fizice ºi naturale sunt de o utilitate îndoielnicã dacã
þintesc a împovãra mintea cu anoste nomenclaturi.
Aici, în laboratoarele ce vom avea... vom putea
recurge cât mai des la demonstraþia experimentalã,
care aþâþã sforþarea ºi voinþa fereºte de robia cãrþii,
îndrumeazã tineretul spre ºtiinþa cãutãrii...
Cultura intelectualã... se va cumpãni cu o cât
mai îngrijitã educaþie fizicã, virilã, care împreunã
sã dea elevului iniþiativã ºi încredere în sine,
energie, spirit de camaraderie ºi jertfã.
Vrem ca energia ºi spontaneitatea firei sale sã
zburde la soare, în aer întãritor ºi în libertate.
De aceea, nu meditaþia în clase, la orã fixã, sub
cârma amorþitoare a pedagogului, ci oricând ºi
oriunde, prin pajiºtile înflorite, în veselia jocurilor
de voinicie, care dau îndrãznealã, iniþiativã ºi spirit
de deciziune... libertatea necesarã spre a trezi
spiritul de rãspundere... în toate privinþele... de a
dezvolta însuºirile morale... fãrã a desfiinþa
clasificaþia dupã notele de studii... Studiile ce se
vor face aici, vor deschide calea ºi spre carierele
civile... nu dorim a prinde în rândurile armatelor
toatã nobleþea neamului ºi a pune... cu oarecare
fudulie cariera militarã mai presus de oricare alta...
A sãdi aceastã pasiune... e menirea acestei
ºcoale, nu de a preda tehnica militarã. Învãþãmântul
militar ºi-l vor cãpãta mai apoi.
Dar aceasta nu va fi fãcut valoare, dacã nu-ºi
va avea reazimul într-o vârtoasã educaþiune
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patrioticã ºi dacã ºtiinþa militarã nu va fi înflãcãratã
de eroism... sã vibreze cultul sfânt al patriei, ...de
onoare, dragoste fierbinte a gloriei.
În acest cuib de ºoimi, adumbrit de zidurile
sfântului locaº, întemeiat de cucernicia Radului Vodã
ºi împresurat de eroicele amintiri ale Viteazului
Voivod, însufleþeascã-se pentru vitejie, generaþii de
voinici, de lei paralei, ca cei din poveºti, crescuþi aici
în frica lui Dumnezeu, dar numai a lui Dumnezeu.
Aceste câteva cuvinte, presãrate într-un discurs
înãlþãtor, dau mãsura în care a fost conceputã ºi
desfãºuratã educaþia pe care dascãlii liceului aveau
datoria de a o împlini, datorie pe care ºoimii
pregãtiþi la Dealu au dovedit-o cu prisosinþã în cele
mai dificile încercãri ale istoriei, Rãzboiul de
Reîntregire ºi Rãzboiul de Apãrare a Fiinþei
Naþionale (cele douã rãzboaie mondiale), în
construirea ºi edificarea statului naþional unitar
român, în rezistenþa manifestatã faþã de
ocupantul-eliberator sovietic, în revirimentul de
o clipã din anii 60-70, în menþinerea acestui spirit
la început de secol ºi mileniu, contribuind la
edificarea ºi pãstrarea fiinþei noastre naþionale în
vârtejul unor evenimente potrivnice.
Tinerii, formaþi la aceastã instituþie a caracterelor
alese, au avut permanent în atenþie afirmaþiile
Profesorului, ale marelui Nicolae Iorga: ... ci viaþa e
un câmp de încercare, de pregãtire, o tabãrã uriaºã
a muncii, în care oricine are a se îngriji nu numai de
plãcerea sa, ci de datoria ce i-a cãzut, de ajutorare
a celorlalþi în datoria de care sunt legaþi, de sprijinire
prin activitate ºi jertfã, a conceptelor superioare care
se cheamã ÞARÃ, NEAM, CIVILIZAÞIE.
În aceastã atmosferã, în acest mediu au crescut
ºi s-au format ca oameni, ca români ... fiii neamului,
crescuþi la umbra zidurilor Sfântului Locaº, garda
de onoare a criptei din Deal, pãzind mormântul
Viteazului Mihai, acel vârf de munte în diademul
Carpaþilor noºtri voivodali.
Trecutul Mânãstirii Dealu trebuie cunoscut de
fiecare dintre ei. Nicãieri nu poate fi un loc mai
prielnic de trezire sufleteascã. Adãpostul, spre
veºnica odihnã a moaºtelor Neamului, este nu
numai un loc de reculegere ºi înãlþare spre cele
sfinte, ci ºi spre dezvoltarea virtuþilor cetãþeneºti ºi
a iubirii desãvârºite de patrie.
Un nesecat izvor de învãþãturi, ºcoalã din alte
vremuri pentru ziua de azi ºi pentru cea de mâine.
Aceasta-i Mânãstirea Dealu.
Acest laborator de educaþie în spirit naþional,
moºtenirea pe care a lãsat-o Liceul Militar de la
Mânãstirea Dealu, trebuie luat ca exemplu ºi
menþinut în memoria colectivã a întregii suflãri
româneºti.
Totul trece, totul se schimbã, dar nu totul trebuie
uitat. Peste spiritul de la Dealu, inoculat de o pleiadã
de dascãli minunaþi, ofiþeri ºi profesori civili, nu
trebuie sã se aºtearnã vãlul uitãrii.

Prin conduitã elevatã, calm, demnitate, graþia
în manifestãrile exterioare, ordinea în gândire ºi
conduitã, puterea sacrificiului personal în interesul
NEAMULUI ºi al ÞÃRII, a familiei ºi a semenilor,
perseverenþã, tãrie de caracter, delicateþe
sufleteascã plinã de discreþie, prin sentimentele de
onestitate ºi tãrie moralã sãditã în anii de studiu,
s-a dorit a fi un punct de început pentru o autenticã
renaºtere spiritualã ºi moralã a naþiunii române.
Patriotismul, dãruirea, sentimente sublime ºi
înãlþãtoare sãdite ºi cultivate cu grijã de corpul de
profesori ai liceului, nu s-au manifestat numai în
momentele cruciale, în care jertfa de sine a propriilor
vieþi a fost sacrificiul suprem al fiecãruia, ci ºi în
faptele de zi cu zi, sãvârºite cu cinste ºi devotament,
cu demnitate ºi loialitate, având întipãrite în
memorie, în toate împrejurãrile, ideile ctitorului ºi ale
dascãlilor care le-au cizelat caracterele.
S-a scris ºi s-a discutat mult despre spiritul
mânãstirean ca de o stare sufleteascã aparte,
insuflatã celor care ºi-au rafinat minþile ºi sufletele
la aceastã ºcoalã, la care, selecþia riguroasã a
cadrelor ºi a elevilor admiºi, ca ºi trierea continuã
pe parcursul anilor de studiu, unde educaþia bazatã
pe morala creºtinã punea mai presus de orice calitate
dragostea pentru NEAM ºi ÞARÃ, pentru semeni,
toleranþa ºi înþelegerea, ridicarea la principiul
cãlãuzitor în orice împrejurare a cinstei ºi
corectitudinii în aprecieri, fãrã favoritisme bazate pe
situaþie materialã sau poziþie socialã, unde adevãrul
era supremul argument, al tuturor soluþiilor date,
justa notare ºi stimulare a înclinaþiilor ºi calitãþilor
fiecãruia, colaborarea pentru obþinerea celor mai
bune rezultate ºi continua lor recunoaºtere pe plan
naþional, asigurarea disciplinei liber consimþite ca
metodã sigurã de ordine ºi progres, etichetatã ºi ea
ca disciplina de la Dealu, unde nu sancþiunile, ci
stimulentele pentru cei îndreptãþiþi sã le primeascã,
conduceau la rezultatele dorite.
Mãgulirea superiorilor, ca ºi trãdarea ºi pâra
erau sancþionate aspru, considerându-le
dãunãtoare formãrii caracterelor.
Într-unul din regulamentele liceului, care se
deschidea cu capitolul Despre pãrinþi, se
menþiona: Iubeºte-þi ºi respectã-þi pãrinþii ºi nu te
înjosi dacã soarta n-a fost darnicã cu ei. Înalþã-I,
fã-I fericiþi, oferã-LE ceea ce viaþa nu le-a putut
oferi la un moment dat.
Dacã patriotismul se naºte odatã cu laptele supt
de la sânul mamei, cu dragostea de pãrinþi, de
locurile natale, de prieteniile ºi iubirile faþã de cei
apropiaþi, el se înalþã la eroism numai în
împrejurãrile crâncene ale jertfei de sine. E
obstacolul ºi totodatã pasul pe care nu-l pot face
decât cei care ºi-au cãlit caracterele sub atenta
îndrumare a unor dascãli de excepþie.

Col. (r) dr. Alexandru Manafu
15

CURIER  Revistã de culturã si
, bibliologie

Mutarea capului lui Mihai Viteazul
de la Târgoviºte la Iaºi.
Refugiul la Kerson (Ucraina) ºi revenirea la Iaºi
(1916-1920)
La 4 august 1916 intra în Primul Rãzboi
Mondial ºi România, alãturi de Antanta, cu scopul
declarat de a îndeplini principalul deziderat al
tuturor românilor: desãvârºirea unitãþii naþionale,
operã începutã de Mihai Viteazul încã din 1600.
Dupã entuziasmul creat de primele succese ale
armatei române, a urmat începând cu 9
decembrie 1916, ocupaþia germanã, sub
conducerea generalului de infanterie Tülff von
Tschepe und Weidenbach, avându-l ca ºef de
stat major pe colonelul Heutsch. Acest lucru a
determinat armata românã sã se retragã în
Moldova, lãsând sub ocupaþia Puterilor Centrale
mare parte din teritoriul României, inclusiv
capitala. În aceste momente dificile pentru poporul
român, pentru a nu fi capturat ºi batjocorit craniul
lui Mihai Viteazul de cãtre trupele austro-ungare,
care ocupaserã cea mai mare parte a judeþului
Dâmboviþa prin Etapa 266 prusianã, al cãrei
Comandament (Etappen-Kommandantur) a fost
1
instalat la Târgoviºte, în localul Primãriei , s-a luat
decizia istoricã de a fi salvatã relicva sfântã a
neamului românesc.
Fiind pãrtaº la tragicele evenimente, ministrul
cultelor I.G. Duca, unul dintre colaboratorii lui Ion
I.C. Brãtianu, nota în memoriile sale: În sfârºit,
tot atunci s-a întâmplat ºi episodul referitor la capul
lui Mihai Viteazul. Precum se ºtie, acesta era
pãstrat într-o cutie de metal frumos lucratã la
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Mãnãstirea Dealu. Auzind cã pe acea parte sunt
trupe ungare, ne-am temut cã ele ocupând
Târgoviºtea sã nu profaneze rãmãºiþele eroului
care cucerise Ardealul ºi întrupase visul
românismului, pe care noi încercãm sã-l
îndeplinim azi pentru vecie. Ne-am hotãrât deci,
sã luãm acest cap care era ºi simbolul unitãþii
noastre naþionale ºi sã-l pãstrãm alãturi de
drapelul þãrii cât timp va bate peste noi furtuna
restriºtei. Astfel, capul lui Mihai Viteazul a fost
transportat în ajunul invaziei la Iaºi ºi aºezat în
2
biserica Mitropoliei  . În acelaºi context, marele
istoric Nicolae Iorga, nota: în 1916 la pãtrunderea
inamicului în þarã, doi profesori evlavioºi au
considerat cã trebuie sã apere racla sfântã de
noua pângãrire, au dus-o la Iaºi unde au depus-o
3
la Mitropolie , întorcându-se astfel, din nou în Iaºul
unde, ca ºi în Suceava, Mihai îºi fãcuse intrarea
4
triumfalã în iunie 1600 .
La îndemnul lui Nicolae Iorga, dascãlilor
Liceului Militar de la Mãnãstirea Dealu, preotul
Alexandru Dolinescu (profesor de religie între anii
1912-1924) ºi Theodor Naum (profesor de limba
românã între anii 1914-1919), le-a revenit
misiunea istoricã de a salva craniul lui Mihai
Viteazul, în condiþii foarte grele pricinuite de
evacuarea liceului în Moldova la Dorohoi ºi ulte5
rior la Iaºi . Transportul preþioasei relicve la Iaºi
prin Bucureºti, s-a realizat de cãtre preotul
6
Alexandru Dolinescu , care a
înfãºurat-o într-o veche stofã
bisericeascã ºi apoi într-o alta
obiºnuitã, ascunsã într-o cutie din
lemn de cireº cãptuºitã cu o catifea
roºie. Acest episod este amplu
descris de cãtre soþia profesorului
Alexandru Dolinescu: Iorga a
obþinut la Bucureºti aotorizaþia de
la Mitropolie ºi de la Ministerul de
Rãzboi ºi a rezervat biletul pentru
un compartiment dintr-un tren speMormântul lui Mihai Viteazul de la Mãnãstirea Dealu
cial. Toate acestea le-a trimis
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direcþiei liceului. Pe la sfârºitul lui octombrie 1916,
Alexandru Dolinescu mi-a adus o cutie frumoasã
din lemn de cireº, am învelit þeasta într-o stofã
bisericeascã ºi am aºezat-o în cutia aceea pe
care am vârât-o într-un geamantan, iar împrejurul
ei am pus lucruºoarele copiilor (aveam trei copii,
cel mare de 5 ani). Directorul de studii Ion
Pavelescu ne-a dat maºina ºcolii ºi un soldat,
ajutor la bagaje ºi am plecat, cu ce am putut lua
în grabã, la Bucureºti. Ajunsesem în capitalã
înainte de prânz, iar trenul a plecat seara pe la
zece. Era o aglomeraþie de nedescris, mii de
oameni se refugiau. Am ajuns la Iaºi a doua zi pe
la 11, din garã, Alexandru a mers la Mitropolie sã
7
predea capul .
În dimineaþa zilei de duminicã 17/30 octombrie
1916, preotul Dolinescu a fost întâmpinat în gara
din Iaºi de cãtre profesorul Naum (acesta fãcuse
deplasarea în capitala Moldovei mai devreme cu
scopul de a prezenta adresele oficiale privind
prevenirea autoritãþilor locale), cei doi profesori
predând tidva sacrã Mitropoliei Moldovei ºi
8
Sucevei . Cu aceastã ocazie, a fost semnat
jurnalul nr. 3512 de cãtre mitropolitul Pimen (19091934), preotul Alexandru Dolinescu, profesorul
Theodor Naum ºi protosinghelul Policarp Luca:
Se constatã de noi prin acest jurnal cã astãzi,
duminicã 17 octombrie 1916, ora 3 dupã amiazã,
a sosit la Iaºi, pãrintele Alexandru Dolinescu preot
ºi profesor la ªcoala militarã de la mãnãstirea
Dealului ºi ne-a predat capul Voievodului Mihai
Viteazul, din douã piese, tigva ºi maxilarul de jos,
9
aºezat într-o cutie de lemn încuiatã . Dupã ce
relicva a fost depusã într-o tainiþã pe peretele de
rãsãrit al sfântului altar, în grija eclisiarhului
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Mitropoliei, Policarp Luca , a fost semnat actul
de predare de cãtre cei implicaþi, fiind redactat în
trei exemplare: unul a rãmas în custodia
Mitropoliei, iar celelalte douã au fost predate de
cãtre profesorul Theodor Naum, ministrului
Cultelor I.G. Duca ºi ministrului de Rãzboi Vintilã
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Brãtianu .
Odiseea relicvei lui Mihai Viteazul avea sã
continue în vara tragicului an 1917, când capul
Voievodului a fost strãmutatã la Kerson, un
orãºel de lângã gurile Niprului din sudul
Ucrainei. Pentru efectuarea acestei operaþiuni
secrete, ministrul Cultelor I.G. Duca, i-a
însãrcinat pe administratorul Casei Bisericilor,
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Petre Gârboviceanu , ºi pe directorul
Seminarului Sf.Grigore Decapolitul din
13
Craiova, Grigore Popescu Breasta , cerându-i
acestuia din urmã, s-o aibã în grijã ºi s-o aducã

