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22 aprilie 2012 – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 
a sfinţit noul sediu al Bibliotecii Naţionale a României
În 22 aprilie, noul sediu al Bibliotecii Naţionale a 
României a fost sfinţit de Preafericitul Părinte Daniel, 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi de un sobor de 
arhimandriţi, arhidiaconi şi preoţi consilieri, în prezenţa 
directorului Bibliotecii Naţionale a României, conf. dr. 
Elena Tîrziman, a numeroase personalităţi şi a angajaţilor 
bibliotecii. A fost vernisată expoziţia „Mărci ale artei 
religioase: arta în expresie canonică şi personală” cu picturi 
şi icoane semnate de artişti români contemporani, precum 
şi expoziţiile virtuale „Patriarhii României: fotografii din 
Colecţiile Speciale ale Bibliotecii Naţionale a României” 
şi „Manuscrisele Picu Pătruţ (1818-1872) în Colecţiile 
Speciale ale Bibliotecii Naţionale a României – 140 de ani 
de la moarte”.
Cuvinte cheie: Biblioteca Naţională a României, Biserica 
Ortodoxă Română, expoziţii – artă religioasă
23 aprilie 2012 – Deschiderea oficială a Bibliotecii 
Naţionale a României. Ziua Naţională a Bibliotecarului 
şi Ziua Internaţională a Cărţii şi a Dreptului de Autor
Deschiderea oficială a noului sediu s-a bucurat de 
prezenţa unor personalităţi marcante ale lumii culturale, 
profesionale şi politice, discuţiile concentrându-se pe 
definirea conceptului de bibliotecă naţională şi pe biografia 
şi identitatea Bibliotecii Naţionale a României în cadrul 
familiei europene de biblioteci naţionale. Prin relaţiile pe 
care le are cu celelalte biblioteci naţionale din Europa şi 
din lume, Biblioteca Naţională a României este raportor, la 
nivel internaţional, privind patrimoniul naţional documentar 
şi schimburile interculturale. În acest context, Italia, prin 
intermediul Centrului Cultural Italian „Giovanni Morando 
Visconti” din Alba Iulia, a fost prima ţară invitată să 
organizeze un eveniment care a inclus conferinţe, expoziţii, 
spectacole şi prezentări de modă sub titlul „Il fascino 
dell’Italia”. Uniunea Artiştilor Plastici a vernisat expoziţia 
„Cartea obiect: expoziţie de artă românească contemporană 
– lucrări ale unor artişti contemporani”.
Cuvinte cheie: Biblioteca Naţională a României – deschidere 
oficială, Biblioteca Naţională a României – concept, 
funcţionalitate
24 aprilie 2012 – Biblioteca Naţională a României şi 
bibliotecile publice
Programul acestei zile a inclus conferinţa „Bibliotecile 
publice din România – formare, informare, spaţiu societal: 
câteva portrete”, în care mai multe biblioteci judeţene, 
reprezentative pentru sistemul de biblioteci publice, s-au 
prezentat publicului, precum şi dezbaterile „Învăţământul 
biblioteconomic românesc – bilanţ, perspective”, la care 
au participat catedrele de specialitate din Bucureşti, din 
ţară şi Biblioteca Naţională a României. A fost vernisată 
expoziţia „Literatura biblioteconomică din România – o 
radiografie”, a fost lansată seria „Cărţile şi filmele lor” în 
parteneriat cu Arhiva Naţională de Film şi s-a desfăşurat o 
nouă ediţie a „Conferinţelor Bibliotecii Naţionale: Tigrul de 
hârtie: scriitori şi cărţi”, care l-a avut ca invitat pe filosoful 
şi eseistul Gabriel Liiceanu iar ca moderator, pe criticul Alex 
Ştefănescu.
Cuvinte cheie: Biblioteca Naţională a României – bibliotecile 
publice, Biblioteca Naţională a României – învăţământ 
biblioteconomic, Biblioteca Naţională a României – expoziţii 
tematice

25 aprilie 2012 – Biblioteca Naţională a României şi 
bibliotecile din învăţământ
Ziua de 25 aprilie a inclus un portret al Bibliotecii Naţionale 
Pedagogice „I.C. Petrescu” şi o expunere privind programele 
de educaţie formală şi non-formală pe care le are în vedere 
Biblioteca Naţională a României. A avut loc, de asemenea, 
Conferinţa Naţională a Bibliotecarilor din Bibliotecile 
Şcolare şi vernisajul a două expoziţii de pictură, desen şi 
grafică: „O dată ca niciodată” şi „Lumea lui Caragiale” (cu 
lucrări ale elevilor). Criticul Alex Ştefănescu a coordonat 
o nouă ediţie a seriei „Ora de literatură la Biblioteca 
Naţională a României”, a cărei invitată a fost scriitoarea Ana 
Blandiana.
Cuvinte cheie: Biblioteca Naţională a României – bibliotecile 
şcolare, Biblioteca Naţională a României – educaţie formală 
şi informală, Biblioteca Naţională a României – momente 
artistice
26 aprilie 2012 – Biblioteca Naţională a României şi 
bibliotecile specializate. Ziua Internaţională a Proprietăţii 
Intelectuale
Cea de-a cincea zi a evenimentului a fost dedicată, în prima 
parte, unui seminar-dezbatere privind cele trei instituţii care 
gestionează proprietatea intelectuală în România: ORDA, 
OSIM şi Biblioteca Naţională a României, precum şi semnării 
protocolului de preluare de către Biblioteca Naţională a 
României a Colecţiei naţionale de brevete aparţinând OSIM, 
iar în cea de-a doua parte – evenimentului aniversar: 150 
de ani de la înfiinţarea învăţământului medical veterinar 
românesc – „Şcoala” de Medicină Veterinară de la Bucureşti 
şi biblioteca sa. Ziua s-a încheiat cu o conferinţă susţinută 
de dl. Nicolae Noica, pe tema clădirilor de biblioteci din 
România.
Cuvinte cheie: Biblioteca Naţională a României – bibliotecile 
specializate, Biblioteca Naţională a României – proprietatea 
intelectuală, Şcoala de Medicină Veterinară din Bucureşti – 
aniversare
27 aprilie 2012 – Biblioteca Naţională a României 
şi colecţiile patrimoniale. 500 de ani de la tipărirea 
Tetraevangheliarului lui Macarie (1512-2012)
Ultima zi a festivităţilor prilejuite de deschiderea pentru 
public a Bibliotecii Naţionale a României a inclus un 
simpozion dedicat împlinirii a 500 de ani de la încheierea 
seriei de tipărituri Macarie, precum şi unor portrete ale 
Bibliotecii Sfântului Sinod, Colecţiilor Speciale ale 
Bibliotecii Naţionale a României din Bucureşti şi Bibliotecii 
Batthyaneum din Alba Iulia. Centrul Naţional de Patologia 
şi Restaurarea Documentelor al Bibliotecii Naţionale a 
României a coordonat seminarul-dezbatere „O triadă: 
conservator, restaurator şi utilizator”; în paralel, de-a 
lungul întregii zile, au fost făcute demonstraţii practice 
privind activităţile de investigare, conservare şi restaurare 
a documentelor. A fost înfiinţată Asociaţia Amicala 
Bibliotecarilor & Bibliofililor şi au fost vernisate expoziţiile 
„Centre tipografice de carte românească veche” (documente 
din Colecţiile Speciale ale Bibliotecii Naţionale a României) 
şi „Biblioteca în toate stările sale” (expoziţie de mail art 
organizată de filiala Batthyaneum a Bibliotecii Naţionale a 
României).
Cuvinte cheie: Biblioteca Naţională a României – colecţii 
patrimoniale, Biblioteca Naţională a României – Biblioteca 
Batthyaneum, Amicala Bibliotecarilor şi Bibliofililor
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April 22, 2012 – The Patriarch of the Romanian Orthodox 
Church blessed the new headquarters of the National 
Library of Romania
On April 22, His Beatitude Daniel, Patriarch of the Romanian 
Orthodox Church and a group of archimandrites, archdeacons, 
priests and counselors, in the presence of Elena Tîrziman, the 
manager of the National Library of Romania and of many 
cultural personalities and library staff, has blessed the new 
headquarters of the National Library. Following the religious 
ceremonies, there were opened some tematic and virtual 
exhibitions: “Trademarks of religious art: art in personal and 
canonical expression” (works of Romanian contemporary 
artists: canonical image, paintings, icons), “The Romanian 
Patriarchs: photos from the special collections of the National 
Library of Romania” and “Manuscripts of Picu Pătruţ (1818-
1872) from the special collections of the National Library - 
140 years after his death”.
Keywords: the National Library of Romania, Romanian 
Orthodox Church, exhibitions – religious art
April 23, 2012 – The official opening ceremony of the 
National Library of Romania. The National Librarian 
Day and the International Day of Book and Copyright
The opening ceremony of the National Library of Romania’s 
new headqurters has been attended by some famous Romanian 
and foreign cultural, political and professional personalities, 
diplomats and ambassadors. The discussions focused on the 
definition, biography and identity of the National Library of 
Romania in the European family of national libraries. The 
aim of the event envisaged the relationships of the National 
Library of Romania with other national libraries in Europe 
and worldwide, its rapporteur status concerning the national 
written heritage and its status as the main player of the 
country in terms of intercultural exchanges. In this respect, 
Italy through the Italian Cultural Center “Giovanni Morando 
Visconti”, was the first country invited to organize an event 
that included lectures, exhibitions, artisitical performances 
and fashion shows under the title “Il fascino dell’Italia”. The 
Romanian Artists Union opened the exhibition “Book: work 
in progress” which included the most representative works 
of Romanian contemporary artists.
Keywords: the National Library of Romania – the opening 
ceremony, the National Library of Romania – concept, 
functionality
April 24, 2012 – The National Library of Romania and 
the public libraries
On April 24, the program was dedicated mainly to the 
Romanian public libraries and there have been presented a 
series of tematic activities. Under the title “Public libraries 
in Romania - training, information, societal space: some 
portraits”, several public county libraries highlighted their 
most important and successful projects. The audience has been 
introduced to some other interesting professional programs, 
debates, exhibitions and openings: public libraries and their 
Agora status, a brief historical presentation of the “Library” 
Journal, an insight into the Romanian librarianship education 
system, the continuous training programs, the opening 
ceremony of the “Librarianship Room”, the exhibition 
“Library science literature in Romania”. It has also been 
presented “The Books and their movies” series in partnership 
with the Romanian National Film Archive. The reviewer 
Alex Ştefănescu introduced to the public Gabriel Liiceanu - 
the well-known Romanian essayist, philosopher and editor, 

who has been invited as the guest of the new edition of “The 
National Library of Romania’s Conferences”.
Keywords: the National Library of Romania – public libraries, 
the National Library of Romania – Romanian librarianship 
education, the National Library of Romania – conferences
April 25, 2012 – The National Library of Romania and 
the school and academic libraries
The day included a portrait of the National Pedagogical 
Library “I.C. Petrescu”, seminars and debates about the 
libraries and their role in formal and non-formal education 
taken into consideration by the National Library of Romania 
as well as the National Conference of the School Librarians. 
During the entire day, there have been a series of artistical 
moments, theatre and musical representations, paintings and 
drawings exhibitions (“Once upon a time”, “I.L. Caragiale’s 
World”), organised and performed by and for the children 
and students. The critic Alex Ştefănescu hosted a new edition 
of “The literature hour at the National Library of Romania” 
whose guest was the writer Ana Blandiana.
Keywords: the National Library of Romania – school 
libraries, the National Library of Romania – formal and 
non-formal education, the National Library of Romania – 
artistical moments
April 26, 2012 – The National Library of Romania and 
the special libraries. The International Day of Intellectual 
Property
The first half of the 5th day of the ceremonies envisaged some 
interesting topics: a seminar-debate and discussions about 
libraries, intellectual property i.e. the three key-players that 
manage intellectual property in Romania: ORDA (Romanian 
Copyright Office), OSIM (State Office for Inventions and 
Trademarks) and the National Library of Romania. In the 
second half, the audience participated to an anniversary 
event: the celebration of 150 years since the establishment 
of veterinary education in Romania as well as to the lecture 
on library buildings in Romania, conference held by prof. 
Nicolae Noica.
Keywords: the National Library of Romania – special libraries, 
the National Library of Romania – intellectual property, 
Romanian School of Veterinary Medicine – anniversary
April 27, 2012 – The National Library and the heritage 
collections. 500 years from the printing of the Four 
Gospels of Macarie (1512-2012)
The last day of the events dedicated to the opening of the National 
Library of Romania included a symposium celebrating 500 
years from the printing of the Four Gospel of Macarie (1512-
2012) and also to some Romanian representative libraries which 
own patrimonial collections: Holy Synod Library, The National 
Library of Romania – Special Collections Department, the 
National Library of Romania – Batthyaneum Library Branch. 
The National Centre for Pathology and Document Restoration 
of the National Library of Romania coordinated a seminar-
debate “A triad: conservator, curator and user”. Over the entire 
day, there have been practical demonstrations on conservation 
and restoration of the documents as well as some tematic 
exhibitions: “Library in all its states” (e-mail-art exhibition), 
“Printing centres of old Romanian books”. In this respect, a 
group of specialists and professionals set up the bases of the 
“Amicale of Librarians and Bibliophily”.
Keywords: the National Library of Romania – heritage 
collections, the National Library of Romania – Batthyaneum 
Library, Amicale of Librarians and Bibliophily
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ibliotecile naţionale sunt instituţii unice la nivelul 
unei ţări şi exprimă în mod simbolic, memoria 

sau creaţia intelectuală scrisă a unui popor. Sunt instituţii 
deosebit de respectate şi sprijinite datorită menirii lor unice 
în cultura şi civilizaţia unui neam.

Biblioteca Naţională a României a avut un destin mai 
vitreg faţă de cel al colegelor ei europene. Înfiinţată în 1836 
în cadrul aşezământului de cultură de la Colegiul de la 
Sfântul Sava, biblioteca naţională pornea la drum cu 8.000 de 
cărţi care puteau fi consultate în două încăperi. Modalităţile 
de completare a colecţiilor erau donaţiile, cumpărătura şi 
Depozitul legal. Prin politica de completare a colecţiilor, se 
urmărea în mod deliberat să se adune cât mai multe lucrări, 
manuscrise sau tipărite, referitoare la istoria neamului 
românesc, apărute în cele trei principate sau în străinătate. 
Din fondurile alocate anual s-au achiziţionat cărţi vechi şi 
noi, editate în Transilvania şi Moldova, la Buda sau Viena, 
iar abonamentele au fost reînnoite cu regularitate. În 1861, 
Biblioteca Naţională a fost mutată în localul Universităţii din 
Bucureşti. Trei ani mai târziu, în 1864, prin „Regulamentul 
pentru bibliotecile publice” emis de Nicolae Kreţulescu şi 
promulgat de domnitorul Al.I. Cuza, Biblioteca Naţională 
devine Biblioteca Centrală a Statului. De la această dată 
şi până în anul 1901, ea va îndeplini funcţiile majore ale 
unei biblioteci naţionale. În anul 1901 Senatul şi Adunarea 
Deputaţilor au votat desfiinţarea Bibliotecii Centrale a 
Statului şi trecerea colecţiilor ei în patrimoniul Academiei 
Române.

Necesitatea absolută, pentru România, a îndeplinirii 
funcţiilor de bibliotecă naţională a dus la reînfiinţarea 
acestei instituţii, după o întrerupere de 54 de ani. Astfel, 
prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1.193, din 25 iunie 
1955, instituţia îşi reia activitatea sub vechea denumire, uşor 
modificată, de Bibliotecă Centrală de Stat, până în anul 1990, 
când a primit titulatura actuală, de Biblioteca Naţională a 
României (H.G. 476 din 5.02.1990), după modelul celorlalte 
biblioteci din Europa.

Activitatea bibliotecii s-a desfăşurat, după cum se ştie, în 
mai multe locaţii, niciuna dintre ele adecvate, măcar în parte, 
funcţiilor şi activităţilor specifice unei biblioteci naţionale. 
Încă de la reînfiinţare, a fost exprimată necesitatea construirii 
unui sediu care să întrunească caracteristicile specifice unei 
construcţii de bibliotecă naţională.

Clădirile care adăpostesc biblioteci naţionale sunt 
pentru fiecare ţară clădiri reprezentative din punct de vedere 
arhitectural întrucât sintetizează la nivel simbolic moştenirea 
culturală a poporului respectiv. Multe ţări europene adăpostesc 
bibliotecile naţionale în palate (Austria, Spania, Ungaria), în 
clădiri cu valoare patrimonială şi simbolică (Cehia, Italia, 
Finlanda) sau constucţii cu destinaţia de bibliotecă naţională, 
dimensionate corespunzător şi reprezentând vârfuri în 
realizările arhitecturale (Franţa, Marea Britanie, Rusia, 
Bielorusia, Croaţia). Această realitate a constituit pentru 

Biblioteca Naţională ca beneficiar şi SC Carpaţi Proiect ca 
proiectant, argumentul de bază în susţinerea unui proiect 
reprezentativ pentru noul sediu al Bibliotecii Naţionale a 
României.

Noul sediu al Bibliotecii Naţionale a României a fost 
gândit încât să satisfacă funcţiile de bibliotecă naţională, dar 
şi funcţii culturale şi de petrecere a timpului liber. Primele 
niveluri, începând cu parterul, sunt rezervate publicului, în 
general, iar cele superioare – depozitelor, laboratorului de 
restaurare şi birourilor. Întreaga compoziţie este structurată 
în jurul unui mare Atrium, care polarizează totul, din punct de 
vedere funcţional şi estetic. În afară de spaţiul „tradiţional” de 
bibliotecă, sediul Bibliotecii Naţionale a României va avea, 
asemeni multor altor biblioteci naţionale, săli de conferinţe 
şi de expoziţii, librărie, anticariat, spaţii multimedia, de 
divertisment, bufet şi cafenele pentru utilizatori etc.

Şi iată că după o aşteptare de peste 40 de ani (de la 
primul proiect), Biblioteca Naţională a României păşeşte 
în casă nouă şi intră astfel într-o nouă etapă a existenţei 
sale. Deschizându-şi porţile către public de Ziua Naţională 
a Bibliotecarului, 23 aprilie 2012, Biblioteca Naţională a 
României a dorit să transmită mesajul său de solidaritate 
cu toate tipurile de biblioteci din ţară, să evidenţieze rolul 
bibliotecilor în societatea contemporană, să atragă atenţia 
asupra funcţiilor culturale şi educaţionale ale structurilor 
biblioteconomice şi, mai ales, să aducă în conştiinţa publică 
menirea pe care o are această instituţie, alături de alte 
instituţii reprezentative de alt tip, în definirea identităţii 
spirituale şi culturale a poporului român. Activitatea curentă, 
proiectele şi programele derulate la nivelul instituţiei sunt 
interdependente şi subordonate obiectivului de îndeplinire 
a misiunii specifice a Bibliotecii Naţionale a României: 
capitalizarea şi conservarea moştenirii intelectuale 
naţionale prin organizarea, prelucrarea, valorificarea şi 
disponibilizarea, prezervarea, patrimoniului documentar 
naţional în orice media şi integrarea acestuia în patrimoniul 
european şi universal.