intactã înapoi relicva atât de preþioasã . Acest
episod al pribegiei craniului lui Mihai Viteazul,
este magistral descris de I.G. Duca în memoriile
sale: Epopeea lui Gârboviceanu cu craniul
marelui voievod în Rusia revoluþionarã meritã
sã fie scrisã, istorica relicvã ascunsã în cutii
de pãlãrii spre a nu deºtepta atenþia agenþilor
bolºevici, spaima perpetuã a conului Petrache,
conºtiinþa rãspunderii ce i se încredinþase, lupta
aceasta de-a ascunselea este o adevãratã
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tragi-comedie . La Kerson, preotul Grigore
Popescu Breasta a ascuns cutia cu craniul
voievodului sub poala acoperãmântului Sfintei
Mese a Altarului, ºi a þinut predici în ºapte spitale
salvând aproximativ 1800 rãniþi români de la
16
executare de cãtre trupele germane . Din
memoriile preotului Grigore Popescu Breasta
publicate de fiica sa în 1977, aflãm cã pribegia
Voievodului Mihai în Ucraina s-a sfârºit la 3/16
aprilie 1918, când Petre Gârboviceanu ºi
Grigore Popescu Breasta s-au întors la Iaºi, iar
peste douã zile au predat relicva sfântã,
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mitropolitului Pimen al Moldovei .
Un pios omagiu de recunoºtinþã era adus lui
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Mihai Viteazul la 8 noiembrie 1918 , cu ocazia
împlinirii a 317 ani de la moartea voievodului, când,
în mijlocul Mitropoliei din Iaºi a fost ridicat ºi
împodobit un catafalc de cãtre Regina Maria,
pictorul Horaþiu Dumitrescu ºi arhitectul Duiliu
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Marcu , regina pregãtind ºi îngrijind cu
20
meticulozitate sicriul . Momentul solemn este
descris cu mãiestrie de Nicolae Iorga: Capul,
sacra tigvã din care scãpãraserã luminile
fulgerãtoare, a fost aºezat, încununat de lauri, întrun sicriu de stejar, umplut cu cele mai vechi
bucãþi de brocard pe care le cuprindea veºmintãria
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mitropoliei . Manifestãrile dedicate comemorãrii
lui Mihai Viteazul au fost pregãtite de Ministerul
Cultelor ºi Instrucþiunii, care, în colaborare cu
Universitatea Al.I. Cuza din Iaºi au stabilit
programul acestora. Astfel, în seara aceleiaºi zi,
la Teatrul Naþional din Iaºi, a fost organizat un
festival închinat memoriei lui Mihai Viteazul, cea mai
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importantã figurã a Evului Mediu românesc care,
prin viaþa ca ºi prin moartea sa, a pãstrat viu în
conºtiinþa neamului românesc idealul întregirii lui.
Seria cuvântãrilor a fost deschisã de cãtre
Alexandru Lapedatu, membru al Academiei
Române, care în memoriile sale prezintã
amãnunþit augustul eveniment: A fost o serbare
grandioasã. Parastasul de la Mitropolie, la care
au luat parte: regele, regina, curtea regalã,
guvernul þãrii ºi tot ce Iaºul avea mai reprezentativ,
14
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a fost de o solemnitate impresionantã, într-adevãr
domneascã. La serbarea comemorativã de dupã
amiazã din sala Teatrului Naþional a cuvântat
Nicolae Bãlan ºi cu mine (...). Cuvântarea
profesorului Bãlan ca sol al Ardealului, a fost
deseori emoþionantã(...). Cuvântarea mea, cu
caracter mai mult istoric decât politic a fost
publicatã în «Neamul Românesc» de a doua zi...
Poet al spadei a fost numit pe drept cuvânt Mihai
Viteazul, cãci, cu spada a scris el, în cartea
trecutului românesc, cea mai strãlucitã epopee
care a adus întruchiparea aievea a domniei celor
23
trei þãri române sub un singur stãpânitor .
Manifestãrile au continuat cu alocuþiunile
24
generalului de divizie Nicolae Petala ,
25
profesorului Nicolae Bãlan , episcopului
26
bucovinean Bodnãrescu , actriþa Marioara
Ventura a recitat poezia Ardealul de Mircea
Rãdulescu, iar corul mitropoliei a intonat cântece
27
patriotice . În seara aceleiaºi zi de 8 noiembrie
1918, Nicolae Iorga a susþinut în aula Universitãþii
din Iaºi, o conferinþã în limba francezã: Politica
lui Mihai Viteazul, originile sale ºi importanþa sa
28
pentru tradiþia politicã a românilor . Ecoul nu sa lãsat aºteptat: ministrul Franþei la Iaºi, contele
Charles Auguste Felix de Beaupoil, conte de SaintAulaire, fiind impresionat de impactul conferinþei
susþinutã de Nicolae Iorga, îi solicita acestuia
printr-o scrisoare datatã 21 noiembrie 1918, textul
conferinþei.
Capul sacru a neamului românesc a rãmas
în capitala Moldovei pânã la data de 23 august/5
septembrie 1920, timp în care naþiunea românã
spre a câºtiga ºi a-ºi pãstra independenþa a
29
trebuit s-o puie sub ocrotirea puterii sale . În
acest context, Conferinþa de Pace de la Paris
(1919-1920) nu a creat un stat român întregit, ci a
recunoscut doar justeþea unui act pe care poporul
român îl realizase deja prin lupta sa: unitatea
30
naþionalã . Aceastã perioadã coincide în acelaºi
timp cu eforturile lui Nicolae Iorga de a readuce
þeasta lui Mihai Viteazul la Mãnãstirea Dealu în
sarcofagul care îl aºtepta încã din 1913, ºi de
unde, forþat de împrejurãri plecase a doua oarã în
31
pribegie . Deºi a înaintat scrisori oficiale
guvernelor conduse de Arthur Vãitoianu ºi
Alexandru Averescu privind readucerea relicvei lui
Mihai Viteazul la Mãnãstirea Dealu, totuºi, în
memoriile sale, Nicolae Iorga avea sã noteze cu
amãrãciune : În ultimul moment, o notã a
generalului Râmniceanu, ºeful Casei Regale
anunþa amânarea fãrã termen a solemnitãþii
32
pentru Mihai Viteazul .
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DEMERS BIBLIOTECAR

Conferinþa ANBPR Sibiu
(10-12 octombrie 2013)
Octombrie este luna când bibliotecarii din
întreaga þarã se întâlnesc, realizând fructuoase
schimburi de informaþii, concretizându-se în
Conferinþa Naþionalã ce s-a desfãºurat în partea
de sud a Transilvaniei, în depresiunea Cibinului,
mai precis la Sibiu.
Gazda minunatã a acestui eveniment a fost
Biblioteca Judeþeanã ASTRA, iar tema care ne-a
reunit pe noi, bibliotecarii, a fost SMART, adicã
SMARTLibraries.
Sub auspiciile acesteia s-a desfãºurat
Conferinþa, ºi cum titlul ne vorbeºte despre
biblioteca inteligentã, acest lucru ne obligã pe noi
toþi cei ce slujim interesele acestei instituþii sã fim
SMARTLibrariens.
Ce-a de-a XXIV-a ediþie a Conferinþei Naþionale
a întrunit reprezentanþi din Ministerul Culturii, OSIM,
Irex, Biblioteca Academiei Române, Universitatea
din Bucureºti, Biblioteca Naþionalã a României,
Biblioteca Pedagogicã, cea ºi Metropolitanã,
precum ºi reprezentanþi din 38 de biblioteci
judeþene ºi orãºeneºti din întreaga þarã. Ritmul
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conferinþei a fost unul alert, dar, pe alocuri, ºi
molcom (cã doar am fost în Transilvania) iar
subiectele abordate cât ºi prezentãrile oferite au
stârnit interesul participanþilor.
Conferinþa a fost structuratã pe mai multe
secþiuni iar atelierele SMART s-au desfãºurat în
mai multe etape: Maratonul ideilor deºtepte;
Secþiunea TIBRO; Prezentãri de servicii SMART
(moderne, noi) biblioteci locale/comunale; Târgul
serviciilor SMART de bibliotecã; SmarTour la
Biertan (inaugurarea Lãzii de Breaslã)
Din programul conferinþei încercãm sã
prezentãm atelierele care ne-au trezit în mod
constructiv interesul. ªi cum noutatea a
reprezentat-o cuvântul SMART, joi 10 octombrie
a debutat cu Maratonul ideilor deºtepte în care
au fost prezentate perspective inedite de
receptare a mesajului bibliotecii publice din
România în mediile conexe: academic, editorial,
publicitar, artistic, managerial.
În cadrul atelierelor SMART au prezentat
opiniile lor cei de la Biblioteca din Braºov, mai precis Secþia pentru copii devenitã Centru
de excelenþã (SmartKids), Biblioteca
de la Galaþi  tot Centru de excelenþã
(40+) iar Biblioteca de la Iaºi 
Biblioteca mea, biblioteca noastrã 
adaptarea serviciilor ºi programelor
bibliotecii publice la nevoile reale ale
comunitãþii.
Sesiunile desfãºurate în paralel au
permis abordarea mai multor teme, dar
cel mai important lucru este cã a
prilejuit o mai bunã interacþiune între
participanþi.
A doua zi a continuat cu prezentarea activitãþilor grupului IMPACT,
susþinutã de directorul Bibliotecii
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Judeþene din Braºov, dr. Nazare Daniel,
urmat de o sesiune marca TIBRO.
Ultima parte a zilei a fost dedicatã
serviciilor SMART din bibliotecile
orãºeneºti ºi comunale, dar ºi Târgului
de servicii SMART în care toþi
bibliotecarii ºi-au prezentat produsele
culturale ºi educative într-un mod cât
mai atractiv ºi inovator.
Acest târg al serviciilor SMART a
reprezentat cel mai bun prilej în care s-a
interacþionat, s-au pus întrebãri, s-au
aflat rãspunsuri, am fost uimiþi de
inventivitatea colegilor noºtri, de faptul
cã din ce în ce mai mult BIBLIOTECA
este OPEN-Space-ul în care tradiþionalul
poate fi pus atât de bine în valoare, poate
convieþui foarte bine alãturi de modern.
De la obiectele confecþionate de copii ºi puse
în vânzare, la perele din grãdina bibliotecii,
branduite astfel sau la rãvaºele frumos ambalate
ºi afiºele sau pliantele care vorbeau despre ceea
ce face fiecare bibliotecã, totul ni s-a pãrut un efort
dar în acelaºi timp o plãcere a bibliotecarilor de a
ieºi în faþã, de a arãta fiecare cã este mai bun
decât celãlalt.
În ultima zi a Conferinþei am avut o adevãratã
revelaþie. Dis-de-dimineaþã am pornit într-un
SmarTour la Biertan (undeva la 100 km de Sibiu),
unde a fost inauguratã Lada de breaslã  o nouã
bibliotecã tematicã din circuitul Bibliotecii
Judeþene Astra Sibiu.
Destinaþia, una de poveste, un loc parcã uitat
de lume, de agitaþia zilnicã, o comunitate micã în

care populaþia formatã din saºi ºi români au gândit
cã le-ar fi de folos o bibliotecã.
Am rãmas uimiþi, tãcuþi, în acest mic, cu rafturi
masive de lemn ce aveau puþine cãrþi, cu decor
de poveste în care steagurile breslelor, în numãr
de ºase, tronau atârnate din tavan.
Ea însãºi  Biblioteca din Biertan, ar merita
un articol dedicat ei, iar ceea ce am vãzut, am
trãit ºi am simþit în acel loc ne-a întãrit încã o datã
încrederea cã noi bibliotecarii putem fãuri
POVEªTI  poveºti adevãrate.
ªi ca totul sã fie frumos pânã la sfârºit, pe
drumul de întoarcere la Sibiu am poposit la
Marpod, în Borcanul de dulceaþã cu poveºti  o
altã bibliotecã tematicã, o altã bibliotecã de
poveste.
Biertan ºi Marpod, douã localitãþi mici pe
harta þãrii, pot fi exemple atât de mari
pentru toate celelalte comunitãþi
grupate în jurul celor 41 de biblioteci
judeþene.
Ne-am întors încãrcaþi de energie
pozitivã, dornici sã punem în practicã
idei, care sã ridice meseria noastrã, ce
nu este deloc de neglijat, Breasla
bibliotecarilor, ºi de ce nu, povestea
frumos þesutã la Sibiu sã continue în
aºa fel încât peste tot în þarã
rebrandingul cultural sã se reinventeze
la cote din cele mai înalte.

Daniela Iordache, bibliotecar
Camelia Petre, bibliotecar
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Biblioteca Judeþenã
Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa
ºi proiectele cu finanþare europeanã
Societatea actualã este una în continuã
schimbare ºi doar cei care gândesc liber, out of
the box, reuºesc sã þinã pasul cu tendinþele.
Afirmaþia este general valabilã, fie cã vorbim
despre oameni, culturi, obiceiuri sau instituþii.
Bibliotecile sunt importante pentru societate,
pentru cã ele contribuie la educaþia cetãþenilor.
Aceastã condiþie obligã instituþiile menþionate sã
se reinventeze permanent, sã aducã mereu ceva
nou în atenþia comunitãþii, pentru a atrage un
numãr cât mai mare de utilizatori, pentru a veni
în întâmpinarea nevoilor de formare ºi informare
ale tuturor.
Uniunea Europeanã a adus o multitudine de
oportunitãþi pentru cetãþenii activi, care vor sã
aducã o schimbare pozitivã în viaþa comunitãþii
lor. Pentru multe dintre ele, proiectele cu finanþare
sunt calea progresului. Un exemplu în acest sens
este Târgoviºte, un oraº mic în care este situatã
Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu
Dâmboviþa. Important este faptul cã aici, la
bibliotecã, functioneazã de 5 ani ºi Centrul EUROPE
DIRECT, un centru de informare ºi comunicare
înfiinþat printr-un proiect finanþat de Comisia
Europeanã ºi Consiliul Judeþean Dâmboviþa.
Scopul sãu este de a aduce informaþia
europeanã mai aproape de cetãþenii
judeþului, atât din zonele urbane cât ºi
rurale, în vederea întãririi capacitãþii lor de
a accesa, înþelege ºi folosi acest tip de
informaþie în viaþa de zi cu zi (despre
Uniunea Europeanã, despre drepturile lor
ºi despre prioritãþile UE) ºi de promovare
a cetãþeniei participative la nivel local ºi
regional sau redirecþionându-i cãtre surse
de informaþii specializate, contribuind la
sensibilizarea populaþiei sau promovând
dezbaterea. Astfel, prin intermediul
Centrului EUROPE DIRECT Târgoviºte
cetãþenii pot sã beneficieze de un acces
facil la informaþii, sã aibã posibilitatea de
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a-ºi face cunoscute opiniile ºi de a face schimb
de opinii, în toate domeniile activitãþilor instituþiilor
UE, în special al celor care au un impact asupra
vieþii de zi cu zi, Centrul constituindu-se în interfaþa
Comisiei Europene cu cetãþenii, canalizând feedback-ul primit de la aceºtia, cooperând cu alþi
vectori de informaþie ºi sprijinind Reprezentanþa
Comisiei Europene în România în activitãþile sale
locale, precum ºi Biroul de Informare al
Parlamentului European în România.
EUROPE DIRECT Târgoviºte a adus un suflu
nou Bibliotecii Judeþene Dâmboviþa, a readus
tinerii aici ºi mai mult, a devenit un loc unde
oameni de toate vârstele ºi din toate categoriile
sociale ºi profesionale gãsesc ceva de fãcut ºi
revin cu drag de fiecare datã. Centrul a adus
adolescenþi în bibliotecã, i-a învãþat ce înseamnã
voluntariatul, educaþia nonformalã, cetãþenia
europeanã activã, i-a ajutat sã se dezvolte din
punct de vedere personal ºi profesional. Aici, ei
învaþã sã scrie proiecte cu finanþare europeanã
pentru ca apoi sã le ºi implementeze. Învaþã sã
ofere suport aproapelui ºi primesc la rândul lor
ajutor. Menþionãm aici câteva dintre proiectele
realizate cu succes de tineri cu vârste între 15 ºi
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30 de ani, deveniþi o echipã de voluntari care astãzi
numãrã peste 300 de persoane ºi care lucreazã
în diferite domenii, sprijinind astfel activitatea
bibliotecii ºi a Centrului: Dâmboviþa- tineri voluntari
în lupta împotriva excluziunii sociale,
Playagame@biblioteca.ta, Tradiþie ºi inovaþie la
biblioteca ta, Ludoteca din parc sau Fantasy land,
Fii activ, creativ ºi respectã-þi semenii, Biblioteca
mea e cea mai COOL-turalã!, Hai cu noi în echipa
de teatru forum!, În cãutarea drepturilor pierdute
etc. Ei sunt prezenþi la toate evenimentele,
susþinând echipa bibliotecii la buna organizare a
acþiunilor.
Schimburile de tineri realizate cu organizaþii,
biblioteci sau alte instituþii din Malta, Spania,
Polonia, Ungaria, Bulgaria sau vizitele de
informare ºi documentare în þarã (Râmnicu
Vâlcea, Sibiu, Horezu, Mureº, Bucureºti) sau în
alte state membre UE (Cehia, Slovacia, Ungaria,
Franþa, Belgia etc) reprezintã tot atâtea ocazii
de îmbogãþire a cunoºtinþelor, de educaþie ºi
formare la tinerii de azi a unor deprinderi
necesare pentru viaþã.
De asemenea, prin crearea de puncte de
informare europeanã în bibliotecile din mediul rural, puncte deservite de voluntari, Centrul a dus
informaþia ºi a dezvoltat evenimente ºi în zone
mai greu accesibile, îmbunãtãþind vizibil
colaborarea dintre Biblioteca Judeþeanã
Dâmboviþa ºi cele locale. Nu în ultimul rând, prin
finanþarea primitã pentru amenajarea, dotarea ºi
funcþionarea Centrului EUROPE DIRECT de la
Comisia Europeanã ºi Consiliul Judeþean
Dâmboviþa, Biblioteca Judeþeanã Dâmboviþa a fost
dotatã cu mobilier ºi echipamente electronice ºi
informatice de ultimã generaþie, care au contribuit
la îmbunãtãþirea calitãþii muncii ºi la creºterea
gradului de satisfacþie al utilizatorilor ºi al

personalului bibliotecii în privinþa serviciilor oferite,
dar ºi al ambianþei materiale.
Rolul important al Centrului în diseminarea
informaþiei europene a implicat ºi realizarea de
noi parteneriate. Astãzi, baza de date numãrã
peste 400 de parteneri: ºcoli, primãrii, consilii locale, biblioteci, universitãþi, alte centre EUROPE
DIRECT, persoane fizice, biserici, societãþi
comericale, ONG-uri sau reprezentanþi ai unor
instituþii de nivel judeþean sau naþional: Oficiul de
Stat pentru Invenþii ºi Mãrci, Institutul European
Român, Agenþia Naþionalã pentru Protecþia
Consumatorului, Registrul Comerþului, Inspectoratul ªcolar Judeþean Dâmboviþa, Casa Corpului
Didactic, Baroul Dâmboviþa etc. Toþi, ºi-au adus
contribuþia ºi continuã sã dea plus valoare
evenimentelor organizate de Biblioteca Judeþeanã
Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa prin centrul sãu
EUROPE DIRECT Târgoviºte.
În concluzie, EUROPE DIRECT Târgoviºte a
adus numeroase beneficii atât instituþiei gazdã 
Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu, cât
ºi dâmboviþenilor. Aceºtia au devenit utilizatori
frecvenþi ai bibliotecilor locale ºi ai Bibliotecii
Judeþene Dâmboviþa  majoritatea au cãlcat pragul
Centrului cel puþin o datã în cei 5 ani de funcþionare.
Iatã o poveste despre cum o bibliotecã poate
contribui la schimbarea mentalitãþii unor oameni.
Noi facem acest lucru cu ajutorul unui proiect
frumos ºi de succes (iar asta o spun cei care au
beneficiat de serviciile noastre). Puteþi vedea dacã
este aºa printr-o vizitã la Biblioteca Judeþeanã Ion
Heliade Rãdulescu Dâmboviþa.
Vã aºteptãm!