Prin atribuţiile şi funcţiile sale specifice, Biblioteca 
Naţională a României este instituţia care asigură constituirea 
patrimoniului documentar naţional şi prezervarea acestuia 
pentru generaţiile viitoare. Funcţia sa metodologică îi conferă 
rolul de coordonator al Sistemului Naţional de Biblioteci şi în 
această calitate promovează şi susţine legislaţia în domeniu, 
bunele practici în activităţi specifice, standarde şi norme 
de lucru unitare, coordonează programe şi proiecte la nivel 
naţional, joacă un rol important în dezvoltarea digitizării în 
domeniul bibliotecilor în România şi răspunde provocărilor 
de a realiza o varietate de servicii competitive.

Sperăm ca specificul acestei instituţii să poată fi mai bine 
exprimat.

Conf. univ. dr. Elena TÎRZIMAN 
Director general 

Biblioteca Naţională a României

Biblioteca Naţională a României 
s-a mutat în casă nouă
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reafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, a sfinţit pe 22 aprilie 2012, 

în Duminica Tomii, noul sediu al Bibliotecii Naţionale a 
României, din B-dul Unirii nr. 22, Bucureşti. După slujba de 
sfinţire, Patriarhul României a rostit un mesaj de binecuvântare 
intitulat „Biblioteca Naţională – un mijloc de conservare şi 
comunicare de-a lungul timpului a moştenirii intelectuale a 
unui popor”, în care a evidenţiat rolul şi importanţa existenţei 
Bibliotecii, într-un spaţiu modern. După slujba de sfinţire, 
Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a conferit Ordinul 
„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” directorului Bibliotecii 
Naţionale a României, a donat instituţiei o icoană cu chipul 
Sfântului Mare Mucenic Gheorghe - ocrotitorul bibliotecarilor, 
o Sfântă Scriptură şi mai multe volume apărute la editurile 
Patriarhiei Române şi Arhiepiscopiei Bucureştilor. 
Bibliotecarilor le-a oferit Pastorala de Sfintele Paşti 2012 a 
Preafericirii Sale, iar celor prezenţi, câte o iconiţă reprezentând 
pe Sf. Mare Mucenic Gheorghe.

Elena Tîrziman, directorul Bibliotecii Naţionale a 
României a adresat, de asemenea, un cuvânt reverenţios la 
adresa Bisericii, căreia i-a recunoscut rolul de începător al 
tiparului şi activităţii editoriale în ţara noastră: „Cartea şi 
educaţia în spaţiul românesc le datorăm Bisericii. După 
cum bine ştim, primele cărţi sau cărţile bisericeşti, dincolo 
de dimensiunea sacră, erau cărţi de învăţătură. Primele 
biblioteci în cultura română s-au făcut pe lângă mănăstiri. 
S-a tipărit pe lângă mănăstiri, s-au constituit colecţii lângă 
mănăstiri, colecţii care dăinuie şi astăzi. Astăzi, Preafericite 
Părinte Patriarh Daniel, prin binecuvântarea pe care aţi 
dat-o acestui lăcaş şi oamenilor care sunt aici, s-a pus 
început bun Bibliotecii Naţionale a României într-o altă 
etapă a existenţei sale.” În continuare, s-a dat citire actului 
inaugural al noului sediu care a fost semnat de Patriarhul 
României şi Elena Tîrziman.

Cu prilejul evenimentului, au fost vernisate expoziţiile 
„Mărci ale artei religioase: arta în expresie canonică şi 
personală” cu picturi şi icoane semnate de artişti români 
contemporani, precum şi expoziţiile virtuale „Patriarhii 
României: fotografii din Colecţiile Speciale ale Bibliotecii 
Naţionale a României” (Miron Cristea, Nicodim, Teoctist) 
şi „Manuscrisele Picu Pătruţ (1818-1872) în Colecţiile 
Speciale ale Bibliotecii Naţionale a României – 140 de ani 
de la moarte.”

Cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel - rostit 
cu prilejul sfinţirii noului sediu al Bibliotecii Naţionale a 
României - Bucureşti, duminică, 22 aprilie 2012: 

„Cartea scrisă cu mâna sau tipărită este o imprimare pe 
suport material a ideilor unei persoane pentru a fi transmise 
contemporanilor sau posterităţii. Citirea cărţilor este un 
act de cunoaştere – receptare a mesajului sau informaţiilor 
comunicate în formă scrisă, iar memorarea şi asimilarea 
critică şi creatoare a mesajului sau informaţiilor poate 
deveni cultură. În acest sens, «omul citit» sau care a citit 

multe cărţi este numit om cult. Dacă acesta este capabil nu 
doar să acumuleze informaţii din cărţi, ci şi să le cultive, 
adică să le prelucreze şi să le transmită altora în formă 
scrisă, el devine un cărturar în comunitate sau un formator 
de conştiinţe. Cartea bună sau valoroasă, ca moştenire din 
trecut sau ca mijloc de comunicare spre comuniune între 
persoane contemporane şi generaţii viitoare, poate fi în 
acelaşi timp comoară descoperită, când o citeşti, şi comoară 
ascunsă, când o ignori. În istoria umanităţii, cartea a avut mai 
întâi valoare de simbol sacru, de comemorare şi comunicare 
permanentă a unui mesaj divin descoperit oamenilor 
printr-un eveniment fondator de credinţă şi comunitate 
religioasă. De pildă, Biblia (iudeo-creştină) este o colecţie 
de cărţi sfinte în care au fost consemnate pentru comemorare 
şi comunicare generaţiilor prezente şi viitoare cuvintele lui 
Dumnezeu către umanitate, rostite prin oameni inspiraţi, 
în momente istorice definitorii pentru cunoaşterea relaţiei 
lui Dumnezeu cu universul, cu un popor ales şi cu întreaga 
umanitate. Această relaţie multiplă în aspectele ei este 
situată între momentul iniţial al Genezei (crearea universului 
şi a omului) şi momentul final al Apocalipsei (transfigurarea 
sau mutaţia creaţiei existente într-un mod de existenţă nou, 
în care materia va fi total transparentă spiritului şi viaţa va 
fi eternă, fără de moarte). Deci, Biblia comunică oamenilor 
cunoaşterea a două evenimente unice care scapă cercetării 
ştiinţifice, de la cine vine existenţa creată (de la Ω şi Α şi 
anume punctele Creatorul ei) şi spre cine se îndreaptă ea în 
mod ultim sau definitiv (spre Mântuitorul şi Împlinitorul ei). 
De remarcat este faptul că BIBLIA, această mică bibliotecă 
portabilă (39 + 27 cărţi), este azi cea mai răspândită carte 
din lume. În Biblie coexistă şi se întrepătrund cultul, ca 
relaţie a oamenilor cu Creatorul lumii şi cultura, ca relaţie 
a oamenilor cu lumea. Însă, Cartea Sfântă sau Cărţile Sfinte 
au avut şi au o importanţă deosebită nu numai în iudaism şi 
creştinism, ci şi în aproape toate religiile mari ale lumii, mai 
ales în islam unde cartea numită Coranul este centrul vieţii 
religioase. De ce? Pentru că religia este prin definiţie relaţie 
sau comunicare a oamenilor cu Divinitatea şi întreolaltă. Prin 
urmare, Cartea Sfântă - simbol religios devine, prin citire, o 
mare forţă spirituală de-a chema oamenii la comuniune cu 
Dumnezeu şi întreolaltă, adică de-a crea, consolida şi cultiva 
viaţa comunităţii religioase în rugăciune şi acţiune. Cartea ca 
simbol religios fondator şi formator de comunitate religioasă 
trebuie păstrată obligatoriu din generaţie în generaţie, 
adesea împreună cu unele cărţi de cult inspirate din ea şi 
cu unele cărţi de tâlcuire a Cărţii sfinte – simbol al religiei 
respective, adică o bibliotecă de cărţi sacre. La acestea s-au 
adăugat cu timpul şi cărţi de înţelepciune şi de conduită 
practică necesare pentru viaţa comunităţii umane religioase. 
Aşa se explică faptul că prima bibliotecă existentă în lume, 
încă din mileniul al III-lea înainte de Hristos, a fost biblioteca 
unui templu din oraşul babilonean Nippur. Aceasta era o 
colecţie imensă de scrieri pe tăbliţe de lut. Primele biblioteci 
în sensul de colecţii de cărţi scrise pe suport material de 
papirus au fost organizate în temple greceşti şi în şcolile 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a sfinţit noul sediu al 
Bibliotecii Naţionale a României
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de filozofie din secolul al IV-lea înainte de Hristos. În acest 
sens, cele mai cunoscute biblioteci antice au fost: biblioteca 
din Alexandria cu un număr impresionant de cărţi scrise pe 
papirus şi rivala ei, biblioteca din Pergam cu 200.000 de cărţi 
scrise pe pergament, biblioteca Ulpia din Roma, iar apoi 
biblioteca imperială din Bizanţ, înfiinţată în secolul al IV-lea 
de Împăratul Constantin ce Mare. În această bibliotecă erau 
adăpostite cărţi de literatură antică greacă şi latină, precum 
şi de literatură creştină începând cu secolul al II-lea. În Evul 
Mediu, bibliotecile cele mai importante erau bibliotecile 
mănăstireşti, iar începând cu secolul al XIII-lea în Europa 
Occidentală la acestea s-au adăugat bibliotecile universitare. 
Şi în unele mănăstiri de pe teritoriul Ţării noastre, începând 
cu secolele XV şi XVI, au fost organizate biblioteci de cărţi 
în manuscris şi apoi cărţi tipărite. Începând cu Renaşterea 
şi mai ales în secolele XVIII şi XIX s-au înmulţit bibliotecile 
particulare ca mari colecţii de cărţi, care au constituit apoi 
bază solidă pentru bibliotecile naţionale în Franţa, Anglia, 
Rusia şi alte ţări ale Europei, dar şi în China şi Japonia. 
Cea mai mare bibliotecă naţională se află azi în Statele 
Unite ale Americii, şi anume Biblioteca Congresului cu 18 
milioane de cărţi, 12 milioane de fotografii, 4,5 milioane 
hărţi şi peste 54 milioane de manuscrise. În acest context 
european şi universal, Biblioteca Naţională a României a 
fost şi este o necesitate, deoarece prin ea se realizează mai 
eficient constituirea, conservarea, dezvoltarea şi evidenţierea 
patrimoniului documentar naţional, adică a moştenirii 
intelectuale naţionale, exprimată azi în aproape 12 milioane 
unităţi biblioteconomice: manuscrise, cărţi tipărite, albume, 
periodice, cartografii, colecţii de grafică, gravuri, stampe, 
litografie, fotografie, discuri de gramofon, discuri, CD-uri, 
DVD-uri etc. Această bogăţie intelectuală imensă trebuia 
păstrată într-un edificiu corespunzător, deodată spaţios, bine 
organizat şi modern. Tocmai acest edificiu a fost sfinţit sau 
binecuvântat astăzi, 22 aprilie 2012, iar mâine, 23 aprilie 
2012, de sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe 

şi de ziua bibliotecarilor, ea va fi deschisă publicului. 
Multiplele funcţionalităţi ale noii Biblioteci Naţionale a 
României, prezentate deja de Doamna Elena Tîrziman în 
presa laică şi bisericească, ne trezesc admiraţie şi bucurie 
pentru că visul a devenit realitate, deoarece este vorba aici 
de un nou mod de abordare a unei biblioteci naţionale. 
Întrucât Biserica Ortodoxă Română, cu primele ei şcoli de 
manuscrise, tiparniţe şi biblioteci este leagănul literaturii 
vechi româneşti, se bucură azi că o mulţime din cărţile ei 
mai vechi şi mai noi se află în această Bibliotecă Naţională 
a României, care are ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Cuvios 
Ioan Iacob de la Neamţ, fost bibliotecar al Mănăstirii Neamţ 
(1933-1936). Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos Cel 
înviat să dăruiască lumina, pacea şi bucuria Învierii Sale 
tuturor celor care au făcut donaţii către această Bibliotecă 
şi celor ce vor mai dona în prezent şi viitor, celor care s-au 
ostenit şi celor ce se vor osteni cu organizarea şi buna ei 
funcţionare, precum şi cu primirea şi servirea cititorilor şi 
vizitatorilor. Ne rugăm Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, 
ocrotitorul bibliotecarilor, şi Sfântului Cuvios Ioan Iacob de 
la Neamţ, protectorul Bibliotecii Naţionale a României, să 
ocrotească această Bibliotecă, pe toţi cei care lucrează aici 
şi pe toţi care o vizitează şi o folosesc cu bucurie, demnitate 
şi gratitudine. Felicităm Guvernele României şi constructorii 
care au contribuit în mod decisiv ca noua Bibliotecă Naţională 
a României să fie dată acum în folosinţă publicului. În mod 
deosebit o felicităm pe Doamna Elena Tîrziman, directorul 
Bibliotecii Naţionale a României, care leagă între ele, cu 
înţelepciune, credinţa şi cultura, păstrând astfel cea mai 
bună tradiţie a poporului român, a cărui cultură s-a născut 
în jurul cultului şi care înţelege că „sufletul culturii este 
cultura sufletului.” 

† Daniel
Patriarhul României
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Comunitatea bibliotecară românească aşteaptă 
multe de la Biblioteca Naţională. O bibliotecă naţională 
trebuie să coordoneze ştiinţific întregul sistem naţional 
de biblioteci. Putea-va face acest lucru Biblioteca 
Naţională a României în condiţiile în care personalul este 
subdimensionat, unde nici măcar posturile celor care s-au 
pensionat nu au putut fi menţinute? Sperăm că autorităţile 
prezente aici să acorde tot sprijinul necesar ca Biblioteca 
Naţională să-şi îndeplinească integral atribuţiile sale 
naţionale şi internaţionale. Sperăm odată cu deschiderea 
pentru public a Bibliotecii Naţionale, interesul pentru 
lectură să crească în România şi totodată autorităţile să-şi 
întoarcă faţa şi spre cei care slujesc lectura, bibliotecarii.

În numele Asociaţiei Bibliotecarilor din România 
felicit pe colegii din Biblioteca Naţională a României 
pentru efortul depus ca acest templu al cărţii să prindă 
viaţă, urându-le putere de muncă şi rezultate pe măsură 
spre satisfacţia utilizatorilor şi gloria biblioteconomiei 
româneşti.

Închei cu bucuria aceluia care a reuşit să vadă după 
o viaţă şi în România o bibliotecă naţională modernă, 
comparabilă celor din alte ţări.

Cei vechi obişnuiau să rostească în asemenea 
momente cuvintele: VIVAT, CRESCAT, FLOREAT.

Prof. univ. dr. Mircea REGNEALă

În urmă cu aproape o sută de ani, Nicolae Iorga, 
preşedintele primei asociaţii a bibliotecarilor din 
România, atrăgea atenţia asupra importanţei unei 
biblioteci naţionale care să adune cărţi şi documente de 
prin satele şi mănăstirile româneşti „spre a le salva de 
la pieire”, spunea marele savant. Visul lui N. Iorga era 
al unui solitar, dar când o naţiune întreagă visează, iată 
că visul poate deveni realitate. E ceea ce trăim astăzi.

România, deşi cu mare întârziere, a reuşit să aibă o 
bibliotecă demnă de o naţiune europeană. În noul palat 
al Bibliotecii Naţionale îşi vor găsi locul milioanele de 
volume adunate de la constituirea Bibliotecii Centrale 
de Stat, din 1955, risipite în spaţii improprii, adesea 
insalubre. Urmează marele efort ca ele să poată fi 
puse la dispoziţia cititorilor, igienizate, descrise şi 
clasificate. Avem credinţa că acest lucru devine posibil, 
într-un timp record, fiindcă aici lucrează cei mai buni 
profesionişti din România, în majoritate oameni tineri şi 
devotaţi meseriei de bibliotecar, conduşi cu competenţă 
de o directoare, pregătită de noi în ţară, dar şi cu studii 
în străinătate, care cunoaşte bine ultimele tehnologii 
legate de prelucrarea şi exploatarea documentelor de 
bibliotecă, de colectarea şi prezervarea patrimoniului 
documentar naţional.

Domnule prim-ministru, 
Domnule ministru, 
Doamna Directoare, 
Doamnelor şi domnilor

Cuvânt de salut din partea Asociaţiei Bibliotecarilor din România la deschiderea 
pentru public a Bibliotecii Naţionale a României
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Biblioteca Naţională a României: funcţia publică, funcţie 
complementară cu bibliotecile din sistemul naţional de biblioteci

imp de cinci zile, din 23 şi până în 27 aprilie, sub 
deviza O perspectivă asupra culturii – Biblioteca 

Naţională a României, colectivul instituţiei a propus un program 
inaugural care a încercat să prezinte publicului larg activităţile 
şi misiunea unei biblioteci naţionale, atât zonele de interferenţă 
între biblioteca naţională şi celelalte tipuri de biblioteci (publice, 
specializate, universitare, şcolare, de cercetare), cât şi cele de 
interferenţă între biblioteca naţională şi alte instituţii info-
documentare, precum muzeele, arhivele, centrele culturale.

Astfel, în 23 aprilie, dată la care sărbătorim Ziua 
Naţională a Bibliotecarului, discuţiile s-au concentrat pe 
definirea conceptului de bibliotecă naţională, pe biografia şi 
specificul Bibliotecii Naţionale a României în cadrul familiei 
europene de biblioteci naţionale. Ziua de 24 aprilie a fost 
dedicată bibliotecilor publice şi statutului lor de Agora, de 
spaţiu formativ şi informativ în societatea secolului XXI. 
Ziua de 25 aprilie – bibliotecilor de învăţământ şi rolului lor 
în educaţia formală şi non-formală; 26 aprilie – bibliotecilor 
specializate şi importanţei pe care o are cercetarea 
documentară în orice demers ştiinţific pertinent. Ultima zi, 
27 aprilie, a fost dedicată statutului şi importanţei colecţiilor 
patrimoniale din biblioteci, arhive, muzee etc.

Alături de întruniri profesionale, conferinţe, simpozioane şi 
alocuţiuni, de-a lungul celor cinci zile de manifestări culturale 
şi artistice, la Biblioteca Naţională a României au putut fi 
vizionate expoziţii virtuale, au avut loc demonstraţii IT, au 
fost organizate ateliere interactive de scanare a documentelor 
de patrimoniu şi s-au desfăşurat o serie de momente artistice 
şi recitaluri muzicale susţinute de artişti consacraţi.

În cadrul evenimentului care a marcat deschiderea 
oficială a Bibliotecii Naţionale a României în noul său sediu, 
instituţia şi-a propus să iniţieze câteva proiecte şi parteneriate 
definitorii, care anunţă anvergura şi direcţiile de dezvoltare 
avute în vedere pentru viitorul apropiat.

Delia CHIRU 
Compartimentul Editorial şi de promovare 

Biblioteca Naţională a României

O perspectivă asupra culturii 
– Biblioteca Naţională a României –

olosul de marmură, granit si sticlă, cum a fost 
supranumit în media noul sediu al Bibliotecii 

Naţionale a României, s-a dovedit a fi, dincolo de această 
caracterizare, cea mai mare realizare a culturii române de 
după 1989. Afirmaţia este împărtăşită de colegii de la 
Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov care au 
participat la evenimentele dedicate bibliotecilor publice din 
data de 24 aprilie, manifestări derulate sub deviza O 
perspectivă asupra culturii – Biblioteca Naţională a 
României.