Vlãduþ Andreescu

Bibliotecar metodist
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DIN VIAÞA BIBLIOTECILOR
Salonul Editorial Ion Heliade Rãdulescu
la cea de a XII-a ediþie
Considerat o complexã activitate anualã de
tradiþie a Bibliotecii Judeþene Ion Heliade
Rãdulescu Dâmboviþa, Salonul Editorial I.H.
Rãdulescu a ajuns la cea de a XII-a ediþie.
Ca ºi în anii anteriori, obiectivul principal al Salonului
editorial a fost prezentarea cãtre publicul dâmboviþean
a ofertei de carte a celor mai importante edituri din
þarã ºi din judeþul Dâmboviþa. Ce s-a schimbat radical
a fost conceptul de prezentare a standurilor: în aer
liber, în pavilioane special achiziþionate ºi amenajate
în zona de maxim trafic pietonal a scuarului Primãriei
Târgoviºte, exact în perioada dedicatã Zilelor Cetãþii
(6-8 septembrie 2013). Organizarea salonului în aer
liber, în pavilioane speciale, a reprezentat o premierã
în judeþul Dâmboviþa, dorindu-se obþinerea unei
audienþe maxime ºi venindu-se în întâmpinarea
dorinþei editurilor de a avea un public cât mai divers
ºi cât mai numeros.
Anul acesta au participat editurile ALL,
Bibliotheca, C.E.C.C.A.R., Curtea Veche Publishing,
Eikon, Etnologicã, Nemira, Niculescu, Singur,
Tritonic, Valahia University Press, Grupul Editorial
Corint, Grupul Editorial RAO, Grupul Editorial
Saeculum I.O., Arhiepiscopia Târgoviºtei, Centrul
Judeþean de Culturã Dâmboviþa ºi Complexul
Naþional Muzeal Curtea Domneasca Târgoviºte.
Deschiderea Salonului s-a bucurat de prezenþa
unui public numeros ºi a celor mai importante
oficialitãþi locale  primarul Gabriel Boriga, cel care
a susþinut biblioteca pentru a putea organiza salonul
editorial în aer liber; vicepreºedintele Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, Ioan Marinescu; viceprimarului Târgoviºtei, Ion Þuþuianu  alãturi de
reprezentanþii Arhiepiscopiei Târgoviºtei, ai
Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni ºi ai altor instituþii
de învãþãmânt ºi culturã, care au transmis gândurile
lor tuturor celor prezenþi, edituri ºi cititori
Dupã deschiderea oficialã ºi transmiterea mesajelor
de bun venit ale celor prezenþi, directorul Bibliotecii
Judeþene, conf.univ.dr. Agnes Erich, a anunþat prima
lansare importantã a acestei ediþii a salonului, Integrala
Manuscriselor Cantemir, lucrare bibliofilã vastã, ce
include totalitatea manuscriselor lui Dimitrie
Cantemir, facsimilate, ale cãrei prime 25 de volume
au fost recent achiziþionate de cãtre bibliotecã.
Imediat dupã lansarea Integralei Manuscriselor
Cantemir, Arhiepiscopia Târgoviºte a prezentat cele
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mai recente lucrãri apãrute sub egida ei Viaþa ºi
acatistul Sfântului Nifon, Întregitor de þarã ºi martir
al neamului românesc: Mihai Viteazul (1593-1601)
ºi Iubitor de culturã, protector al Bisericii ºi martir
al credinþei ortodoxe: Sf. Martir Constantin
Brâncoveanu (1688-1714) , ultimele douã
constituind volume de studii cu caracter aniversar.
Dupã amiaza primei zile a fost marcatã de
lansãrile editurii Tritonic: Fantoma de pe lac,
Seducþia apei, Viaþã dublã la Veneþia, autor
Monica Ramirez, prezentã la manifestare.
Sâmbãtã, 7 septembrie, a venit rândul editurii
Bibliotheca sã prezinte noutãþile, din care amintim:
Basarabii de Târgoviºte (semnat de regretatul
istoric Gabriela Niþulescu), I.H. Rãdulescu, Gr.
Alexandrescu, Vasile Cârlova, Ion Ghica, I.Al.
Brãtescu-Voineºti (autor acad. Mihai Cimpoi),
Societatea Scriitorilor Târgoviºteni. Din istoria unei
grupãri literare (autori Mihai Stan, Victor Petrescu,
George Coandã). ªi editura târgoviºteanã Singur
a lansat douã volume Buzunarul timpului de la
piept (autor Vali Niþu) ºi Cuvinte tãcute (autor
George Ioniþã).
De asemenea, editura Eikon a prezentat
publicului lucrãrile Nae Ionescu ºi discipolii sãi în
arhiva Securitãþii (volumul V de Mircea Vulcãnescu),
Ispitirea aldinelor (autor Gilda Monica Bularda),
Anotimp suspendat (autor Eliza Macadan),.
În ziua de 8 septembrie, activitãþile organizate
de cãtre Editura CECCAR (Corpul Experþilor
Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România) 
lansarea publicaþiei  Ghid pentru pregãtirea
candidaþilor la examenul de acces la stagiul pentru
obþinerea calitãþii de expert contabil ºi de contabil
autorizat ºi masa rotundã cu tema Cãi ºi soluþii
privind optimizarea afacerii prin externalizarea
serviciilor contabile   au marcat încheierea
manifestãrilor organizate de cãtre Biblioteca
Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu, în cadrul celei
de-a XII-a ediþii a Salonului Editorial.
Succesul evenimentului, evidenþiat prin prezenþa
unui numãr record de vizitatori ai Salonului ºi prin
vânzãrile înregistrate de editurile participante, ne-a
determinat sã considerãm noul concept de prezentare a standurilor în aer liber potrivit pentru organizarea ediþiilor viitoare, adaptat caracteristicilor
publicului dâmboviþean.
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Simpozionul Naþional
Contribuþii la conceptul de istorie
a cãrþii ºi bibliotecilor
Conºtientã de rolul sãu important ca ºi continuator al tradiþiilor culturale târgoviºtene, tradiþii în
care cartea tipãritã ocupã un loc central,
identificându-se cu începuturile activitãþii tipografice
pe teritoriul românesc, Biblioteca Judeþeanã Ion
Heliade Rãdulescu Dâmboviþa a gãzduit în data
de 27 septembrie 2013 lucrãrile Simpozionului
Naþional Contribuþii la conceptul de istorie a cãrþii
ºi bibliotecilor.
Manifestarea, unicã la nivel naþional prin
subiectul abordat, a beneficiat de prezenþa
majoritãþii specialiºtilor români din domeniul cãrþii
vechi ºi bibliofile ºi a fost pusã sub egida Asociaþiei
Amicala Bibliotecarilor ºi Bibliofililor.
Simpozionul a avut ca subiect direcþiile de
cercetare ale istoriei cãrþii în istoriografia
româneascã, în comparaþie cu evoluþia conceptului
în istoriografia occidentalã ºi doreºte reunirea celor
mai importanþi specialiºti din domeniul cãrþii vechi
ºi bibliofile, în scopul readucerii istoriei cãrþii în
atenþia cercetãtorilor ºi integrarea ei într-o viziune
interdisciplinarã, alãturi de istoria mentalitãþilor,
antropologia culturala, istoria literarã ºi istoria artei.
Obiectivele Simpozionului au fost:
 Valorificarea patrimoniului cultural scris;
 Formarea unui grup de profesioniºti ai cãrþii
interesaþi de istoria ºi valorile domeniului, pentru a
dezbate anual o anumitã temã ºi pentru a realiza,
în consecinþã un volum colectiv de studii ºi articole;
 Încurajarea schimbului de idei ºi experienþe
între bibliotecari ºi bibliofili din diferite centre
culturale;
 Creºterea vizibilitãþii mediului biblioteconomic
ºi a domeniului legat de istoria cãrþii.
Studiile prezentate au abordat fenomenul în
toatã complexitatea sa ºi, graþie eforturilor organizatorilor, au putut fi reunite într-un volum de studii.

Lucrãrile prezentate au fost: Despre istoria cãrþii
ºi bibliotecilor (Gheorghe Buluþã); Teritoriu de
explorare ºi direcþii de cercetare în istoria cãrþii
(Daniela Lupu); Consideraþii privind necesitatea
înnoirii discursului istoriografic asupra cãrþii ºi lecturii.
Glose la un... glosar (Ioan Maria Oros); Tãlmãcirea
cãrþilor în limba românã  necesitate socialã (Tudor
Nedelcea); Carte veche româneascã ºi documente
istorice la Câmpulung Muscel (Cristian Militaru);

Tipãrituri antimiene în colecþii externe (Ioan St.
Lazãr); Episcopul Damaschin al Râmnicului (17081725) ºi cãrþile Bisericii Ortodoxe Româneºti (Dorin
Teodorescu); Aspecte privitoare la tipar ºi carte în
revista Arta ºi tehnica graficã (Cristina Popescu);
Cãrþi uitate, cãrþi regãsite. Date culese cu ocazia
cercetãrii unui fond inedit (Policarp Chiþulescu); Dialog despre cele douã sisteme principale ale lumii.
Un bestseller în secolul al XVIl-lea (Alexandru V.
ªtefãnescu); Epilog la un conflict între douã ºcoli
istoriografice. Mãrul discordiei: biblioteca lui Grigore
Tocilescu (Daniel Nazare); Din istoria bibliotecilor
româneºti: emanciparea ºi dezvoltarea culturalã a
societãþii (Victor Petrescu); Biblioteca unui sfânt
ierarh: Andrei ªaguna, mitropolitul Transilvaniei.
Demersuri pentru o prelucrare informatizatã integralã
(Dan Levente, Iuliana Govoreanu, Marioara Pantiº);
Vârsta de aur a oratoriei româneºti: discursuri
parlamentare în colecþiile bibliotecii Camerei
Deputaþilor (Cornelia Stãnicã, Mihaela Zecheru);
Valori documentare în colecþia de arhive a Bibliotecii
Academiei Române (Lorenþa Popescu); Carte
bibliofilã (secolul al XVII-lea) în colecþiile Bibliotecii
Judeþene I. H. Rãdulescu Dâmboviþa (Agnes Erich);
Biblioteca Judeþeanã Dinicu Golescu Argeº: exlibris-uri pe cartea veche ºi rarã (Lucreþia Picui);
Biblioteca infinitã  o necesitate a societãþii
contemporane (Doina Banciu); Cãrþi româneºti ºi
strãine. Scurte comentarii ºi valori estimative
(Gheorghe Buluþã, Monica Mocanu); Prevenirea
degradãrii documentelor de bibliotecã, o necesitate
de actualitate (Aurelian-Cãtãlin Popescu); Biblioteca
publicã în societatea informaþiei ºi cunoaºterii
(Octavian Mihail Sachelarie)
Partea finalã a simpozionului a constituit-o
vizitele de documentare la Mânãstirea Dealu ºi
Complexul Naþional Muzeal Curtea Domneascã
Târgoviºte.
Ca ºi alte activitãþi de amploare organizate de
cãtre Biblioteca judeþeanã, manifestarea a
beneficiat de sprijinul financiar al Primãriei
Muncipiului Târgoviºte, semn cã autoritãþile locale
au luat în serios proiectul de transformare a
Târgoviºtei în capitalã culturalã.
Grupaj realizat de

dr. Alexandru V. ªtefãnescu
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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 luminoasa
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 lecturã sau accesarea
Internetului, pentru care se organizeazã deseori
o salã de aºteptare  salã de lecturã ad hoc.
În plus, dotarea cu videoproiector ºi ecran de
proiecþie asigurã acum posibilitatea organizãrii de
activitãþi interesante ºi diverse: prezentãri powerpoint 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: creeazã 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 temporar (câte o orã
pentru fiecare utilizator) zâmbeºte îngãduitor
atunci când un puºti captivat de jocul sãu se
revoltã când este trimis acasã, spunând furios:
Doamnã, dar mai am un minut!

Luiza Barbu
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Biblioteca Publicã Raciu
Activitatea bibliotecii din comuna Raciu stã sub
semnul sintagmei Biblioteca este templul învãþãturii
iar învãþãtura a eliberat mai mulþi oameni, decât
toate rãzboaiele din istorie. (Carl Thomas Rowan)
Biblioteca publicã Raciu a fost înfiinþatã la data
de 2 mai 2006 ºi este o bibliotecã de tip enciclopedic
având misiunea de a servi interesele de informare,
studiu, educaþie, lecturã ºi recreere ale utilizatorilor
din comunitate, oferind acces liber, gratuit ºi
nediscriminatoriu la informaþie ºi cunoaºtere prin
baza de date ºi colecþiile proprii.
La momentul înfiinþãrii, colecþiile bibliotecii erau
alcãtuite dintr-un numãr de 400 de documente
provenite din transferul de carte, realizat de biblioteca
comunalã Lucieni, dupã înfiinþarea comunei Raciu,
din ianuarie 2005. Fondul de carte existent în prezent
este de 4236 de documente ºi provine din
transferurile realizate de la Biblioteca Judeþeanã Ion
Heliade Rãdulescu Dâmboviþa, achiziþii ºi donaþii din
partea membrilor comunitãþii noastre.
Este o mare satisfacþie sã observi cum în saºe
ani biblioteca comunalã a evoluat atât de mult. De la
un spaþiu impropriu, sãrac ºi neprimitor, într-un loc
plin de viaþa ºi modern. Biblioteca s-a transformat în
biblioteca publicã, crescând ca fond de documente,
cât ºi ca diversitate a serviciilor ºi activitãþilor propuse,
cetãþenii de rând putând astfel sã se informeze,
instruiascã, socializeze ºi, de ce nu, sã se recreeze.
Datoritã serviciilor ºi facilitãþilor oferite: împrumut
la domiciliu, informaþii de toate tipurile, prelungirea
termenului de împrumut prin telefon ºi prin e-mail,
rezervare de titluri prin telefon ºi prin e-mail, acces
liber la raft 100 %, 4 staþii de lucru pentru utilizatori,

Campanii de ecologizare Lets Do It, Romania!

imprimantã ºi scanner, acces gratuit la Internet ºi
acces la Internet wireless, s-au înmulþit ºi activitãþile
culturale ºi de loisir.
ªi pentru a evidenþia câteva dintre activitãþile
bibliotecii menþionãm aici sesiunile de informare
ºi formare pentru elevii ªcolilor Gimnaziale
Raciu, Siliºtea, ºi ªuþa Seacã; vizitele la
bibliotecã (în cadrul cãrora vizitatorii au primit
informaþii despre istoricul, serviciile oferite ºi
manifestãrile culturale ce se desfãºoarã în
instituþie); vacanþa la bibliotecã (programul prin
care am oferit elevilor ºi tinerilor din localitate un
program de activitãþi educative ºi distractive pe
perioada vacanþelor); ora poveºtilor (programul
creat pentru copii ce se organizeazã în cadrul
bibliotecii ºi extramuros, pentru a pãtrunde în lumea
copilãriei ºi a poveºtilor); ateliere de handmade
(quilling ºi origami); campanii de ecologizare
Lets Do It, Romania!; comemorãri ºi aniversãri.
În concluzie, putem spune cã alãturi de ºcoalã,
biblioteca deþine un loc important în comunitate ºi în
procesul educaþional al fiecãrui individ. Dacã ºcoala
are ca scop educaþia formalã, ce se caracterizeazã
prin obligativitate, bibliotecii îi revine sarcina educaþiei
non-formale, care este voluntarã ºi activã ºi o
premisã importantã în procesul de învãþare continuu.