Programul desfăşurat pe parcursul întregii zile a fost variat: 
expuneri şi dezbateri despre învăţământul biblioteconomic 
românesc, expoziţii, lansări de carte, conferinţe, prezentarea 
istoricului revistei „Biblioteca” precum şi recitaluri vocale 
şi instrumentale. Ziua de 24 aprilie a fost dedicată, cu 
precădere, bibliotecilor judeţene – prilej cu care directorii 
bibliotecilor din Sibiu, Bihor, Gorj, Iaşi, Galaţi, Arad, Timiş, 
Argeş, Brăila şi Braşov şi-au prezentat proiectele de succes 
ale instituţiilor pe care le conduc. Recunoaşterea oficială a 
acestui fapt s-a materializat prin decernarea unor medalii 
jubiliare şi diplome acordate acestor biblioteci de către 
Asociaţiunea ASTRA.

Un alt aspect important al vizitei noastre a fost turul 
ghidat, ocazie cu care am făcut cunoştinţă cu sălile de 
lectură, sălile de expoziţii şi audiţii, spaţiile multifuncţionale, 
complementare sălilor de lectură, ludoteca, sala de presă 
şi cea de legislaţie, precum şi sala de literatură şi redacţia 
Revistei Biblioteca.

Ne-au însoţit în această vizită profesională şi două 
bibliotecare de la Mediateca din Clichy-la-Garenne (Paris, 
Franţa), care s-au aflat în ţara noastră datorită unui proiect de 
schimb de experienţă derulat între Biblioteca Judeţeană din 
Braşov şi instituţia culturală franceză.

Instituţia dispune de spaţii extrem de generoase care, 
pe de o parte, vor adăposti întregul tezaur naţional de 
carte tipărită şi, pe de altă parte, vor putea fi folosite de 
utilizatori – cercetători, studenţi, profesori, publicul larg 
(spaţiile complementare sălilor de lectură) sau elevi de 
gimnaziu şi preşcolari (sălile tematice şi ludoteca). Ziua 
dedicată bibliotecilor judeţene a făcut vizibilă şi funcţia 
publică a Bibliotecii Naţionale a României, alături de cea de 
conservare, gestionare şi valorificare a unei părţi importante 
a tezaurului naţional cultural scris. Multiplele activităţi 
organizate sunt o dovadă în acest sens: portrete de biblioteci, 
conferinţe, expoziţii, lansări de carte, vizionare de filme de 
scurt metraj, spaţii de socializare.

Cele şapte niveluri supraterane, lifturile cu pereţii 
din sticlă, panourile fonoizolante, accesul la Internet prin 
conexiune wireless, accesul liber la colecţiile sale, în fond, 
acest sediu nou - ultramodern şi multifuncţional - înscrie 
Biblioteca Naţională a României în rândul marilor biblioteci 

Biblioteca Naţională a României 
şi bibliotecile publice
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naţionale europene şi, de ce nu, ale lumii. O mândrie pentru 
noi ca bibliotecari şi totodată, ca români.

Consider că numărul semnificativ de persoane care 
solicitau permis de bibliotecă pentru a utiliza serviciile 
Bibliotecii Naţionale, este o garanţie a interesului cu care a 
fost aşteptată atâţia ani inaugurarea noului templu al culturii 
române.

Ana-Maria LAZăR
Bibliotecar, Serviciul Relaţii Externe,

Centrul Cultural Englez
Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov

ltima dată când m-am îndrăgostit de o ne-fiinţă a 
fost la Sibiu, acum mai bine de un deceniu. 

Cetatea, aerul multicultural-medieval al oraşului au lăsat în 
mine o dragoste care avea să fie mărturisită printr-un Jurnal 
şi sentimentul că nu voi mai trăi vreodată, în ţara mea, un 
sentiment de dragoste arhitectonică. Un eveniment recent 
mi-a făcut bucuria să aflu că mă înşelasem. Cu ocazia 
programului Săptămâna bibliotecilor – program care îşi 

propune să popularizeze şi să marcheze 
Ziua Naţională a Bibliotecarului (23 
aprilie) – Biblioteca Judeţeană Vrancea 
a organizat o excursie profesională 
având ca obiectiv vizitarea Bibliotecii 
Naţionale  a României. 

Am ajuns devreme în Bucureşti, 
în jur de ora nouă. După ce am ieşit 
învingători din lupta cu aglomeraţia, 
am ajuns la destinaţie. Încă de la intrare, 
premisele erau bune. Mie unul îmi 
plac spaţiile culturale largi, americane. 
Îmi place să mă „rătăcesc” în mod 
controlat, pe coridoare imense, care 
anticipează o plăcere a bunului gust. 

Acest sentiment l-am avut la Biblioteca 
Naţională din Bucureşti: un spaţiu al 
libertăţii culturale, al imensităţii, care 
te invită să guşti, într-un mod cu totul 
personal, fără a fi incomodat şi fără a 
incomoda cu prezenţa ta, din pâinea 
sfântă a spiritului. Dragii mei, pentru 
prima dată în viaţa mea, m-am simţit 
mândru că sunt român şi că lucrez într-o 
bibliotecă. De mulţi ani reuşesc să fac 
faţă prejudecăţilor materialiste, cu un 
stoicism demn de memoria lui Marcus 

O zi la Biblioteca Naţională a României
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Aurelius. De multe ori, am simţit priviri compătimitoare sau, 
mai rău, dispreţuitoare la adresa sufletului meu livresc. Iar 
acum, graţie renaşterii Bibliotecii Naţionale, mă simt împăcat: 
cultura şi-a aflat pantheonul său. Recunosc importanţa cu totul 
aparte a fiecărei profesii de pe pământ şi mă înclin cu respect 
în faţa celor care o practică. Dar trebuie să vă mărturisesc 
că, mergând la Biblioteca Naţională, am fost fericit că sunt 
bibliotecar. Nu sunt arhitect de meserie, dar pot să spun că am 
avut senzaţia pitagoreică a formei perfecte. Spaţiul Bibliotecii 
este generos, îţi oferă şansa tainicei lecturi private şi, în 
acelaşi timp, al comuniunii cu ceilalţi. Personal, am făcut un 
experiment: după ce s-a încheiat „programul de vizită”, au 
urmat două ceasuri de program de voie. Ei bine, eu am revenit 
în Bibliotecă. De data aceasta, în calitate de iniţiat. Ştiam 
deja ce „porţi” trebuie să deschid, pe ce „clape” minunate ale 
sufletului meu trebuie să apăs, spre a ajunge la starea de graţie. 
Am poposit în sala de lectură destinată copiilor, unde, cu o 
jumătate de oră în urmă, cu ocazia vizitei primordiale, alături 
de colegii mei bibliotecari de la Focşani, luasem loc alături de 
o micuţă cititoare, rugând-o să îmi povestească basmul pe care 
tocmai îl „răsfoia” într-o carte. De data aceasta, am „hodinit”, 
nestingherit de priviri curioase, la o masă, şi am început eu 
însumi să citesc din cartea cu care venisem la Bucureşti. 
Pentru o oră m-am transpus în sufletul unui student care vine 
la Biblioteca Naţională, după cursuri, spre a se documenta. Pe 
geam observam Dâmboviţa curgând şi clădirea Tribunalului 
Bucureşti, care descosea destine umane. Agitaţia de afară era 
camuflată, aici, în lumea discretă a cărţilor şi a oamenilor care 
se îngrijeau de suflet, timpul purta cu sine curgerea gândurilor 
înţelepte. Pentru prima dată în viaţa mea, m-am gândit că 
Dumnezeu l-a plămădit pe om din poezie, şi nu din ţărână.

Spre a înţelege cu adevărat farmecul noii aşezări a 
Culturii Româneşti, e musai să vizitezi Biblioteca Naţională. 
Aşa cum credincioşii merg în pelerinaj, tot astfel un om 
care îşi sacralizează sufletul prin cultură merită să viziteze 
Biblioteca Naţională a României.

Ca prin miracol, se va simţi confortabil că s-a născut 
în limba română, respiră româneşte şi este profesionist al 
bibliotecii publice.

Dacă eşti atent cu viaţa, este foarte posibil să ai parte 
de întâlniri sacre. Pentru mine, întâlnirea cu Biblioteca 
Naţională a fost ca o revedere a Paradisului. L-am înţeles 
cu adevărat pe Louis Borges – biblioteca este un Paradis pe 
Pământ.

Adrian ŢIGLEA 
bibliotecar 

Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea
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eschiderea oficială a noului sediu al Bibliotecii 
Naţionale a României a reunit, pe parcursul unei 

săptămâni (23-27 aprilie), toate tipurile de biblioteci, 
instituţii de învăţământ şi cultură, companii, importante 
personalităţi ale vieţii culturale, profesionale şi politice, 
profesori, bibliotecari, elevi şi studenţi, alături de publicul 
larg doritor să fie martor la un eveniment naţional, memorabil. 
Bucuria întâlnirii celor de aceeaşi profesie a fost dublată, în 
prima zi a manifestării, de sărbătorirea Zilei Bibliotecarului, 
a Cărţii şi Dreptului de Autor.

Cea de-a treia zi a programului, 25 aprilie, a fost dedicată 
relaţiei Bibliotecii Naţionale a României cu bibliotecile din 
învăţământ, rolului lor în educaţia formală şi non-formală, 
programelor de perspectivă ale acestora pentru a veni în 
întâmpinarea şcolii, a copiilor şi tinerilor, oferind totodată un 
portret al Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu”. 
Au luat parte bibliotecari, documentarişti şi profesori din 
întreaga ţară.

În deschidere, dr. Elena Tîrziman, directorul general al 
Bibliotecii Naţionale a României, a subliniat importanţa 
cooperării cu bibliotecile din învăţământ şi instituţiile pe care 
acestea le deservesc. Prin produsele şi serviciile oferite, prin 
spaţii adecvate, dotate cu echipamente moderne, programe 
culturale şi educaţionale, Biblioteca Naţională a României 
reprezintă o instituţie care se ridică la nivelul aşteptărilor 
publicului tânăr şi al standardelor europene.

În calitate de reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, au luat parte domnii 
miniştri secretari de stat Liliana Oana Badea şi Kiraly András, 
însoţiţi de consilierii Carmen Istrate-Bitir şi Laurenţiu 
Georgescu. În alocuţiunile lor, oficialii au ţinut să sublinieze 
importanţa educaţiei prin şcoală şi bibliotecă şi rolul care-i 
revine bibliotecarului şi dascălului deopotrivă.

Directorul general al Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. 
Petrescu”, Carmen Pesantez, a felicitat Biblioteca Naţională 
a României şi pe oamenii săi pentru efortul, perseverenţa şi 
răbdarea depuse în crearea unui edificiu impresionant, demn 
de o instituţie care găzduieşte patrimoniul naţional al ţării şi 
care reprezintă nucleul întregului sistem biblioteconomic şi 
de informare. S-a evidenţiat rolul instituţiei de bibliotecă - 
ca mediator în triada familie-şcoală-societate, în cultivarea 

respectului pentru valorile naţionale, importanţa lecturii în 
educarea tinerei generaţii. Accentuând importanţa cărţii, 
indiferent de suport şi al actului lecturii, au fost citaţi Alex 
Ştefănescu - „Cei care citesc nu sunt neapărat mai cultivaţi 
sau mai instruiţi, dar cu siguranţă sunt mai frumoşi”, respectiv 
George R.R. Martin - „Un cititor trăieşte o mie de vieţi înainte 
să moară. Cel care nu citeşte trăieşte doar una.”

În cadrul Conferinţei Naţionale a Bibliotecarilor Şcolari 
din cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din România, coordonată 
de dr. Mircea Regneală şi moderată de doamna Valentina 
Lupu, prilej de emulaţie profesională, dublată de bucuria 
revederii, au fost împărtăşite realizările dar şi îngrijorările 
care decurg din statutul de cadru didactic auxiliar. Au fost 
abordate diverse probleme cu care se confruntă bibliotecarii 
şcolari, statutul profesional, legislaţia de bibliotecă, cursurile 
de formare, nevoia de informatizare în bibliotecile şcolare, 
relaţia bibliotecar/documentarist-profesor-elev, dezvoltarea 
educaţiei non-formale, nevoia de solidaritate în profesie şi 
colaborarea asociaţiilor profesionale cu ministerul de resort, 
rolul bibliotecilor publice şi şcolare în educaţia permanentă 
şi formarea utilizatorului pentru societatea cunoaşterii. 
Bibliotecarilor li s-a oferit un „barometru al lecturii”, 
instrument util în orientarea lecturii pentru copiii de vârstă 
preşcolară şi şcolară, realizat după modelul german. S-au 
făcut propuneri pentru reeditarea „Ghidului bibliotecarului 
şcolar” în format electronic, care să permită accesul facil 
tuturor celor interesaţi, şi al unui Repertoriu al bibliotecilor 
şcolare, al centrelor de informare şi documentare şi al caselor 
corpului didactic din întreaga ţară, în baza unei fişe validată 
de Asociaţia Bibliotecarilor din România. De asemenea, s-a 
discutat posibilitatea includerii treptate a tuturor bibliotecilor 
şcolare în Catalogul structurilor de informare şi documentare 
din România (CASIDRO).

Au fost prezentate Biblioteca Pedagogică Naţională 
„I.C. Petrescu”, for metodologic pentru bibliotecile din 
învăţământul preuniversitar şi Filiala Omnia-Craiova a 
Bibliotecii Naţionale a României.

Ora de literatură la Biblioteca Naţională a României, 
coordonată de criticul Alex Ştefănescu, a avut-o ca invitată pe 
scriitoarea şi apărătoarea drepturilor omului Ana Blandiana, 
membră a mai multor academii internaţionale de poezie 
şi posesoare a numeroase premii literare, ale cărei vorbe 
memorabile ne picură în urechi: „Se vorbeşte atât de mult, 
încât rostul poeziei a devenit acela de a restabili tăcerea.” În 
paralel, a avut loc un moment editorial care ne-a introdus 
în „universul lecturilor fericite” prin intermediul cărţilor 
scriitorului, criticului şi istoricului literar Artur Silvestri, cel 
care a scris pentru a fi de folos contemporanilor şi urmaşilor, 
instituind un adevărat mecenat prin donaţia a mii de volume 
bibliotecilor şcolare şi celor din regiuni defavorizate. 
Evenimentul a fost organizat de Asociaţia Română pentru 
Patrimoniu şi Editura Carpathia Press şi prezentat de 
scriitoarea Mariana Brăescu-Silvestri şi sociologul Teodora 
Mîndru, care au oferit cărţi tuturor participanţilor.

Pe parcursul întregii zile s-a derulat un bogat program 
artistic susţinut de elevi din Bucureşti şi din ţară, însoţiţi 
de profesorii lor coordonatori, ca o continuare a săptămânii 
„Şcoala Altfel” iniţiată la începutul lunii. Copii de diferite 
vârste, de la clasele primare până la colegiu, au prezentat 

Biblioteca Naţională a României şi bibliotecile din învăţământ
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momente artistice variate, 
întrecându-se în a-şi dezvălui 
talentul întreţinut de dascăli 
cu vocaţie pentru şcoală 
şi dragoste pentru copii. 
teatrul, muzica, dansul 
şi poezia şi-au dat mâna 
într-un spectacol de înaltă 
ţinută artistică. Caragiale a 
revenit printre noi, la 160 de 
ani de la naştere şi un secol de la trecerea 
în nefiinţă, prin „Justiţie”, „Un pedagog 
de şcoală nouă”, „O scrisoare pierdută”, 
„Bubico”, „Five O’clock”, prin elevi de la 
şcolile Gura Şuţii şi Petreşti, Corbii Mari, 
judeţul Dâmboviţa. Recitaluri, scenete şi 
dans modern au fost prezentate de elevi de 
la şcolile „Mihai Viteazul” din Târgovişte. 
N-au lipsit Eminescu, Coşbuc, Blaga, Labiş, 
Topârceanu, Mihail Sebastian, Ana Blandiana, 
dar şi La Fontaine. Frumuseţea dansului popular 
din zona Şotânga ne-a fost descoperită de elevi 
de la Şcoala „Profesor Ilie Popescu” – Şotânga, 
în timp ce membrii Ansamblului Folcloric 
„Calabreaza” de la Liceul 
Teoretic „Aurel Vlaicu” 
din Breaza şi Centrul 
Cultural „Ion Manolescu” 
au încântat publicul prin 
frumuseţea portului popular 
străvechi, al cântecului 
şi dansului din ţinutul 
Prahova, al tradiţiei ridicată 
la rang de artă. Artiştilor 
şi coordonatorilor acestora 
li s-au acordat diplome din 
partea Bibliotecii Naţionale 
a României pentru implicare 
şi contribuţia deosebită avută 
la organizarea programului artistic.

Surpriza zilei a fost Circul Globus care a oferit un 
spectacol extraordinar de acrobaţie, iluzionism, muzică, 
dans, ritm, culoare şi multă veselie, un adevărat regal spre 
delectarea publicului, mai cu seamă a micilor spectatori care 
nu mai doreau să se desprindă de această lume fantastică.

În spaţiul Ludoteca au fost vernisate expoziţia de 
pictură „O dată ca niciodată”, coordonată de Iulia Mircea şi 

expoziţia de pictură, grafică şi desen „Lumea lui Caragiale”, 
alături de expoziţia de pictură „Îngerul păzitor”, incluzând 
lucrări ale elevilor Şcolii nr. 19 „Tudor Arghezi”, Şcolii nr. 
56 „Jose Martí” şi ai Şcolii Ortodoxe „Sfinţii Trei Ierarhi”. 
Pe toată perioada desfăşurării evenimentului au fost deschise 
expoziţiile: „Biblioteca Naţională a României – un parcurs”; 
„Cartea deschisă”, organizată de Uniunea Artiştilor Plastici; 
„Biblioteca în toate stările ei” – mail-art; „Mărci ale artei 
religioase: artă în expresie canonică şi personală” ale unor 
artişti consacraţi; lucrările de pictură „Couleurs de femme” 
ale artistei Alexandra Năstasă; şi „Herbaryum/Scriere” – 
grafica artistului Marcel Lupşe.

Firmele Quartz Matrix, HP, Star Storage şi Document 
Imaging Systems au realizat holograme, prezentări 

de echipamente, demonstraţii şi 
ateliere interactive celor interesaţi de 
noile tehnologii.

Partenerii media ai zilei au 
fost tVR cultural, Radio România 

Cultural şi revista naţională „Tribuna 
Învăţământului”, iar sponsorii principali 

– Centrul Cultural Italian „Giovanni 
Morando Visconti” din Alba-

Iulia, Cumpăna, Coca-Cola şi 
Ciocolată ROM.