Cateluþa Barbu

bibliotecar, Raciu
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Înfiinþarea bibliotecii ca instituþie
publicã de culturã
În timpul rãzboiului, la 28 noiembrie 1943, în
sala de Consiliu a Primãriei Târgoviºte s-au întrunit
membrii Consiliului de colaborare ºi ai Cãminului
Cultural Târgoviºtea pentru constituirea
Asociaþiei târgoviºtenilor ºi dâmboviþenilor
menitã sã sprijine acþiunea de propãºire sub toate
înfãþiºãrile a Târgoviºtei, întreprinsã de
administraþia ºi autoritãþile locale1.
Despre pregãtirea construcþiei unei biblioteci
publice, ziarul Ancheta semnaleazã sub titlul:
Manifestaþia culturalã de la Târgoviºte. Înfiinþarea
bibliotecii publice «D. Athanasiu Biþu». Constituirea
«Asociaþiei târgoviºtenilor ºi dâmboviþenilor», cã
în ziua de 28 noiembrie 1943 în sala de consiliu a
Primãriei Târgoviºte s-au întrunit în ºedinþa
condusã de av. Lazãr Petrescu, primarul oraºului,
membrii Consiliului de colaborare ºi ai Cãminului
Cultural Târgoviºtea. Au mai participat:
Constantin D. Dimitriu, general G. Potopeanu (foºti
miniºtri); lt.col. magistrat D.D. Athanasiu  ºeful
cenzurii centrale, profesor V.V. Haneº  consilier
în Ministerul Culturii Naþionale, ing. N. Bucºeneanu,
col. C. Bengliu  prefectul judeþului, col. Ilie
Dinescu  comandant C.T.D., col. C. Sãndulescu
 preºedintele Camerei de Comerþ, col. V.
Andronescu  comandantul subcentrului A.P., col.
Iancovescu, avocaþii Gonzalv Ionescu, Victor
Kercea ºi Grigore Constantinescu (foºti primari),
av. Grigore Tollea ºi Ion D. Dimitriu (foºti prefecþi),
Oreste Hahon  ºeful poliþiei, preot profesor G.
Brãniºteanu, Grigore Mãrculescu  directorul ºi
inspectorul Cãminului Cultural judeþean, profesor
Al. Vasilescu, alte personalitãþi de frunte ale
oraºului din acel timp.
La solemnitate au participat ºi 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 (Simnicul de
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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 (17161739), tezã susþinutã în 1928.
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 
aniversare a morþii lui Mihai Viteazul (1919):
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Urmaºii lui Mircea cel Bãtrân pânã la Vlad Þepeº
(1418-1456) (1945).
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 ale
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, programul de
funcþionare ºi altele.
A fost ales un Comitet de conducere în
urmãtoarea componenþã: preºedinþi de onoare 
domnii Ion Al. Brãtescu-Voineºti ºi preot-profesor
Nae Popescu, membri ai Academiei Române 
dl Constantin D. Dimitriu, fost ministru; preºedinte
activ, dl general G.T. Potopeanu; vicepreºedinþi
d-nii: av. I.C. Nicolaescu, prof. V.V. Haneº, col.
prefect C. Bengliu ºi primar Lazãr V. Petrescu;
secretari: d-nii lt.col. magistrat D.D. Athanasiu;
av. Iulian Grideanu, prof.dr. Al. Vasilescu ºi preot
prof. G. Brãniºteanu; casier dl. col. C.
Sãndulescu, iar ca membrii toþi cei ce au semnat
actul de constituire2.
Primarul târgoviºtean, care în acelaºi timp era
ºi preºedintele Consiliului de colaborare ºi al
Comitetului Cãminului Cultural orãºenesc a expus
scopul ºedinþei ºi a rugat sã se treacã la
constituirea asociaþiei. În numele Cãminului Cultural Târgoviºtea a acceptat donaþia de 60.000
lei ºi 400 de volume fãcutã de lt.col. magistrat D.D.
Athanasiu, fiu al Târgoviºtei, pentru biblioteca
publicã ce va fi instalatã într-o aripã a Muzeului
regional din oraº. Doleanþã care nu s-a putut
realiza din cauza problemelor de ordin material,
financiar dar ºi a cenzurii din timpul rãzboiului.
De la sfârºitul lunii noiembrie 1943, când a fost
înfiinþatã prin hotãrârea Primãriei Târgoviºte, sau întreprins activitãþi de constituire a fondurilor,
unificarea celor ale unor uniuni, asociaþii, primirea
unor donaþii, gãsirea soluþiilor necesare,
confecþionarea mobilierului cu sprijinul Cãminului
Cultural Târgoviºte.
Luând cuvântul, dl. Constantin Dimitriu a
evocat trecutul de glorie al fostei cetãþi, a afirmat
din nou nevoia de a se constitui o asociaþie
generalã din care sã facã parte toþi fiii judeþului ºi

oraºului, în vederea strângerii legãturilor sufleteºti
ºi spirituale dintre aceºti fii, ca un imbold pentru
generaþiile viitoare ºi ca o realizare a visului atâtor
intelectuali. Dupã exemplul altor localitãþi,
Târgoviºtea trebuia sã facã aceastã afirmare mai
mult decât oricare altã regiune, întrucât fiii ei au
obligaþia de a întreþine oraºul lor pe un plan cât
mai ridicat, deoarece sunt legaþi de trecutul glorios
al acestei cetãþi3. Primarul oraºului a dat citire
scrisorilor de adeziune la constituirea Asociaþiei
din partea d-lor I. Al. Brãtescu-Voineºti, scriitor
dâmboviþean, membru al Academiei Române ºi
av. I.C. Nicolaescu, propunând, totodatã, ca
preºedinte activ al Asociaþiei pe generalul G.T.
Potopeanu, fost ministru, a cãrui personalitate ºi
activitate le elogiazã. Acesta mulþumeºte pentru
aprecierile adresate ºi face propuneri interesante
de dezvoltare a activitãþii viitoare a Asociaþiei.
Au vorbit: prof. V.V. Haneº, col. Sãndulescu,
av. Iulian Grideanu, preot G. Brãniºteanu, ing. N.
Bucºãneanu, av. Gr. Tollea, Tache Atanasiu ºi
alþii. În cadrul discuþiilor se face propunerea
apariþiei unei reviste locale, care sã poarte titlul
Curierul, ca omagiu pentru Ion Heliade
Rãdulescu, ctitor de culturã naþionalã.
Comitetul ales aduce mulþumiri domnului D.D.
Athanasiu pentru donaþia fãcutã bibliotecii, gest
recunoscut ºi apreciat de toþi cetãþenii oraºului
care au hotãrât ca biblioteca sã primeascã
numele tatãlui domniei sale. Biblioteca va
funcþiona în localul muzeului pânã ce Cãminul
Cultural orãºenesc îºi va construi un local propriu.
Dupã ºedinþa încheiatã într-o atmosferã
optimistã a urmat o frumoasã ºezãtoare culturalã
la sala Teatrului Ion Heliade Rãdulescu,
organizatã în scopul strângerii de fonduri pentru
biblioteca publicã D. Athanasiu  Biþu. Dupã
cuvântul introductiv rostit de ziaristul I.G. Vasiliu,
scriitorul Octav Dessila a þinut conferinþa Procesul
de creaþie al operelor proprii dupã care scriitorii
Vasile Militaru, George Pãun, Mircea Streinul ºi
Virgil Carianopol au citit din operele lor. Corul
Liceului Ienãchiþã Vãcãrescu, dirijat de prof. cpt.
N. Stan, a prezentat un program de muzicã
româneascã.
Revenind la donaþia lt.col. magistrat Dumitru
D. Athanasiu din Bucureºti, arãtãm cã pentru a
înlesni înfiinþarea bibliotecii el s-a decis a dona
Primãriei suma de 60.000 de lei în titluri rente de
stat ºi a unui numãr de 400 volume în valoare de
107.106 lei având ºi consimþãmântul Direcþiunii
Generale a Cãminelor Culturale din þarã (prin
adresa nr. 18246/23 noiembrie 1943).
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Dintre condiþiile puse în actul
amintit se stipuleazã cã donaþia
este definitivã ºi irevocabilã
devenind proprietatea Primãriei
Târgoviºte, gestul fiind fãcut
deoarece lt. colonel magistrat
Dumitru D. Athanasiu era originar
din acest oraº de care se simþea
legat, biblioteca fiind o strictã
necesitate, ea corespunzând unei
reale nevoi adânc simþitã de
populaþia acestui oraº4.
Conducerea oraºului Târgoviºte,
reprezentatã de primar, pe baza
Deciziunei Nr. 12070 din 26
noiembrie 1943 aprobatã de
Inspectoratul General Administrativ
Braºov cu nr. 4144/1943, acceptã
donaþia fãcutã de dl.lt.col. magistrat
Vechiul Muzeu al Târgoviºtei unde s-a deschis
în 1944 biblioteca oraºului
Dumitru D. Athanasiu, avizatã de
Fundaþia Regalã Regele Mihai I,
mulþumindu-i donatorului pentru frumosul gest descrisã astfel în Enciclopedia oraºului
fãcut cãtre Primãria oraºului Târgoviºte (adresa Târgoviºte: Arhitect Ghica Budeºti. Construcþie
în stil neoromânesc, planul clãdirii este în formã
din 22 ianuarie 1944).
Din studiul inventarului cuprinzând volumele de U, deschis spre strada Stelea cu o galerie
donate rezultã o structurã tematicã diversã (istorie, sprijinitã pe stâlpi ce închid o curte interioarã. Se
ºtiinþã, pedagogie, geografie etc.), lucrãrile având compune din parter, ºi ºase sãli, hol central
ca autori printre alþii: George Cãlinescu, Radu prevãzut cu un turn în secþiune hexagonalã pe o
Boureanu, George Brãtianu, Nicolae Cartojan, bazã pãtratã ºi cu ferestre pe fiecare faþadã.
Nicolae Bagdasar, Octav Suluþiu, Constantin Construcþia este pe fundaþie de beton, cu zidãrie
Giurãscu, Radu Rosetti, Pierre Benoit, Thyde din cãrãmidã, planºeu din lemn, acoperiº în douã
Monnier, Pestalozzi, Stuart Gloete, Noelle Henry, ape cu pantã mare, învelitoare de tablã, pardosealã
R.S. Stevenson ºi alþii.
din parchet, iar holul din mozaic simplu. Clãdirea
Declanºarea rãzboiului va avea consecinþe a fost ridicatã prin contribuþia publicã, la iniþiativa
nefaste ºi asupra dezvoltãrii culturale a oraºului ºi stãruinþa lui Constantin Dimitriu, constituind
care, în ciuda proiectelor amintite, are o perioadã primul muzeu regional al oraºului care a fost
de stagnare. Cu toate acestea, la 30 ianuarie 1944, inaugurat la 30 ianuarie 1944. Din 1970 a
se va inaugura Muzeul Regional Târgoviºte care funcþionat ca Muzeu de Arheologie iar în prezent
va gãzdui ºi biblioteca oraºului, de curând înfiinþatã. este spaþiu dedicat expoziþiilor temporare 5.
În invitaþia de a participa la eveniment primarul
Sfârºitul rãzboiului, va aduce rãsturnãri ºi
consemna: Duminicã 30 ianuarie 1944, orele 11, consecinþe dureroase pe plan politic, economic
se va inaugura Muzeul Regional Târgoviºte, clãdit ºi social, resimþite ºi de comunitatea
ºi organizat de Comisiunea Monumentelor Istorice târgoviºteanã.
ºi Primãria Oraºului Târgoviºte, cum ºi a unui
comitet cetãþenesc în frunte cu Dl C.D. Dimitriu. NOTE
1. Filiala Arhivelor Statului Dâmboviþa. Fond Primãria oraºului
De asemenea, se va inaugura ºi Biblioteca
Târgoviºte. Dosar 49/1942, fila 18.
publicã a Cãminului Cultural ºi a Primãriei D. 2. Ancheta, an V, ediþia a 2-a, 28 noiembrie 1943, p. 4.
Atanasiu-Biþu, în prezenþa autoritãþilor superioare. 3. Ancheta, an V, ediþia a 2-a. În dosar 14/1943-1944, f. 80.
4. Filiala Arhivelor Statului Dâmboviþa. Fond Primãria oraºului
Primirea oaspeþilor se va face la Primãrie, de
Târgoviºte, dosar 14/1943-1944, fila 16.
unde se va merge la muzeu.
5. Enciclopedia oraºului Târgoviºte, Târgoviºte, Editura Bibliotheca,
Modul în care s-au desfãºurat festivitãþile este
2011, p. 309.
prezenta ºi în Buletinul Primãriei Oraºului.
Prof.dr. Victor Petrescu
Clãdirea, inclusã pe lista monumentelor, este
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Biblioteca publicã din cetate ca o zare
de speranþã în vremuri de rãscruce
(Amintiri, momente, chipuri)
Când, împãmântenit în Cetatea Târgoviºtei de
prin toamna lui 1947, am purces sã-i cunosc
sufletul, rând pe rând am descoperit, într-o ordine
impusã de împrejurãrile existenþei mele de atunci,
mai întâi vechiul cartier Suseni, din miazãnoapte
(am aflat cã, odinioarã, de aici s-a pornit orânduirea
oraºului), apoi Curtea Domneascã ºi ªcoala de
Bãieþi Nr. 1 (azi i se spune Vasile Cârlova) din
bãtrânul centru istoric, librãria profesorului ºi
scriitorului Ion Calboreanu (de prin 1948) ºi
Biblioteca urbei  însetat cum eram ºi încã mai sunt,
de lecturi  cãreia i-am trecut pragul în vara lui
1950. Aºadar, acum 64 de ani!
Biblioteca fusese mutatã într-o clãdire abia datã
la cheie, semãna cu celebra Salã Dalles din inima
Bucureºtiului, avea un generos spaþiu de lecturã,
elegant, cu niºte ferestre uriaºe, din tavan ºi pânã
aproape de podea, care dãdeau  oferind o imagine pitoreascã  spre scuarul / mica grãdinã publicã
din faþa primãriei (sfatul popular, cum se numea pe
atunci dupã model sovietic), mobilat pe un întreg
perete de rafturi cu geamuri protectoare glisante ºi
în care am zãrit, legatã în imitaþie de piele de culoare
roºie, o ediþie completã, în limba francezã, a
romanelor lui Jules Verne, editate la Hachette ºi
senzaþional ilustrate de Gustae Doré. Eram, de fapt,
la vârsta cãlãtoriilor imaginare prin misterioase
orizonturi care te îmbinau la aventurã, fiind de-a
binelea julesvernian. ªi îmi aduc aminte ºi acum de
zâmbetul blând al Doamnei Elena Nicoarã,
bibliotecara-ºefã, abia numitã în aceastã funcþie,
soþia unui distins avocat al baroului târgoviºtean, ºi
cu al cãror fiu, Florin, o fire fin ironicã, voi fi peste un
an, coleg la celebrul Liceu Ienãchiþã Vãcãrescu
(azi, Colegiu Naþional, în acel timp fiind denumit, tot
dupã model sovietic, ªcoala Medie de Bãieþi Nr. 3),
da, o doamnã în adevãratul sens al cuvântului ºi
care te atrãgea prin admirabila sa culturã clasicã ºi
prin vorba bunã cu care-i îndemna pe tineri la haricul
ospãþ al Cunoaºterii prin lecturã.
(N.B. Este locul aici sã remarc un paradox
târgoviºtean pentru acele vremuri de rãscruce, ba
chiar de restriºte, România fiind sub ocupaþie politicã
ºi militarã sovieticã, comunismul de sorginte bolºevicã
sfâºiindu-i destinul, iar rãfuielile cu intelectualitatea
burghezã ºi epurãrile din biblioteci a literaturii
periculoase, conform unui absurd index, stârnind un

sentiment de spaimã). Paradoxul a fost acela cã în
cele douã licee de bunã reputaþie localã ºi naþionalã,
Ienãchiþã Vãcãrescu ºi Constantin Carabella, mulþi
profesori  unii excepþionali, ºi de care am avut ºi eu
parte  au fost pãstraþi la catedrã, iar la Biblioteca
oraºului, iatã, a fost numit bibliotecar-ºef o doamnã
din rândul intelectualitãþii burgheze. ªi din acest paradox, unora dintre noi, adolescenþi, în acel timp bolnavi
de frumoasa zãbavã a cetitului, ºi încumetându-ne
în de-ale creaþiei literare, ne-a fost de bun augur.
În 1951, câþiva neliniºtiþi tineri scriitori, elevi la
Ienãchiþã Vãcãrescu, Daniel Drãgan ºi Gheorghe
Tomozei (peste ani vor fi scriitori cu firmã garantatã,
al doilea, din pãcate, s-a ascuns prea devreme întro Pasãre Albastrã), alãturându-l ºi pe subsemnatul,
au prins un moment prielnic ºi, cu aprobare de la
partid, altfel nu s-ar fi putut, au aºezat temeiul celui
mai cunoscut ºi longeviv cenaclu literar târgoviºtean
numindu-se la început Alexandru Sahia, ºi, nu
dupã multã vreme, Grigore Alexandrescu. ªi
trebuie sã recunosc cã dacã cel ce mãrturiseºte
acum a propus aceastã schimbare de denumire,
bibliotecarul-ºef, doamna Elena Nicoarã, a reuºit,
la raionul de partid, sã obþinã râvnita aprobare.
De altfel, doar la câteva luni dupã ivirea sa în viaþa
culturalã a Târgoviºtei, deschis fiind în salonul unei
vechi bãcãnii cârciumi, naþionalizatã, cenaclul îºi va
muta sediul în intima camerã anexã a Bibliotecii
oraºului ºi, asta, pentru cã, oficial, el apãruse sub
auspiciile acesteia. Altminteri, nu s-ar fi putut. (Iar în
acest sediu va funcþiona pânã în 1955 când va fi
transferat la Casa de Culturã a raionului, fosta Salã
de arme a urbei).

Noul local al bibliotecii, din ianuarie 1950
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În acei ani, Cenaclul Grigore Alexandrescu a
fost pentru Biblioteca oraºului  mai târziu a
raionului Târgoviºte ºi din 1968 a judeþului
Dâmboviþa  o tribunã de acþiune literarã, membrii
sãi hrãnindu-se spiritualiceºte cu pasiune din cãrþile
sale  majoritatea provenite, ca donaþii, din
impresionantele biblioteci particulare ale unor
aristocrate familii intelectuale târgoviºtene:
Atanasiu-Biþu ºi Tãlãngescu  ºi polemizând în
ºedinþele de lucru, dar ºi în întâlnirile cu cititorii,
cu tineresc curaj, despre rolul actului de creaþie
în societatea contemporanã. ªi care, uneori, îi lua
prin surprindere pe activiºtii de partid de pe
tãrâmul culturii, bibliotecarul-ºef, doamna Elena
Nicoarã, apãrându-ne în faþa acestora cu explicaþia,
sã-i zicem, psiho-pedagogicã, cã fiind noi niºte
tineri, abia ieºiþi din copilãrie, eram în cãutarea
adevãrului materialist al lumii. Unii sunt utemiºti.
Biblioteca a gãzduit, aduºi pe prieteneºti relaþii
personale ale unui boem om de culturã, regizor al
formaþiei de teatru a Casei de Culturã a raionului,
gazetar de vocaþie, Ion Vasiliu, nea Jean cum îi
spuneam cu duioºie  în perioada interbelicã ºi
pânã la sfârºitul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial
a iniþiat ºi editat cel mai longeviv sãptãmânal de
informaþie, culturã ºi mondenitãþi târgoviºtene,
Ancheta  scriitori, astãzi clasici, cum au fost Radu
Boureanu ºi Cicerone Theodorescu, ºi pentru a
echilibra balanþa au fost invitaþi, la porunca
secþiei de propagandã ºi agitaþie a raionului de
partid ºi scriitorii proletari  corifei ai realismului
socialist critic  A.G. Vaida ºi V. Em. Galan.
ªi pentru cã am evocat patru figuri proeminente
culturale ale acelei vremi (Daniel Drãgan, Gheorghe
Tomozei, Elena Nicoarã ºi Ion Vasiliu), iatã acum
ºi alte chipuri care au ilustrat acþiunile creatoare ºi
educative ale cenaclului ºi, implicit, ale Bibliotecii
publice târgoviºtene.
Profesorul Victor Brânduº, zis ºi Magister de
cãtre foºtii sãi elevi de la ilustrul Liceu Militar
Nicolae Filipescu  ºi aºa a fost apelat, cu respect, pânã la trecerea sa în eternitate  primul
secretar (asta era pe atunci denumirea
preºedintelui) al cenaclului, el fiind unul din
intelectualii burghezi îngãduiþi de partid.
Eminent profesor de latinã, autor al unor lucrãri
monografice despre destinul tragic al unor
personalitãþi antice; cât ºi de istoric culturalã localã,
a fost unul din fondatorii revistei de culturã
Târgoviºtea (seria a II-a) în perioada interbelicã.
Dupã rãzboi ºi pânã la pensionare a profesat ca
dascãl de românã ºi latinã pe la mai toate liceele
târgoviºtene. Animat de o netihnitã fervoare
culturalã a pus la cale, la Biblioteca oraºului, cât a
fost secretarul cenaclului, ºi nu numai aici, întâlniri
literare, simpozioane ºtiinþifice, concerte ale
faimoasei corale Cântarea României  el însuºi
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fiind un împãtimit corist , iar pentru noi, începãtorii
în aventura literarã a fost un sfãtos ºi didactic
îndrumãtor. În 1954 s-a retras din funcþia de
secretar, iar eu l-am înlocuit pânã în 1955.
Elena Mãtase, membrã a Uniunii Scriitorilor,
prozatoare pentru copii, a fost practic numitã în 1955
al doilea secretar oficial al cenaclului, ea însoþindu-ºi
soþul care fusese  din ce pricini nu mai reþin  adus,
dacã îmi mai aduc aminte bine, magistrat în
Târgoviºte. Elegantã, cu gesticulaþie aristocratã, ne-a
împãrtãºit câte ceva din biografia-i scriitoriceascã ºi
se ferea sã rosteascã vreo opinie politicã. Pãrea a
se teme de ceva. Plãcerea ei era aceea de a se întâlni
cu elevii de-o ºchioapã din ºcolile târgoviºtene. A
pãrãsit, pe neaºteptate, oraºul ºi atunci am fost ales
cu puteri depline secretar al cenaclului.
Constantin Ionescu  mai târziu, dupã ce a terminat
con brio Facultatea de Medicinã Generalã din
Bucureºti, ºi-a adãugat la nume ºi Târgoviºte, din
sincerã iubire pentru cetatea natalã, ºi aºa este
cunoscut academicianul de astãzi pe toate meridianele
lumii medicale, diabetologul cãutat ca o fântânã de
leac ºi promotor al acupuncturii în România , fost
coleg de clasã la Ienãchiþã Vãcãrescu ºi unul din
fondatorii cenaclului, noi îl apelam cu diminutivul Titi,
era un exact prozodist, iar pe Eminescu îl ºtia pe de
rost. Cu capul sãu leonin, încadrat de o rebelã podoabã
capilarã buclatã, fãcea deliciul întâlnirilor literare, mai
ales rãvãºindu-le pe elevele din clasele mari, când
recita din bardul ipoteºtean.
Dumitru Þicoº, delicatul Doru  astãzi profesor
de istorie pensionar în Bucureºti , ºi el unul dintre
fondatori ºi coleg de clasã la Ienãchiþã Vãcãrescu,
a fost sã fie filosoful cenaclului; spirit volterian, ca
ironie panseisticã, ºi la ºedinþele de lucru, ºi la
întâlnirile de la bibliotecã cu cititorii; avea sfânta
naivitate, în acel obsedant deceniu, sã vorbeascã
despre viziunile asupra lumii ale lui Schopenhauer
sau Jean Paul-Sartre, ba ºi despre muzica
dodecafonicã. ªi îi conecta pe auditori la o altã
înþelegere, cuprinzãtoare, a existenþei.
ªtefania Stâncã (pe numele ei adevãrat ªtefania
Nicolaescu), profesoarã de limba ºi literatura
românã ºi poetã graþioasã, rãspândind în jurul sãu
sfiiciune ºi discretã prietenie, descoperitã ºi
publicatã de Ion Vasiliu la editura cooperatistã a
scriitorilor bucureºteni Boema prin 1947. A venit
în cenaclu nu la multã vreme dupã înfiinþare, ºi la
întâlnirile bibliotecii cu cititorii, era o persuasivã
propovãduitoare a poeziei neoclasice. Dupã 1955
s-a refugiat într-o autoimpusã recluziune.
Momente
Chipuri
Dintr-o vreme de
rãscruce peste care s-au aºternut, asemenea unor
sedimente geologice, alte vremuri. ªi un noian de
speranþe. ªi de neuitat aduceri aminte.

Prof.dr. George Coandã
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Biblioteca Târgoviºte de la Chiºinãu.
Realizãri ºi perspective
Biblioteca Târgoviºte a fost fondatã la 31
august 1995. Actul de colaborare a fost semnat de
cãtre Lidia Kulikovski, director general al Bibliotecii
Municipale B.P. Hasdeu ºi directorul Bibliotecii
Judeþene Ion Heliade Rãdulescu, Victor Petrescu.
Este amplasatã în centrul sectorului Buiucani al
municipiului Chiºinãu ºi constituie o instituþie publicã
de culturã cu profil ºtiinþific, enciclopedic ºi informativ.
Biblioteca Târgoviºte constituie colecþii care
reflectã diversitatea intereselor culturale ºi lingvistice,
întreþine ºi educã dragostea, gustul pentru lecturã
prin oferirea unui spectru larg de titluri de documente,
capodopere ale culturii literare, naþionale ºi mondiale,
contribuie la îmbunãtãþirea educaþiei cetãþenilor,
extinde varietatea de suporturi ºi formate care includ
CD, DVD, audio format etc.
Principalele surse de informare despre noutãþile
editoriale sunt: editurile, librãriile, cataloagele
editoriale, saloanele ºi târgurile de carte, semnalãrile
din presã, colaborarea directã cu autorii, emisiunile
culturale radio-TV, firme particulare de difuzare a
cãrþii, autori particulari, utilizatori.
Achiziþia documentelor se bazeazã pe Politica
de dezvoltare a colecþiilor , Politica de achiziþii,
Regulamentul cu privire la grupul de lucru pentru
achiziþia resurselor documentare ºi informaþionale
care au scopul de a asigura rentabilitatea,
obiectivitatea, transparenþa ºi eficienþa procedurii
de achiziþie a resurselor documentare ºi
informaþionale pentru necesitãþile comunitãþii
chiºinãuiene conform criteriilor de selectare.
Biblioteca Târgoviºte asigurã o structurã

optimã a achiziþiilor de documente pe diferit suport,
garantând cererea ºi oferta intereselor de lecturã
ºi studiu a comunitãþii chiºinãuiene. În acest scop
s-au luat în consideraþie un ºir de alþi factori
specifici, cum ar fi: structura socio-profesionalã ºi
de vârstã a utilizatorilor; gradul de utilizare a
serviciilor de bibliotecã; diversitatea multiculturalã
ºi lingvisticã a utilizatorilor; nevoi speciale cum ar fi
persoanele cu dizabilitãþi sau cele în vârstã; accesul
la informaþie on-line.
Pe parcursul anilor 2008-2012 la Biblioteca
Târgoviºte colecþia de documente a fost
completatã cu 12306 documente ºi 6770 titluri. Cele
mai multe publicaþii au fost achiziþionate din
domeniul beletristicii. Promovarea unui management al dezvoltãrii colecþiilor a minimalizat numãrul
cererilor neonorate. Structura colecþiei a înregistrat
modificãri neesenþiale dupã tipul de documente.
S-a extins numãrul de documente electronice în
aceastã perioadã (de la 29 pânã la 482
documente). Structura fondului de carte dupã
conþinut nu a înregistrat schimbãri semnificative
(deºi ponderea materialelor din domeniul ºtiinþelor
naturii a crescut puþin, iar cel din domeniul tehnicii
ºi artei s-a micºorat).
Pentru toatã perioada de existenþã a Bibliotecii
colecþia se constituie astfel: total documente 
37192, ediþii periodice  628; documente
electronice  482; titluri total  22922; titluri de ediþii
periodice 41; colecþie în limba românã 34227.
Biblioteca Târgoviºte, pe parcursul a 18 ani
de existenþã, are o colaborare fructuoasã cu
Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu din
Târgoviºte, îºi aduce o mare contribuþie la
popularizarea literaturii române ºi universale, pune
la dispoziþia publicului cititor o bogatã colecþie de
cãrþi ºi periodice. Tot în aceastã perioadã de
activitate a bibliotecii, s-a reuºit sã se constituie o
bogatã colecþie de documente (crescând pe parcurs
de la 5489 la 19998 documente) donate de instituþiile
din municipiul Târgoviºte. Fonduri reprezentative au
fost primite de la Biblioteca Universitãþii Valahia,
de la Editura Bibliotheca, ºi Centrul pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale.
Donaþiile partenerilor din municipiul Târgoviºte sunt
valoroase, cu caracter enciclopedic ºi ineditã pentru
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comunitatea oraºului Chiºinãu (aproximativ 49% din
colecþia de carte ce ne aparþine este din Târgoviºte).
Avem ºi o colecþie de cãrþi cu autografe ale
scriitorilor târgoviºteni. Amintim câþiva dintre ei:
Mihai Gabriel Popescu, George Coandã, Victor
Petrescu, Corin Bianu, Mihai Stan, Alexandrina
Dinu, Ion Mãrculescu, Emil Stãnescu, Florea Turiac,
Toma George Veseliu, ªtefan Ion Ghilimescu,
Grigore Grigore ºi mulþi alþii.
Biblioteca Târgoviºte furnizeazã resurse
pentru a rãspunde la necesitãþile individuale ºi de
grup, la necesitãþile de informare, dezvoltare
personalã, odihnã ºi recreare, contribuie la
dezvoltarea ºi menþinerea libertãþii intelectuale ºi
sprijinã protejarea valorilor democratice ºi a
drepturilor civile universale; este deschisã tuturor
membrilor comunitãþii chiºinãuiene ºi nu numai.
Utilizatorii apeleazã la serviciile acestei instituþii
social-culturale, având diverse scopuri: instructive,
educative, de cercetare, informare, recreere etc.
Chiar de la data fondãrii, Biblioteca s-a strãduit
ca produsele ºi serviciile oferite sã contribuie la
dezvoltarea ºi menþinerea libertãþii intelectuale ºi a
sprijinit protejarea valorilor democratice ºi a
drepturilor civile. Ca expresie a dinamicii vieþii
sociale ºi a regândirii valorilor comunitãþii, publicul
cititor s-a diversificat, iar exigenþele acestuia sunt
complexe. Reprezentând un element al democraþiei,
Biblioteca are o politicã de acces viabilã  deschisã
cãtre toþi rezidenþii municipiului Chiºinãu, fãrã
diferenþã de rasã, sex, religie, naþionalitate, limbã,
vârstã ori statutul social.
Anual de serviciile ºi ofertele Bibliotecii
beneficiazã peste 4600 utilizatori activi cu o
frecvenþã de 68.000. Biblioteca prin activitatea sa
de bazã, ce relevã deprinderea utilizatorului la
informaþii, pertinenþã corectã ºi la subiect, se
strãduie sã atragã cât mai mulþi utilizatori.
Rezultatele obþinute ne dau dreptul sã afirmãm cã
lectura rãmâne pentru chiºinãueni instrumentul
prioritar în formarea iniþialã ºi profesionalã, în
modelarea ºi formarea aptitudinilor. Sfera de
cuprindere a serviciilor prestate de bibliotecã ºi
ritmul de creºtere a indicilor de activitate, determinã
contribuþia pe care instituþia noastrã o aduce
locuitorilor municipiului Chiºinãu.
Comunitatea de utilizatori se distinge prin diverse grupuri sociale. Ponderea le revine
studenþilor ºi elevilor  grupuri ale cãror nevoi de
informare sunt uºor de identificat. Un alt motiv prin
care se explicã prevalarea acestor grupuri de
utilizatori este faptul cã Biblioteca dispune de colecþii
de documente de calitate ºi oferã beneficiarilor sãi
servicii superioare.
În categoria vârstã avem în structurã utilizatori
de la preºcolari ºi pânã la vârsta a treia. O atenþie
prioritarã acordându-se adolescenþilor. Urmeazã
categoria celor de 16-25 ani. Politica Bibliotecii este
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orientatã spre satisfacerea ºi sincronizarea
intereselor de lecturã ºi informaþie a utilizatorului
prin prisma fluxului informaþional modern, care
înregistreazã mari cantitãþi de informaþie pe
suporturi variate.
Rolul pe care îl are lectura în viaþa oamenilor, în
formarea ºi modelarea conºtiinþei, în dezvoltarea
spiritualã, este prioritar. De aceea, studierea
intereselor, motivaþiei, opþiunilor de lecturã ale
utilizatorilor au fost componente vitale ale activitãþii
noastre. Lectura rãmâne a fi o constantã permanentã
a utilizatorilor. Aceastã afirmaþie este confirmatã de
peste 174000 mii de împrumuturi anuale. Pentru
aceºtia cea mai accesibilã ºi mai eficace sursã de
informare rãmâne cartea tipãritã, iar cea electronicã
creºte treptat. Auditul lecturii ne permite sã afirmãm
cã sunt mai solicitate domenii Literatura universalã;
Literatura românã; Generalitãþi, Critica literarã
românã; Colecþia de referinþe.
Motivaþia ºi opþiunile de lecturã diferã în funcþie
de categoriile socio-profesionale ale utilizatorilor.
Tineretul studios apeleazã la diferite domenii în
conform intereselor sale. Pentru studiu utilizeazã
documente cerute de programele didactice ºi cel
mai des din domeniile: beletristicã, criticã literarã,
ºtiinþe sociale. Pentru loisir el apeleazã la
documentele cu caracter de divertisment, sportiv,
turistic. Pensionarii ºi casnicile împrumutã mai des
documente din gospodãrie casnicã, beletristicã;
medicinã (în special medicina popularã), acte normative. ªomerii consultã documente din clasa 331
 Angajarea în câmpul muncii  disponibile pe siteuri speciale. Analizând împrumutul documentelor
din punct de vedere al limbii în care sunt scrise,
constatãm cã cele în limba românã sunt mai
solicitate. Accesul liber la colecþii faciliteazã
împrumutul ºi consultarea acestora. Pentru
promovarea colecþilor se organizeazã activitãþi
pentru public: expoziþii, programe culturale, se
elaboreazã materiale promoþionale.
Activitatea de cercetare este axatã pe valorificarea personalitãþilor din sectorul Buiucani. Pe
parcursul acestor ani a fost elaboratã o biobliografie
ºi s-a editat un volum cu ocazia aniversãrii a 15 ani
de la fondarea bibliotecii: Popas în lumea
cuvintelor, Larisa Ungureanu (2012); Târgoviºte
sub semnul aniversãrii: 1995-2010 (2010)
În cadrul bibliotecii s-au organizat ºi activeazã
Clubul ecologic Terra  planeta noastrã; Clubul cu
tematicã istoricã Sã ne iubim þara; Clubul temelor
pentru acasã Studiem împreunã; Clubul de lecturã
ºi instruire E bine sã ºtim; Clubul cu tematicã
medicalã Sãnãtate pentru toþi; Clubul de creaþie
literar-artisticã Tinerii la bibliotecã; Cluburile de
lecturã pentru copii Micii Europeni ºi Curioºii;
Cenaclul literar La Târgoviºte. În cadrul lor au loc
colocvii, discuþii/dezbateri, lansãri ºi prezentãri de
carte, spectacole, întâlniri cu scriitorii, expoziþii de
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picturã. Anual sunt susþinute programele de lecturã:
Chiºinãul citeºte o carte; Copii Chiºinãului citesc o
carte; Lecturile verii; Ora poveºtii.
Tradiþionale sunt simpozioanele, duplex-urile
profesionale, colocviile ºi atelierele profesionale
Chiºinãu-Târgoviºte cu lansãri ºi prezentãri de carte
profesionalã, mese rotunde, cu participarea scriitorilor
din Chiºinãu ºi Târgoviºte. Anual, la bibliotecã are
loc activitatea complexã Zilele Bibliotecii ca un util
schimb de experienþã între bibliotecari, cititori, scriitori,
artiºti, editori din cele douã citadele ale istoriei ºi culturii
noastre naþionale. De fiecare datã avem în vizitã
reprezentanþi ai diferitor instituþii din judeþul Dâmboviþa:
Direcþia de Culturã, Primãria Municipiului Târgoviºte,
Centrul pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Dâmboviþa, Biblioteca Universitãþii
Valahia, edituri târgoviºtene.
Colaborãm cu instituþii din comunitate ºi în special cu cele din sectorul Buiucani: Pretura sectorului
Buiucani, Centrele comunitare pentru copii ºi tineri
Eurica, Vatra, Scânteia, Centrul SIDA, Miºcarea
Ecologicã din Moldova, Asociaþia Pro Familia, Institutul
de Integrare Europeanã ªi ªtiinþe Politice a AªM,
Institutul de Cercetãri Enciclopedice a AªM, Institutul
de Biologie a AªM, Muzeul Naþional de Etnografie ºi
Istorie Naturalã, Biserica Sf. Petru ºi Pavel.
Cenaclul literar La Târgoviºte atrage mai ales
profesioniºti din domeniile culturii ºi nu numai:
Uniunea Scriitorilor din Moldova; Uniunea
Cineaºtilor din Moldova; Uniunea Teatralã din
Moldova; Uniunea Jurnaliºtilor din Moldova; Uniunea
Epigramiºtilor din Moldova.
Din anul 2011 Cenaclul literar La Târgoviºte
condus de scriitorul Ion Cuzuioc activeazã în
parteneriat cu Cenaclul literar Ideal de la