Astfel s-a încheiat încă o zi 
din cele dedicate bibliotecii 
Naţionale a României – „o 
perspectivă a culturii”, 
momente de neuitat, pline 
de dinamism, încununate 
de inocenţa copilăriei şi 
de setea de cunoaştere, 
de certitudinea că 
o bibliotecă nu 
se reduce doar la 
spaţiul şi la cărţile 

care o compun, ci este parte 
integrantă a societăţii, a vieţii culturale 
a comunităţii, o instituţie de educaţie, 
de difuzare a valorilor naţionale şi 
universale, o răscruce la care se întâlnesc 
creaţiile spirituale ale tuturor timpurilor 
şi spaţiilor.

carmen PESANTEZ
Director general – Biblioteca 

Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu”
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n cadrul Săptămânii Naţionale a Bibliotecilor, 
ziua de 25 aprilie a fost dedicată bibliotecilor 

şcolare. În această zi s-a desfăşurat Conferinţa Naţională a 
Bibliotecarilor Şcolari sub genericul ,,Bibliotecile din 
învăţământ şi rolul lor în educaţia formală şi non-formală.”

Activitatea s-a bucurat de prezenţa reprezentanţilor 
MECTS – Oana Badea şi Kiraly Andras Gyorgy - secretari 
de stat în minister.

Au rostit alocuţiuni reprezentanţii ministerului, precum 
şi Elena Tîrziman – director general al Bibliotecii Naţionale a 
României – gazda activităţii, Carmen Pesantez – directorul 
Bibliotecii Pedagogice Naţionale ,,I.C. Petrescu”, Mircea 
Regneală – preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din România.

La lucrările conferinţei au participat bibliotecari 
şcolari din toate colţurile ţării. Este adevărat că nu au fost 
reprezentanţi din toate judeţele, dar din judeţele participante 
a fost prezent un număr semnificativ de bibliotecari.

Programul a inclus un dialog privind politica şi programele 
de educaţie formală şi non formală pe care le are în 
vedere Biblioteca Naţională a României, un portret 
al Bibliotecii Pedagogice Naţionale ,,I.C. Petrescu”, 
prezentarea activităţilor Filialei Omnia-Craiova a 
Bibliotecii Naţionale a României etc.

În holurile bibliotecii au avut loc expoziţii şi 
momente artistice susţinute de elevi. Momentele 
artistice au fost prezentate de elevii şcolilor 
dâmboviţene, sub îndrumarea cadrelor didactice şi 
bibliotecarilor şcolari. Printre expoziţii am remarcat-o 
pe cea a Bibliotecii Battyaneum Alba Iulia.

În aula bibliotecii s-a desfăşurat ,,Ora de literatură 
la Biblioteca Naţională cu Alex Ştefănescu”, având-o 
ca invitat de onoare pe poeta Ana Blandiana.

În prezenţa preşedintelui Asociaţiei Bibliotecarilor 
din România – dl. prof. univ. dr. Mircea Regneală – s-au 
discutat probleme legate de ,,Ghidul bibliotecilor şcolare 
din România”, care va fi, atât în format electronic, cât şi 
tipărit, precum şi de tema Conferinţei Naţionale a Asociaţiei 
Bibliotecarilor din România, ce va avea loc la sfârşitul lunii 

august la Galaţi. Nu lipsită de interes a fost discuţia pe tema 
acordării sporului bibliotecarilor. Aici, domnul profesor a 
făcut precizările legate de paşii care trebuie urmaţi de fiecare 
pentru acordarea acestui spor.

Prin activităţile desfăşurate şi coordonate de Biblioteca 
Naţională, aceasta a dovedit faptul că poate fi centru 
metodologic pentru toate tipurile de biblioteci. Biblioteca 
Naţională este complementară bibliotecilor din învăţământ 
şi vine în întâmpinarea şcolilor, elevilor şi bibliotecarilor din 
România, indiferent de tipul de bibliotecă unde ne desfăşurăm 
activitatea, pentru că profesia este una şi aceeaşi.

De asemenea, există disponibilitate şi permanentă 
colaborare din partea Bibliotecii Pedagogice Naţionale, care 
este forul metodologic superior pentru bibliotecile şcolare, 
iar MECTS şi-a dat acordul de principiu pentru acest lucru. 
În aceste condiţii, credem că nu există niciun impediment în 
finalizarea proiectului.

După 26 de ani de răbdare şi perseverenţă, avem o 
bibliotecă ce se ridică la standardele lumii civilizate şi pe care 
trebuie să o privim ca pe o mare realizare pentru cultura şi 

civilizaţia ţării noastre. Putem spune că toţi cei care 
am participat la diverse activităţi din săptămâna 23-
27 aprilie am fost martorii unui eveniment istoric.

Dorim Bibliotecii Naţionale să fie ,,la fel de 
durabilă, ca şi cărţile”!

Sincere felicitări întregii echipe manageriale 
şi întregului colectiv de la Biblioteca Naţională a 
României, care au dovedit că bibliotecarii sunt o 
familie mare şi inimoasă care se poate mobiliza 
exemplar şi la bine, şi la rău.

Mulţumiri pentru tot ceea ce a oferit publicului 
şi bibliotecarilor timp de o săptămână!

Nu în ultimul rând, sincere felicitări doamnei 
Elena Tîrziman, care a dat dovadă de bun organizator 

şi coordonator al întregii activităţi, de multă disponibilitate 
de comunicare cu toţi cei prezenţi şi, nu în ultimul rând, de un 
bun cunoscător al problemelor biblioteconomice româneşti.

Stela SEBE, Valentina LUPU, Daniela ARGATU
ABR - Diviziunea Biblioteci Şcolare

Conferinţa Naţională a Bibliotecarilor din bibliotecile şcolare
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e Ziua Mondială a Cărţii şi Dreptului de Autor, 
Biblioteca Naţională a României a organizat 

seminarul-dezbatere Trei actori ai proprietăţii intelectuale: 
ORDA, OSIM şi Biblioteca Naţională a României. 
Colaborarea dintre cele trei instituţii s-a materializat 
începând cu anul 2008 prin activităţi comune de informare şi 
documentare, susţinere reciprocă în proiecte şi conferinţe 
dedicate proprietăţii intelectuale. 

Ziua de 26 aprilie reprezintă o dată simbolică pentru 
lumea literară, întrucât în această zi, în anul 1616 au murit 
Cervantes, Shakespeare şi Inca Garcilaso de la Vega, dar 
este şi ziua naşterii sau morţii unor alţi autori proeminenţi 
precum Maurice Druon, Haldor K. Laxness, Vladimir 
Nabokov, Josep Pla, Manuel Mejía Vallejo. 

La conferinţa generală UNESCO desfăşurată la Paris 
în 1995 s-a decis ca această dată să fie cunoscută drept Ziua 
Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor. Această sărbătoare, 
mai degrabă juridică, a fost creată în vederea sensibilizării 
publicului asupra modului în care drepturile de autor au impact 
asupra vieţii, dar şi pentru a celebra ingeniozitatea şi contribuţia 
creatorilor la dezvoltarea şi înnoirea societăţii umane.

Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale reprezintă 
un prilej de reflecţie asupra modului în care creativitatea 
omului şi inovaţia, resurse intelectuale ce pot fi tratate ca 
bunuri comerciale sau ca produse şi servicii de cunoaştere 
şi educaţionale, pot fi exportate pentru o valoare returnată 
mare. Prin celebrarea acestei zile, se doreşte încurajarea 
tinerilor să cunoască şi să descopere creatorul, inventatorul 
sau artistul care se află în ei. 

Începând cu anul 2001, a 26-a zi a lunii aprilie a fost 
stabilită de către Organizaţia Mondială a Proprietăţii 
Intelectuale ca fiind Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale, 
iar evenimentele prilejuite de această manifestare se află sub 
egida unui mesaj particular, diferit de la o ediţie la alta. Anul 
2012 este marcat de cuvintele „Inovatori Vizionari”.

Seminarul organizat de către Biblioteca Naţională a 
României la noul sediu a reunit reprezentanţi ai instituţiilor, 
autorităţilor, organismelor şi utilizatorilor care desfăşoară 
activităţi în domeniul proprietăţii intelectuale, dar şi alte 
persoane interesate (profesori, doctoranzi, studenţi). Cei „trei 
actori ai proprietăţii intelectuale”, aşa cum au fost generic 
denumiţi Oficiul Român pentru Drepturi de Autor, Oficiul 

de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi Biblioteca Naţională a 
României, au fiecare un rol bine definit şi arie de competenţă 
în relaţia cu proprietatea intelectuală. 

OSIM a deschis manifestarea prin prezentarea colecţiei 
naţionale de brevete, o bază de documentare cu valoare culturală 
imensă, care era singura sursă de documentare din anii ’60-
’70 pentru români. Acest referenţial al informaţiei ştiinţifice 
şi tehnice va fi preluat printr-un protocol de transfer de către 
Biblioteca Naţională a României, care îşi va lărgi astfel profilul 
colecţiilor enciclopedice, unde predomină domeniul socio-uman. 
Documentele digitizate deja de către OSIM vor fi diseminate de 
ambele instituţii spre cercetare şi studiu. La nivel european, British 
Library, biblioteca naţională a Marii Britanii şi una dintre cele 
mai mari biblioteci din lume, este instituţia similară Bibliotecii 
Naţionale a României care deţine un de fond de 50 de milioane 
de brevete din 40 de ţări, o colecţie ce datează din anul 1855. 
Din partea OSIM au participat Domnul Director general Varga 
Gábor şi Mircea Aldoiu, Şef Birou arhivă din cadrul Direcţiei 
CNIS (Colecţia Naţională, Informatică, Servicii). 