Biblioteca Naþionalã, condus de scriitorul Vasile
Cãpãþânã, unde se organizeazã lansãri ºi
prezentãri de carte, seri de creaþie, aniversãri ale
scriitorilor ºi altor personalitãþi, fiind monitorizate
prin articole în ziarul Literatura ºi Arta. Realizarea
unor asemenea activitãþi în comun au scopul de a
promova acþiunile culturale, astfel ca sã contribuie
la formarea, educarea ºi dezvoltarea comunitãþii
chiºinãuiene ºi a societãþii noastre pentru viitor.
În perioada anilor 2008-2012 Biblioteca
Târgoviºte ºi-a creat un blog ºi s-a înregistrat pe
reþelele de socializare Facebook ºi Youtube.
Analizînd statistica accesãrilor blogului Filiala
Târgoviºte, pagina WEB a filialei Târgoviºte,
Facebook, Youtube am fost vizitaþi virtual de 15599
ori. Blogul Filiala Târgoviºte a fost accesat de
utilizatori, acumulând 11289 vizualizãri cu 302
postãri a activitãþilor organizate.
În acest an a fost completatã pagina WEB a
filialei Târgoviºte la urmãtoarele rubrici: informaþii
despre echipa filialei, prioritãþile anului, publicaþile
filialei, informaþii, structura, servicii oferite de
bibliotecã, colecþiile, parteneriat, diversitate
culturalã, feed-back, adrese utile.
Timp de peste 18 ani Biblioteca Târgoviºte a
funcþionat ca un centru cultural, informativ ºi educativ
pentru utilizatorii cartierului Buiucani din municipiul
Chiºinãu. A oferit beneficiarilor acces liber la
informare, studiu, documentare, fãrã restricþii de sex,
vârstã, limbã promvînd valorile naþionale ºi
universale. Vom depune eforturi sporite pentru a
onora aceastã misiune nobilã ºi utilã comunitãþii.

Ludmila Gajos

Directorul Bibliotecii Târgoviºte din Chiºinãu

Alexandru Vasilescu 
personalitate a Târgoviºtei interbelice
Între cele douã rãzboaie mondiale viaþa politicã,
economicã ºi culturalã îºi urmeazã cursul descendent, de altfel nedeosebindu-se cu nimic de
cea a oraºelor de provincie. Totuºi au existat ºi
politicieni, oameni de culturã care au încercat sã
dea o mai mare dimensiune evenimentelor ce se
petreceau în vechea Cetate de Scaun. Printre ei
un loc de frunte l-a deþinut profesorul, istoricul,
publicistul Alexandru Vasilescu.
Se naºte pe 26 septembrie 1885 la Simnicu
de Sus, comuna Albeºti, judeþul Dolj. Dupã cursuri
primare în comuna natalã ºi la Craiova, este elev
al Liceului Carol I din Bãnie, pe care-l absolvã în

1905. Licenþiat al Facultãþii de Litere ºi Filosofie a
Universitãþii Bucureºti (1910) specialitatea istorie.
Absolvent de asemenea, al Seminarului
Pedagogic Bucureºti (1912). Din 1938 doctor în
ºtiinþe istorice cu teza Oltenia sub austrieci
(1716-1739). Lucreazã mai întâi la Arhivele
Statului Bucureºti, sub conducerea lui Dimitrie
Onciul (1910-1914). Între 1914 ºi pânã în 1940
profesor de istorie la Liceul Militar de la Mãnãstirea
Dealu, ªcoala de Ofiþeri de Cavalerie Târgoviºte.
Intrã în viaþa politicã fiind numit în 1930 Prefect de Dâmboviþa, iar în 1933 senator din partea
Partidului Naþional Þãrãnesc. Între 1937-1939 se
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implicã în activitatea de salvare ºi restaurare a
unor monumente istorice ale oraºului (ca de
exemplu, biserica Sfinþii Atanasie ºi Chiril). Dupã
mutarea Liceului Militar de la Mãnãstirea Dealu la
Predeal, ca urmare a cutremurului din 1940, devine
profesor la Liceul Ienãchiþã Vãcãrescu unde a
fost ºi director în anul ºcolar 1940-1941.
Este numit director al Muzeului de Istorie
Târgoviºte (1943). Se ocupã, de asemenea, de
Cãminul Cultural ºi Biblioteca oraºului, cãreia îi
redacteazã primul regulament de funcþionare.
De altfel, la 30 ianuarie 1944 se inaugura
localul Muzeului Regional de Istorie Târgoviºte,
cu participarea membrilor Asociaþiei
târgoviºtenilor ºi dâmboviþenilor, care aprobã
numirea sa ca director a celor trei instituþii
culturale. Regulamentul redactat
cuprinde, în 30 de articole, reglementãri
privitoare la denumirea bibliotecii,
conducerea acesteia, obligaþiile
primãriei pentru buna funcþionare, taxele
achitate de cititori, programul ºi regimul
împrumuturilor de cãrþi.
În 1944 director al Secþiunii Târgoviºte
a Institutului de Istorie Naþionalã.
Debut editorial cu A 317-a aniversare
a morþii lui Mihai Viteazul: discurs þinut la
Liceul Militar Mãnãstirea Dealu (1919)
urmat de Casele bãneºti din Craiova în
secolul al XVIII-lea (1927), Oltenia sub
austrieci 1716-1738 (1929), Istoria clasei
þãrãneºti pânã la 1866 (1940), Contribuþii la
biografia cronicarului Radu Popescu ºi
compilatorului Constantin Cãpitanul (1944),
Urmaºii lui Mircea cel Bãtrân pânã la Vlad Þepeº
(1418-1456) (1945). În toate aceste lucrãri
analizeazã documentat, aspecte din istoria ºi
cultura noastrã naþionalã, precum ºi de istorie ºi
istoria culturii târgoviºtene. Înceteazã din viaþã pe
18 iulie 1948, fiind înmormântat la Târgoviºte.
Caracterizându-i prestaþia ca profesor dar
ºi pasiunea cercetãtorului, scriitorul Ion Benone
Petrescu, fostul elev de la Mãnãstirea Dealu
afirma cã: Profesorul dr. Alexandru Vasilescu
a demonstrat, în toatã activitatea sa de dascãl,
o conºtiinciozitate desãvârºitã. Erudiþia sa
stârnea admiraþie ºi era captivantã, prin
amãnuntele pe care le presãra în fiecare lecþie
predatã. Erau nu simple înºiruiri de date, ci o
înlãnþuire de evenimente analizate cu atenþie
prin implicaþiile lor sociale, economice ºi
politice, care uneori au provocat schimbãri în
evoluþia societãþii umane.
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Pasionat cercetãtor, a rãscolit arhivele oficiale,
dar ºi documentele aflate în proprietãþi particulare,
reuºind prin relaþii personale sã obþinã informaþii
preþioase din documentele vechilor familii din
oraºul Târgoviºtei ºi alte localitãþi ale judeþului.
(Ion Benone Petrescu, Gânduri despre profesorul
doctor Alexandru Vasilescu. În: Curier. Revistã
de culturã ºi bibliologie, nr. 1(20), 2004, p. 47).
Prin activitatea sa rãmâne o personalitate de
prin rang în cultura târgoviºteanã dintre cele douã
rãzboaie mondiale.

Scrieri:
A 317 aniversare a morþii lui Mihai Viteazul: discurs
þinut la Liceul Militar Mãnãstirea Dealu ,
Târgoviºte, Tip. Viitorul Petre G. Popescu,
1919; Casele Bãneºti din Craiova în secolul
al XVIII-lea, Craiova, Scrisul românesc, 1927;
Oltenia sub austrieci 1716-1739. I, Tezã de
doctorat, Bucureºti, Tipografiile Române
Unite, 1929; Istoria clasei þãrãneºti pânã la
1866. Târgoviºte, Tip. Viitorul Petre G.
Popescu, 1940; Privilegiul comercial,
latinesc al lui Mircea cel Bãtrân din 25
august 1413 acordat braºovenilor este
fals. Extras din Revista istoricã
românã, XIII, Bucureºti, 1943;
Contribuþii
la
biografia
cronicarului Radu Popescu ºi
compilatorului Constantin
Cãpitanul; În amintirea lui
Constantin Giurãscu, Bucureºti,
1944; Urmaºii lui Mircea cel Bãtrân pânã la Vlad Þepeº
(1418-1456), Bucureºti, 1945.
Referinþe:
Liceul Ienãchiþã Vãcãrescu: monografie 18741974. Târgoviºte, Casa Corpului Didactic Dâmboviþa,
1974, p. 88-89; 105-106; 113-114; Petrescu, Victor;
Paraschiva, Serghie. Dicþionar de literaturã al judeþului
Dâmboviþa. 1508-1998, Târgoviºte, Editura Bibliotheca,
1999, p. 231; Enciclopedia oraºului Târgoviºte, Primãria
municipiului Târgoviºte, Târgoviºte, Editura Bibliotheca,
2011, p. 468; Gheorghe, Buluþã; Petrescu, Victor;
Vasilescu, Emil. Bibliologi români. Dicþionar. Târgoviºte,
Editura Bibliotheca, 2011, p. 247-248.
Gioglovan, Radu. Profesorul Alexandru Vasilescu.
Vlãstarul, nr. 7-8, 1973, p. 18; Benone Petrescu, Ion.
Gânduri despre profesorul doctor Alexandru Vasilescu.
În: Curier. Revistã de culturã ºi bibliologie, nr. 1(20)
2004, p. 46-47; Petrescu, Victor. Din istoricul bibliotecilor
târgoviºtene (II). În: Curier. Revistã de culturã ºi
bibliologie, nr. 1(37) 2013, p. 35.

Prof.dr. Victor Petrescu
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REMEMBER

Din istoria unui festival-concurs de literaturã
La începuturile sale, Concursul Naþional de
Literaturã Moºtenirea Vãcãreºtilor  azi la a 45-a
ediþie consecutiv-anualã  a fost gândit ºi, timp de 12
ani de la ediþia I (19 octombrie 1969) pânã la ediþia a
13-a (27-28 noiembrie 1981), desfãºurat doar ca festival de literaturã; naþional (fiindcã participanþii
aparþineau mai tuturor provinciilor istorice româneºti),
festival pentru cã presupunea o manifestare artisticã
cuprinzând o serie de reprezentaþii cu caracter festiv:
recitaluri de poezie, sesiuni de comunicãri, spectacole,
ºezãtori literare, recitaluri literar-muzicale, seri de
poezie, întâlniri cu cititori ºi scriitori, sesiuni ºtiinþifice,
consfãtuiri ale cenaclurilor literare  în 1972, la ediþia
a IV-a: Brãila, Buzãu, Constanþa, Dâmboviþa, Galaþi,
Ialomiþa, Ilfov, Prahova, Tulcea, Bucureºti , prezentãri/
lansãri de carte etc.
Începând cu ediþia a 13-a (27-28 noiembrie
1981), printre manifestãri, apare, cu caracter permanent, ºi un concurs de creaþie literarã, încercãri
de a da Moºtenirii Vãcãreºtilor structura actualã,
semnalându-se ºi în câteva ediþii anterioare. Astfel,
pot fi încadrate aici: premiile literare anuale ale
Casei Judeþene a Creaþiei Populare (ediþia a 3-a,
1971; ediþia a 5-a, 1973), premiile concursului de
creaþie (ediþia a 7-a, 1975), premiile concursului
naþional de literaturã SF (ediþia a 10-a, 1979).
Odatã cu ediþia a 13-a (27-28 noiembrie 1981),
în cadrul manifestãrii naþionale se permanentizeazã
(cu o singurã abatere, în 1989, ediþia a 21-a, când
s-a organizat doar un concurs judeþean de creaþie
literarã pentru elevi Pana Vãcãreºtilor, concurs
desfãºurat pe parcursul câtorva ani, drept secþiune
dedicatã elevilor) concursul de creaþie literarã, laturã
pragmaticã ºi extrem de atractivã pentru tinerii
participanþi, cãreia i se vor datora renumele MV, faima
sa ce a atras aprecierile elitei lumii literare româneºti
ºi care, de-a lungul timpului, a statuat calitatea de
scriitor pentru mulþi dintre participanþi, o simplã
enumerare fiind, pentru cunoscãtori, suficientã:
George Coandã  poezie, Aurel Iordache  literaturã
pentru copii, Aurelian Trandafir  dramaturgie  primii
laureaþi ai Festivalului de Poezie Moºtenirea
Vãcãreºtilor (ediþia a 3-a, 8-12 iunie 1971). Pun pe
seama timpurilor faptul cã mult mai târziu apare
propensiunea pentru creaþia literarã.
S-au ivit mai apoi pretendenþi la gloria literelor:
Constantin Voicu, Grigore Grigore, Ioana Dana

Nicolae, Constantin Manolescu, Ion Iancu Vale,
George Geacãr, Ioan Viºan, Joszef Pildner, Adrian
Suciu, Romulus Georgescu-Gandy, Alin Zaharia,
Virginia Mateiaº, Constantin Virgil Bãnescu, Peca
ªtefan, Emil Stãnescu, Andrada Vissarion, DanielaOlguþa Iordache, Sorin Ionescu (Ion Viºtea), Mihail
Grãmescu, Valentin Ciocºan, Nicolae Bãciuþ, Gina
Laurian, Silvia Bitere, Geta Truicã º.a.
Organizatorilor iniþiali: Comitetul de Culturã ºi Artã
al Judeþului (devenit Comitetul de Culturã ºi Educaþie
Socialistã) Dâmboviþa ºi Primãria Comunei Vãcãreºti
(ediþia I, 19 octombrie 1969) li se adaugã pe parcurs,
în etape, Casa Creaþiei Populare, Biblioteca
Municipalã Târgoviºte, Muzeul Judeþean, Centrul de
Îndrumare a Creaþiei Populare ºi a Miºcãrii Artistice
de Masã, Casa de Culturã, Biblioteca Judeþeanã
Dâmboviþa, Consiliul Judeþean al Sindicatelor.
Semnificativ poate fi considerat anul 1989 când
organizatorii  pe principiul organizeazã cine
finanþeazã  erau Centrul Judeþean de Îndrumare
a Creaþiei Populare ºi a Miºcãrii Artistice de Masã
Dâmboviþa, Biblioteca Judeþeanã ºi Muzeul
Judeþean. Titulatura pompoasã a primului
organizator l-ar duce cu gândul pe cititorul neavizat
dar intoxicat de cei care, au devenit dintr-odatã
disidenþi, cu falsa idee cã ar fi fost o tribunã a
propagandei comuniste. Nimic mai puþin adevãrat,
fiindcã, de cele mai multe ori, organizatorii/fondatorii
manifestãrii, un comitet, iniþiat de Ion Gavrilã, din
care fãceau parte la început Constantin Manolescu,
Victor Petrescu, Gheorghe Vãlcescu ºi George
Coandã, au reuºit sã deturneze imixtiunea politicului.
Se cuvin mulþumiri scriitorilor (în acelaºi timp ºi
fervenþi animatori culturali) Ion Gavrilã, Victor
Petrescu, George Coandã ºi colaboratorilor lor,
care au reuºit sã evite subsumarea Moºtenirii
Vãcãreºtilor unor manifestãri culturale cu o
oarecare tentã datã de transpunerea în viaþã a
politicii culturale a Partidului Comunist Român:
Mesaje dâmboviþene în timp (chiar dacã la ediþia
a 6-a se strecura formularea Festivalul de poezie
patrioticã Moºtenirea Vãcãreºtilor, în cadrul
Mesajelor dâmboviþene în timp), Patrimonium
75, sau, la ediþia a 9-a, 1977, MV era încadratã
în prima ediþie a Festivalului Naþional Cântarea
României, luna cãrþii la sate etc.
În excelenta istorie a lui Victor Petrescu în care,
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cu meticulozitatea bibliologului, se opreºte asupra
programului fiecãrei ediþii, chiar ºi în formularea
manifestãrilor s-a reuºit evitarea limbii de lemn ºi a
programãrii unor manifestãri contaminate politic.
Sunt propuse astfel sesiuni ºtiinþifice (Centenarul I.H.
Rãdulescu, în 1972; Latinitatea limbii române, în
1977), comemorãri ale unor scriitori (Ion Ghica, poeþii
Vãcãreºti, I.L. Caragiale, I.Al. Brãtescu-Voineºti º.a.),
ºezãtori literare, lansãri de carte, mese rotunde,
întâlniri ale cenaclurilor literare, spectacole de
muzicã ºi poezie, expoziþii de carte, zilele unor edituri,
simpozioane, medalioane literare etc.
Voi cita din excelent documentata istorie
Moºtenirea Vãcãreºtilor. Din istoria unui festival
de literaturã semnatã de prof. dr. Victor Petrescu,
unul dintre ctitorii MV, aproape literal, modul cum
a fost gânditã desfãºurarea ediþiei a 21-a (15-16
decembrie 1989).
Organizatori: Centrul Judeþean de Îndrumare a
Creaþiei Populare ºi a Miºcãrii Artistice de Masã
Dâmboviþa, Biblioteca Judeþeanã, Muzeul Judeþean,
au avut ca invitaþi pe Mircea Horia Simionescu,
Alexandru George, Ioan Meiþoiu, Nicolae Dan
Fruntelatã, George Coandã, Nicolae Savu
Cristescu, Victor Petrescu, Vasile Chiriuc, Petre
Gheorghe Bârlea, Tudor Cristea. Programul ediþiei
a cuprins urmãtoarele manifestãri culturale:
Evocare la busturile scriitorilor dâmboviþeni:
Ienãchiþã Vãcãrescu, Grigore Alexandrescu, Vasile
Cârlova, Ion Heliade Rãdulescu, Ion Alexandru
Brãtescu-Voineºti, Smaranda Gheorghiu.
Întâlnire a scriitorilor invitaþi cu membrii
cenaclurilor literare din judeþ.
Dezbatere pe tema Poezia tinerilor între
realizãri ºi aspiraþii, cu participarea membrilor
cenaclurilor literare ale elevilor din ºcolile judeþului.
ªezãtori literare la Pucioasa ºi Gãeºti.
Vernisajul expoziþiilor de carte: Scriitori
dâmboviþeni ºi Eminescu în conºtiinþa poporului
român.
Recital de muzicã ºi poezie: La trecutu-þi mare,
mare viitor, cu participarea câºtigãtorilor
concursului Pana Vãcãreºtilor
În încheiere a avut loc o festivitate de premiere
a câºtigãtorilor concursului judeþean de creaþie
literarã pentru elevi Pana Vãcãreºtilor.
Aminteam de faima pe care a dobândit-o în timp
cel mai longeviv concurs de literaturã argumentul
fiind ºi numele unor participanþi membri ai juriului
sau invitaþi care nu s-ar fi angajat într-o manifestare
culturalã portavoce a PCR: Mircea Horia Simionescu
(cu câteva excepþii datorate capriciilor unui anume
culturnic, preºedinte al mai tuturor ediþiilor, ºi astãzi
preºedinte in memoriam). I s-au alãturat, ca
preºedinþi ai juriului, acad. Eugen Simion (câteva
ediþii), Fãnuº Neagu (o ediþie) ºi acad. Mihai Cimpoi
(ultimele 7 ediþii). Numele membrilor juriului ºi ale
invitaþiilor alcãtuiesc pentru ºtiutori un fel de
compendiu al literaturii române: Mihai Beniuc,
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Alexandru Piru, Augustin Z.N. Pop, Costache
Olãreanu, ªerban Cioculescu, Dimitrie Pãcurariu,
Virgil Carianopol, Ana Blandiana, Barbu Cioculescu,
Gheorghe Tomozei, Agatha Grigorescu-Bacovia,
Camil Baltazar, Mircea Dinescu, Corneliu Vadim
Tudor, Romulus Vulpescu, Ion Stãvãruº, Ovidiu
Papadima, Ion Rotaru, Silviu Angelescu, Ion Hobana,
Vladimir Colin, Laurenþiu Ulici, Dinu Sãraru, Valeriu
Rãpeanu, Alexandru George, M.N. Rusu, Daniel
Drãgan, Dinu Flãmând, Arthur Silvestri, Victor
Atanasiu, Florentin Popescu, Corneliu Leu, Aurelian
Chivu, Aureliu Goci, Ion Gavrilã, Tudor Cristea,
Nicolae Dan Fruntelatã, Nicolae Oprea, Grigore
Arbore, Gheorghe Izbãºescu, Zoe DumitrescuBuºulenga, Cezar Baltag, Rãzvan Theodorescu,
Mihai Dragolea, Iulian Filip, Liviu Grãsoiu, Cornel
Regman, Henri Zalis, Horia Zilieru, Alexandru
Paleologu, Cezar Ivãnescu, Mircea Constantinescu,
Mircea Anghelescu, Fãnuº Neagu.
Exhaustiva enumerare spune, dupã mine, mai
mult decât câteva fraze despre audienþa la public,
importanþa în lumea literarã româneascã, renumele
MV, cu precizarea cã am rezumat subiectiv
enumerarea.
La ediþia a 22-a (26 noiembrie  1 decembrie
1990) Festivalul Concurs Naþional de Literaturã
Moºtenirea Vãcãreºtilor este inclus în
Testamentum  o manifestare culturalã
ocazionatã de împlinirea a 350 de ani de la naºterea
Stolnicului Constantin Cantacuzino ºi a 250 de ani
de la cea a lui Ienãchiþã Vãcãrescu.
Participarea unor organizatori se diversificã,
cu mici diferenþe, de la o ediþie la alta, permanent
apãrând Inspectoratul pentru Culturã al judeþului
Dâmboviþa, Centrul de Valorificare a Tradiþiei
Populare (instituþie care-ºi va schimba de câteva
ori denumirea), Muzeul Judeþean, Biblioteca
Judeþeanã I.H. Rãdulescu Dâmboviþa.
Apar ºi acþiuni cerute de noua realitate: slujbe
de pomenire (la Dealu, Stolnicu, Viforâta, Stelea,
Kretzulescu), itinerarii spirituale sau pelerinaje (Curtea
Domneascã, Te Deum la capela familiei Ghica de la
Ghergani etc.), sfinþirea unor busturi, dezvelirea unor
plãci comemorative, tabere de creaþie.
Începând cu 2006, alãturi de organizatorii
tradiþionali apare an de an Societatea Scriitorilor
Târgoviºteni. Sunt prezenþi cu diferite contribuþii mai
toþi scriitorii din arealul dâmboviþean.
Subiectul Moºtenirea Vãcãreºtilor este
ramificat, complicat, datã fiind ºi vechimea,
notorietatea ºi vizibilitatea acestui concurs de
literaturã. Cert este cã înflorirea literelor
dâmboviþene în ultimele cinci decenii se datoreazã
în mãsurã covârºitoare acestui festival ºi concurs
naþional de literaturã, niciodatã, în istoria literelor
locale, nefiind un alt moment care sã prezinte un
asemenea summum al miºcãrii literare.

Prof. Mihai Stan
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Moºtenirea Vãcãreºtilor
în presa localã ºi naþionalã
Trebuie spus, din capul locului, cã Festivalul naþional
de literaturã Moºtenirea Vãcãreºtilor este rodul comun
al unor oameni de litere  în acelaºi timp, unii dintre ei,
ºi jurnaliºti ºi publiciºti , instituþii de culturã ºi publicaþii
dâmboviþene.
De fapt, este bine de a fi menþionat acest aspect de
notorietate, ºi anume cã, festivalul, care se revendicã
dintr-un experiment  festivalul cenaclier Primãvara
Albastrã de la Pucioasa, de altfel, o întâlnire de
cunoaºtere reciprocã ºi lecturi cu public (1964-1967),
susþinute de cenacluri literare din fostele regiuni Ploieºti,
Argeº, cât ºi din Bucureºti  a fost preconizat a se
concretiza în 1968 în planul de muncã pentru acest
an al Comitetului de Culturã ºi Artã al raionului
Târgoviºte, dar redactat în a doua parte a lui 1967, ºi în
care se releva, la capitolul Muncã artisticã de masã,
cã va fi o manifestare interraionalã/interregionalã, deci
naþionalã, mai ales de poezie patrioticã, având drept
scop promovarea tinerilor creatori din toate mediile socioprofesionale, aflaþi la pragul debutului, fiind un continuator al moºtenirii culturale a Vãcãreºtilor.
Planul de muncã, subsemnat de secretarul
Comitetului de Culturã ºi Artã, prof. Ion Gavrilã, a fost
aprobat de Sfatul Popular al raionului Târgoviºte, cât ºi
de Comitetul de Culturã ºi Artã al regiunii Ploieºti ºi
Comitetul de Stat pentru Culturã ºi Artã, la Bucureºti.
Iar ideea unui astfel de festival a fost adusã la cunoºtinþa
opiniei publice în paginile ziarului regional Flamura
Prahovei, revistei Îndrumãtorul cultural (Bucureºti), dar
ºi în emisiunile Centrului local de radio (radioficare)
Târgoviºte.
A intervenit însã reorganizarea teritorialadministrativã a þãrii din 1968, reapãrând atunci ºi
judeþul Dâmboviþa, ºi, în noile condiþii, Comitetul
Judeþean de Culturã ºi Artã ºi Casa Judeþeanã a
Creaþiei Populare au primit ca sarcinã sã organizeze
urgent un festival muzical. Este vorba de celebrul festival de romanþe Crizantema de Aur. Astfel cã festivalul
de literaturã, rezervat poeziei patriotice, a fost posibil
a fi pus în operã în 1969. Pentru organizarea lui,
preºedintele Comitetului Judeþean de Culturã ºi Artã
Dâmboviþa, prof. Ion Gavrilã, a alcãtuit  în conformitate
cu cutuma epocii  un comandament din care au fãcut
parte Constantin Manolescu, Victor Petrescu
(Comitetul Judeþean de Culturã ºi Artã), George Coandã
(ziarul Dâmboviþa) ºi Gheorghe Vãlcescu (Casa
Judeþeanã a Creaþiei Populare).
M-am simþit dator sã fac aceste câteva precizãri
pentru a corecta unele opinii care, referindu-se la cei

care au aºezat piatra de temelie a festivalului, au
produs unele regretabile omisiuni.
Oricum, se poate observa cã, de la bun început,
Moºtenirea Vãcãreºtilor a avut pãrtaºã presa
dâmboviþeanã. ªi aºa a rãmas pe toatã durata celor 45
de ani de existenþã a festivalului.
Sã-i amintim acum ºi pe acei jurnaliºti ºi publiciºti
dâmboviþeni, care au fãcut cronica Moºtenirii
Vãcãreºtilor, fiind ei, totodatã, ºi scriitori: George
Coandã  cu consecvenþã timp de 45 de ani , în paginile
ziarului Dâmboviþa, asigurând mediatizarea ºi în câteva
publicaþii din þarã (Îndrumãtorul cultural, Cântarea
României, Tribuna din Cluj-Napoca, Astra de la
Braºov, dar ºi în emisiuni de radio ºi televiziune, ºi dupã
2000 în revista Litere a Societãþii Scriitorilor
Târgoviºteni), Constantin Manolescu, în revista
Valachica a Muzeului Judeþean Dâmboviþa, Victor
Petrescu în Curier (Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade
Rãdulescu Dâmboviþa), Mihail I. Vlad în Târgoviºtea,
Joszef Pildner în Realitatea dâmboviþeanã, Ion Iancu
Vale în Climate literare, Virgil Voinescu în Jurnal de
Dâmboviþa.
Festivalul a gãsit ecou ºi în mass-media, audio-video.
Pânã în 1989 în emisiuni ale Radiodifuziunii Române ºi
Centrului local de radio (radioficare) Târgoviºte, ºi, dupã
aceia, pe lungimile de undã ale posturilor de radio D ºi
Minisat (reporteri: Cristina Drãgãnescu, Lucian
Grigorescu, Manina Leaºu, ºi pe micul ecran în
transmisiile televiziunilor târgoviºtene Antena 1/
ARTPRESS, Minisat ºi Columna.
Despre relevanþa festivalului în peisajul cultural al
þãrii au depus mãrturie în presã ºi binecunoscuþii literatori
Mircea Horia Simionescu  multe ediþii preºedintele
executiv al juriului Moºtenirii Vãcãreºtilor acad. Mihai
Cimpoi , actualul preºedinte executiv, Florentin
Popescu, ªerban Cioculescu, Romulus Vulpescu,
Augustin Z.N. Pop, Alexandru Piru, Nicolae Dan
Fruntelatã, Ioan Meiþoiu, Henri Zalis ºi nu numai.
Ceea ce au spus despre festival binecunoscuþii
oameni de culturã a rãmas mãrturie pânã astãzi  ºi va
rãmâne peste vreme  în paginile publicaþiilor România
liberã, Evenimentul zilei, Dialog, Astra, Suplimentul
literar-artistic al Scânteii tineretului, Flacãra º.a.
ªi la 45 de ani de la lansarea sa în spaþiul cultural
românesc, am descoperit reportajul care consemneazã
debutul festivalului Moºtenirea Vãcãreºtilor, inserat în
coloanele ziarului Dâmboviþa (Anul II, nr. 520, marþi 21
octombrie 1969), trezind acum în sufletele puþinilor
martori la evenimentul de atunci, o undã de melancolie,
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semnat, fiind semnat de unul dintre fondatori, scriitorul
ºi jurnalistul George Coandã. Am reþinut câteva secvenþe
din acel reportaj titrat Vãcãreºti, octombrie 1969 
Festivalul de poezie româneascã:
Toamna îºi ninge zãpezile de brume muitate în aur
peste vasta câmpie de la Vãcãreºti, peste domoala
undire a apelor Dâmboviþei de sub rãchiþi de ceaþã, peste
parcul cu sunete secrete ascunse în arbori seculari,
aici unde pãrinþii, cei dintâi ai versului modern românesc,
au sãlãºluit pe pãmântul mustind de rod, de azur, de
cântec în umbra eternei cetãþi de scaun  Târgoviºte.
19 octombrie. Ora 10. Un freamãt, întocmai unui
flux fierbinte, strãbate prin emoþia sutelor de oameni
adunaþi încã de cu zori în parcul Vãcãreºtilor.
Un grup de tineri înveºmântaþi pitoresc în
costumele locului, pe cai în trap mãrunt, alcãtuiesc o
originalã gardã de onoare convoiului de maºini
strãbãtând uliþa mare a satului.
Intrarea parcului. Dupã o datinã înþeleaptã, cei veniþi
sunt întâmpinaþi cu pâine ºi sare, cu aceste simboluri
ale ospitalitãþii ºi bogãþiei pãmântului românesc.
Distingem printre oaspeþi figurile poetului academician
Mihai Beniuc, istoricilor literari Alexandru Piru ºi
Augustin Z.N. Pop, a poeþilor Ion Bãnuþã, George Dan,
Ion Horea, Mihai Gavril, Ion Crânguleanu, Ion Th. Ilea,
Ion Molea, Baruþu T. Arghezi, George Pãun
Se viziteazã într-o profundã reculegere locul unde
altãdatã îºi profila zidirea conacul, capela, ruinele vechilor
case boiereºti ºi de pe un picior de deal privirile
descifreazã din aburul zãrii câmpia pânã la hotarele
albastre ale Dâmboviþei
Sala cãminului, neîncãpãtoare, este dominatã de
pe scenã de chipul adumbrit de gânduri adânci al celui
care lasã pentru urmaºi celebrul testament literar 
Ienãchiþã Vãcãrescu.
Academicianul Mihai Beniuc, taie panglica
inauguralã a bibliotecii de poezie româneascã .
Preºedintele Comitetului pentru culturã ºi artã al
judeþului, profesorul Ion Gavrilã, deschide dupã câteva
clipe lucrãrile sesiunii de comunicãri, sesiune care a
oferit o întâlnire cu moºtenirea poeþilor Vãcãreºti în
patrimoniul literaturii noastre (prof.univ.dr. docent
Alexandru Piru), cu Elena Vãcãrescu  ambasador al
spiritului românesc prof.univ. Augustin Z.N. Pop, cu
Târgoviºtea în conºtiinþa naþionalã (prof. Radu Hîncu),
ºi cu o evocare a Vãcãreºtilor (acad. Mihai Beniuc).
Poeþii prezenþi au citit din versurile lor, de asemenea
ºi unii din membrii cenaclurilor literare din judeþ, lucrãrile
fiind subliniate de numeroase aplauze, adevãrate buchete
de flori de suflet oferite cu prisosinþã în dar.
Apoteoza festivalului a constituit-o spectacolul
teatrului Casei de Culturã a municipiului Târgoviºte,
spectacol care a adus sub luminile rampei chipurile
desprinse parcã de pe zugrãveala pânzei ºi din
depãrtarea amintirii a Vãcãreºtilor: Ienãchiþã, Iancu,
Nicolae, Alexandru, Elena
Încheindu-se astfel, prima ediþie a festivalului de
poezie româneascã Moºtenirea Vãcãreºtilor, organizat
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de Comitetul pentru Culturã ºi Artã al judeþului Dâmboviþa,
a consemnat în cronica evenimentelor spirituale nu numai
ale judeþului dar ºi ale þãrii o datã ineditã, care reeditatã
de la un an la altul va cãpãta patina aureolatã a tradiþiei,
rãspunzând înalt acelui comandament suprem al
testamentului ultimului vlãstar al nobilei dinastii de poeþi:
Poeþi, vreau poeþi la Vãcãreºti .
*

Solicitând câteva pãreri unor participanþi la festival
am consemnat, prin amabilitatea acestora, urmãtoarele:
Acad. Mihai Beniuc: În primul rând vreau sã-mi
exprim satisfacþia de a fi fost invitat la acest festival,
într-un fel, de mult aºteptat.
În privinþa semnificaþiei sale: este un act deosebit
de culturã care a continuat de la un an la altul este bine
sã se diversifice, sã devinã mai reprezentativ.
Cred cã ar fi necesar ca pe aceste locuri fierbând
de frumuseþe ºi de cântec sã se înalþe o adevãratã
bibliotecã naþionalã de poezie unde sã fie reunite lucrãrile
tuturor poeþilor noºtri cât ºi un centru academic rezervat
muzelor.
Prof.univ.dr docent Alexandru Piru: Excelentã ideea
organizãrii unui astfel de festival. Cred cã trebuie fãcut
mult mai mult, pentru ca sã depãºeascã stadiul unei
serbãri cu poezie.
Nu ar fi rãu dacã aici s-ar crea o instituþie care sã
aminteascã urmaºilor Vãcãreºtilor cã poezia se aflã în
elementul ei firesc.
Prof.univ. Augustin Z.N. Pop: Aº vrea sã subscriu
întrutotul la ideea academicianului Mihai Beniuc.
Vãcãreºtii ar trebui sã devinã un centru al poeziei
româneºti, un centru unde sã lucreze specialiºtii în
domeniul cercetãrii literare. Ar însemna un act de
recunoºtinþã faþã de memoria marilor literaturii noastre
moderne.
În ceea ce priveºte festivalul: foarte interesantã
iniþiativa. Trebuie îmbogãþitã, împlinitã. Toamna la
Vãcãreºti, anual, ar fi un loc real de revelaþii lirice. ªi
încã ceva: este necesarã aici o casã-muzeu care sã
constituie o gazdã primitoare prin tradiþie, pe pãmântul
acesta de poeþi.
Ion Bãnuþã: Ca poet mã simt emoþionat la acest
festival cu nume de rezonanþã  Moºtenirea
Vãcãreºtilor, care cred cã este bine sã depãºeascã
pragul unei singure zi ºi a unei simple întâlniri cu poeþii.
Memoria ºi fapta înaintaºilor pe care i-am evocat azi o
cere cu prisosinþã.
Existã aici, pe acelaºi pãmânt unde se înalþã cu
semeþie Târgoviºtea, un loc de adevãratã ºi purã poezie,
un loc unde te copleºeºte înãlþãtor un simþãmânt de
adâncã mãreþie, aceasta cu atât mai mult cu cât poezia
Vãcãreºtilor rãmâne ºi va rãmâne pentru noi toþi mereu
mai frumoasã.

G.C.
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TABLETA DE SCRIITOR

Constantin Voicu

(23.X.1954, Mânjina-Voineºti, Dâmboviþa)
poet, publicist
ªcoala Normalã din Câmpulung-Muscel, pe care o absolvã în 1974, apoi Facultatea
de ªtiinþe Umaniste a Universitãþii Valahia Târgoviºte, specializarea geografie (2004),
cu masterat (2005). Învãþãtor la ºcolile din Cãlugãreni (Prahova), Rãcari, Vulcana-Bãi
(Dâmboviþa), apoi la Târgoviºte, pânã în prezent. Debut cu poezia Visând aºa... în
revista ºcolarã Flori muscelene (1972) ºi revista Flacãra (1980) la recomandarea
poetului Adrian Pãunescu. Colaboreazã la Dâmboviþa, Tribuna, Argeº, Scânteia
tineretului, Suplimentul literar artistic al Scânteii tineretului, Flacãra, Luceafãrul,
Jurnal de Dâmboviþa, Glasul cetãþii, România mare, Târgoviºtea, Tricolorul, Legea
lui Þepeº, Eroica, Curier, Litere, Graiul Dâmboviþei. Fondeazã ºi conduce periodicul
Vulturul Basarab (1994), Tricolorul de Dâmboviþa (2003), precum ºi revista pentru
copii Cãldãruºa cu bondari (2003). Redactor-ºef adjunct al revistei Eroica (2008) ºi
coordonator al revistei pentru copii Armonii (2006), redactor al revistei Casa noastrã
(2012). Fondator al secþiunii destinate copiilor Clopoþelul literar (2008) ºi unul dintre organizatorii Festivalului
Naþional de Poezie Toamna literarã pietroºiþeanã  Mircea Horia Simionescu (2010). Emisiuni literare la posturile
naþionale de radio ºi televiziune (redactor Liviu Grãsoiu), cât ºi la posturile locale de radio (Radio D) ºi televiziune
(ArtPress TV, Columna TV). Obþine premii la Festivalul de Literaturã Moºtenirea Vãcãreºtilor (1989), al revistei
Argeº sau la Radio-Craiova (1982). Debut editorial, cu pseudonimul Simache Porumbaru, în volumul colectiv
Inscripþii în timp (1983). Publicã apoi în culegerile de versuri Columnã de victorii, Foc nestins, Diademe ale
timpului nostru. Primul volum de versuri Zãri de maramã pe Râu Alb (1999), urmat de Pulbere sacrã (2000),
Cãldãruºa cu bondari (2003), Neamul florilor de tei (2003), Moartea mea de dragoste (2004). Premiul la
secþiunea poezia pentru copii pentru volumele Steaua de copilãrie (2005) ºi Cu lunile, prin târg, alunecând...
(2008) acordate de Societatea Scriitorilor Târgoviºteni al cãrei membru fondator este (2005). Scrieri: Zãri de
maramã pe Râul-Alb. Târgoviºte, Ed. Domino, 1999; Pulbere sacrã. Târgoviºte, Ed. Bibliotheca, 2000; Cãldãruºa
cu bondari. Târgoviºte, Ed. Pildner & Pildner, 2003; Neamul florilor de tei. Târgoviºte, Ed. Pildner & Pildner, 2003;
Moartea mea de dragoste. Târgoviºte, Ed. Bibliotheca, 2004; Steaua de copilãrie, Târgoviºte, Ed. Pildner&Pildner,
2005; Hai la ºcoalã, boieri mari!, Târgoviºte, Ed. Bibliotheca, 2005; Când florile deschid fereastra (învãþãturi
pentru cei mici), Câmpulung-Muscel, Ed. Larisa, 2006; Cu lunile, prin târg, alunecând, Târgoviºte, Ed. Bibliotheca,
2008. (Din Societatea Scriitorilor Târgoviºteni. Din istoria unei grupãri literare)

Clipa de control
mã strânge
ca un ºarpe
viaþa trãitã
fir-ar sã fie
au venit ploile
ºi nu mai am timp
de poezie

*
sub praful cenuºiu
a acestui prenume
de Târgoviºte
imaginea aproape ºtearsã
a unui copil

pãºind sfios
pe înãlþarea din zare
a zmeelor
curenþii de aer
prãbuºiþi ca o pasãre
pe hârtia din
scrisori medievale
ca mersul
ºi apãsarea mâinii
citesc aproape
poveºti uitate
în liniºtea de aur
a Târgoviºtei

*
te-am iubit
la fel cum am trecut
dintr-o mânã în alte
lutul dulce ºi cald
al unei vieþi picurate
din litere adânci
ºi cu priviri senine
*
sã nu te atingi
de aceastã cutie
cu capac de metal
ieftin ºi greu
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aici e viaþa mea
adunatã ca într-un
copac nevãzut
cu foi reci
care n-au sã cadã
precum trec secundele
una dupã alta
prin fiecare
dintre noi,
aºa m-am adunat ºi eu
secundã cu secundã
în aceastã cutie
cu capac de metal
ieftin ºi greu
ºi dacã din neatenþie
doamne fereºte,
se sparge
cine va mai putea
sã înºurubeze
copacul cu
foi reci
ca de toamnã?
*
timp sfinþit
de gesturile
lumânãrilor aprinse
la cãpãtâiul
clipelor pierdute
printre amintiri
crizanteme care
îºi scuturã trecutul
în colþii galbeni
ai focului
de toamnã
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*
Iubito,
cât de mult
a obosit pãdurea,
cum ºi paºii noºtri
n-au mai cãlcat aiurea
în cuiburi de dor,
ºi astãzi, ici ºi colo,
mai þâºneºte câte-un izvor
la-ncheietura copacilor 
locul de odihnã al dacilor!
ºi fiecare frunzã
ºi fiecare pasãre care piere
încarcã pãdurea cu durere
doar sub pietre se rãcoresc
ºerpii care se iubesc
de luna asta nouã
preschimbatã în rouã
42

ºi-atunci când, sub razele lunii,
ne vom iubi ca nebunii
lângã douã pãpãdii
mângâiate, noaptea, de copii
de toþi copiii din noi,
pãdurea se va trezi
ºi va izbucni
atât de verde
ca noul cod genetic
sã dezmierde

de miºcare,
pândesc zarea
din nou torenþialã
sã o cuprindã

*
un prieten
o iubitã
un frate
fiecare din noi
se zbate
în aceastã
imensitate
impresionantã
sã zãvorascã
între obloanele, sufletului
doar pulsul tainic
al clipei
care ne leagã

*
câtã fericire
a acestui pãmânt
întãrit în spirit
ºi credinþã
cã an de an
cireºii înfloresc
din cenuºã
ºi har

*
luminile ce nu s-au mai aprins
au fost încolþite de
anii scurºi
în sângele pãsãrilor
care n-au mai zburat
decât înãuntru

*
în timp ce alþii
le aruncã,
eu încerc
cu propria mea
interioarã forþã
de a vedea
lucrurile aºa cum
nu sunt
sã le desenez
pe peretele
de exerciþiu

*
înfometate stele
de haitele razelor
împrãºtiate printre
lume ºi abis
ca sã slujeascã
viaþa ºi nãmolul
clipelor împrãºtiate

*
afarã ploua
tristeþea din
aripi de destin
ºi eu, cu ascensorul
unui timp aievea
cuprins de spaþiu
urcam pe coloana
unei amintiri
în care mama
plângea deasupra
altei ploi
trecãtoare

*
întreg oraºul
e un potop
de statui ºi biserici
ºi-n bãnci contabilii arã
cu plugul neliniºtii
dobânzile interioare.
atâta durere ºi cuvânt
creºte în brazda bolului sfânt,
cã lacrima care
cade din
mulþimea
negrãitã
a ierbii
adulmecã cerbii
în credinþã
cu ochiul
ce þine cald
pãmântului
oricât
ºi cu pâinea
sfinþitã a
crucii voievodale,
oraºul strânge la piept
bunul meu vânãtor
de iluzii

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.
• Compartimentul Dezvoltare, evidenŃă, prelucrarea colecŃiilor.
• Compartimentul Dezvoltare IT, formare, marketing.
• Compartimentul Coordonare metodică, informare bibliografică
• Centrul Europe Direct

SecŃia de Împrumut pentru AdulŃi
„Mircea Horia Simionescu”
– 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
„Elena Văcărescu”
– 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 „Constantin Cantacuzino”
– 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
Sala Multimedia „Nicolae Grigorescu”
– 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

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.
SecŃia Carte Tehnico-ŞtiinŃifică
„Nicolae Ciorănescu”
– 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
Filiala Carte Limbă Străină
– Pune la dispoziŃia utilizatorilor un fond
documentar în limbile: franceză, engleză, spaniolă,
italiană, bulgară, rusă, germană, din toate domeniile
cunoaşterii;
– Practică împrumutul la domiciliu.
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
Sala de Lectură „Grigore Alexandrescu”
– 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

Periodic, biblioteca organizează, la sediile proprii sau ale partenerilor, programe culturale, de informare sau de
recreere destinate tuturor categoriilor de vârstă.

Simpozionul NaŃional
„Modele de bune practici în biblioteci”
(22-23 aprilie 2013)

Salonul Editorial „Ion Heliade R dulescu”
(5-8 septembrie 2013)