Domnul Răzvan Câşmoiu, directorul Direcţiei de expertiză 
şi constatări din cadrul ORDA, a prezentat probleme întâmpinate 
în cazul contrafacerii şi pirateriei, doi adversari ai proprietăţii 
industriale şi respectiv creaţiei autorilor care exploatează 
contribuţia intelectuală fără a avea un acord în acest sens. 
Întrebările celor prezenţi au vizat noul proiect de modificare a 
legii dreptului de autor, iniţiat din 2010 şi aflat încă în dezbatere 
publică, precum şi Tratatul Comercial Anti-Contrafacere (ACTA), 
un document destul de controversat la nivel internaţional, dar 
care în opinia ORDA nu este mai bun decât actuala legislaţie 
românească, mult mai dură. ORDA este autoritatea unică de 
reglementare în domeniul proprietăţii intelectuale, prin cele şase 
registre naţionale pe care le gestionează şi prin monitorizarea 
celor 13 organisme de gestiune colectivă a drepturilor de autor. 
Relaţia cu Biblioteca Naţională a României se manifestă prin 
susţinerea unei legislaţii coerente în privinţa drepturilor de autor 
relaţionat culturii scrise înregistrate. 

Aria de competenţă a Bibliotecii Naţionale a României 
pe probleme de proprietate intelectuală a însumat rolul 
bibliotecii în identificarea uniformă, standardizată a tuturor 
documentelor care peste ani vor fi parte componentă a 
patrimoniului cultural scris şi expertiza reprezentantului 
Bibliotecii Naţionale în cadrul grupului de lucru pe probleme 
de copyright din cadrul CENL (Conferinţa Directorilor de 
Biblioteci Naţionale din Europa). Din partea Bibliotecii 
Naţionale a României au vorbit Mihaela Stanciu (Centrul 
Naţional ISBN-ISSN-CIP) şi subsemnata.

Manifestarea a creat posibilitatea unei mai bune înţelegeri a 
rolului proprietăţii intelectuale, ca mecanism de echilibrare între 
interesele concurente care înconjoară inovaţia şi creaţia culturală: 
interesele creatorului individual şi interesele societăţii. 

Şi pentru că tema din acest an a Zilei Mondiale a 
Proprietăţii Intelectuale – inovatori vizionari – se referă la 
oamenii ale căror invenţii ne-au transformat viaţa şi au avut 
un impact social major, trebuie să cunoaştem, să respectăm 
şi, mai ales, să protejăm inteligenţa şi cunoaşterea umană.

Drd. Nicoleta RAHME
Şef Serviciu Dezvoltarea colecţiilor

Biblioteca Naţională a României

Biblioteca Naţională a României şi bibliotecile specializate. 
Ziua Internaţională a Proprietăţii Intelectuale
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26 aprilie – Ziua Internaţională a Proprietăţii Intelectuale 
– a fost dedicată, în prima parte, unui seminar-dezbatere 
privind cele trei instituţii care gestionează proprietatea 
intelectuală în România: ORDA, OSIM şi Biblioteca 
Naţională a României (prin funcţia sa de coordonator al 
Centrului Naţional ISBN-ISSN-ISMN-CIP).

Cu prilejul acestui eveniment, OSIM a organizat o serie 
de expoziţii tematice: brevete vechi precum şi cărţi din 
domeniul proprietăţii intelectuale.

Brevetul de invenţie este cel mai important titlu de proprietate 
intelectuală şi este acordat de OSIM conform unei proceduri 
oficiale de examinare de fond dacă sunt îndeplinite condiţiile 
stipulate de legea 64/1991 şi legea 203/2002.

De la un covor ţesut manual până la un divan, de la 
articole de uz casnic pe care le utilizăm în viaţa cotidiană 
până la cărţi, muzică, picturi, fotografii – fiecare lucru care 
ne înconjoară este rezultatul creativităţii umane, prin urmare 
constituie proprietatea intelectuală.

Delia CHIRU 
Compartimentul Editorial şi de promovare 

Biblioteca Naţională a României

OSIM: brevete şi invenţii

ndiferent de dimensiune sau misiune, orice tip de 
bibliotecă trebuie să ofere publicului său produse 

şi servicii moderne, tipologii documentare variate, acces la 
resurse dinamice, calitate informaţională şi documentară. În 
acest sens, Biblioteca Naţională a României a dedicat un 
spaţiu de desfăşurare pentru prezentările celor mai 
reprezentative baze de date ştiinţifice din România –  
E-nformation, ProQuest şi Romdidac –  sponsori şi parteneri 
oficiali ai deschiderii noului sediu.

E-formation a prezentat clasificarea şi avantajele 
utilizării resurselor online de informare şi documentare, 
exemplificând prin Emerald, Cambridge Journals Online, 
Oxford University Press. 

Provocarea bibliotecilor actuale (tradiţie versus 
modernitate) şi Contextul informaţional actual au fost 
analizate de ProQuest, care propune soluţii comprehensive 
prin acces la literatura de specialitate, digitizare şi diseminare, 
instrumente destinate cercetării. Cele mai utilizate baze de 
date ProQuest, cea mai mare bază de date agregator cu peste 
160 de discipline, dezvoltă în prezent şi E-brary (colecţii 
de carte electronică) în parteneriat cu cele mai prestigioase 
edituri, cu peste 70.000 de titluri.

Romdidac, reprezentantul exclusiv pentru România al 
bazelor de date EBSCO, cel mai mare integrator al celor 
mai valoroase publicaţii “peer-reviewed” editate de edituri 
academice de prestigiu, a realizat o trecere în revistă a 
bazelor Academic Search Complete (8.694 reviste full-text, 
peste 150 de reviste ştiinţifice cu acces retrospectiv la textul 
integral), Biography Reference Center, Biography Collection 
Complete, History Reference Center, Library, Information 
Science & Technology Abstracts (LISTA) with Full-text, 
General Science Full Text, GreenFile.

Accesul deschis şi importanţa acestuia pentru mediul 
de cercetare a fost explicat de către comunitatea Kosson 
prin prezentarea câtorva opţiuni: Open AIRE (Open Access 
Infrastructure for research in Europe), DOAJ (Directory of 
Open Access Journals), Proiectul RoMEO (Rights MEtadata 
for Open archiving).

Şi pentru că fenomenul digitizării este unul complex, 
ce are în vedere activităţi de prezervare şi acces, dar şi de 
constituire a unei biblioteci digitale, Star Storage a oferit 
soluţii de arhivare electronică prin serviciile externalizate 
de conversie digitală a documentelor, desfăşurate în cadrul 
Centrului de Conversie Documente.

Aşadar, explozia informaţională produce schimbări 
majore asupra constituirii, prelucrării şi valorificării 
informaţiei tehnico-ştiinţifice, fie în acces plătit, fie în acces 
liber, iar rolul bibliotecii este de a oferi cele mai bune soluţii, 
bazate pe un management adecvat.

Drd. Nicoleta RAHME
Şef Serviciu Dezvoltarea colecţiilor

Biblioteca Naţională a României

Biblioteca Naţională a României şi 
accesul la colecţiile electronice
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n perioada cuprinsă între 23-27 aprilie 2012, 
Biblioteca Naţională a României, printr-o suită 

complexă de manifestări în jurul conceptelor: bibliotecă, 
cultură, cunoaştere, cercetare, carte, educaţie a strâns laolaltă 
întreaga paletă a tipurilor de biblioteci din arealul 
biblioteconomic românesc, pentru un răgaz de aleasă 
sărbătoare şi anume, inaugurarea unei binemeritate case noi.

Cu această ocazie au fost prezentate publicului larg 
activităţile şi misiunea unei biblioteci naţionale, zonele de 
interferenţă între biblioteca naţională şi celelalte tipuri de 
biblioteci (publice, specializate, de învăţământ, de cercetare). 
Au fost evidenţiate serviciile pe care Biblioteca Naţională a 
României le pune la dispoziţie, servicii ce traduc funcţiile 
şi misiunea sa, fiind complementară tuturor celorlalte tipuri 
de biblioteci care formează Sistemul Naţional de Biblioteci, 
inclusiv celor specializate, complinind rolul acestora de 
spaţiu info-documentar ce se adresează mediului universitar, 
academic şi de cercetare din ţara noastră.

Ziua de 26 aprilie a cuprins un timp alocat bibliotecilor 
specializate şi importanţei pe care o are cercetarea 
documentară în orice demers ştiinţific pertinent, fiind 
prezentat un moment aniversar: 150 de ani de la înfiinţarea 
învăţământului medical veterinar românesc – „Şcoala” 
de Medicină Veterinară de la Bucureşti şi biblioteca sa. În 
jurul acestui nucleu aniversar, a fost conturat un portret al 
Facultăţii de Medicină Veterinară din Bucureşti, al bibliotecii 
sale şi al Universităţii de Știinţe Agronomice şi Medicină 
Veterinară din Bucureşti.

Şi pentru că este onorant ca la asemenea răgazuri de 
sărbătoare şi bucurie să fie aduse gânduri bune, de preţuire 
şi recunoştinţă predecesorilor care au trudit şi au clădit 
ieri pentru noi, temelia lumii de azi, a fost prezentată o 
incursiune în trecutul învăţământului agronomic şi medical 
veterinar românesc, în fapt, un omagiu adresat înaintaşilor 
acestui domeniu.

Spectrul prezentărilor în zona academică agronomică 
şi medical veterinară din Bucureşti a cuprins următoarele 
nuanţe:
• Cuvintele de salut ale: Rectorului Universităţii de Ştiinţe 
Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, prof. 
univ. dr. Sorin Cîmpeanu, Prorectorului Universităţii de 
Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, 
conf. univ. dr. Vasilica Stan, Decanului Facultăţii de 
Medicină Veterinară din Bucureşti, prof. univ. dr. Gabriel 
Predoi, Prorectorului Universităţii de Ştiinţe Agronomice 
şi Medicină Veterinară din Bucureşti, prof. univ. dr. Florin 
Stănică;
• Prezentarea galeriei personalitătilor din medicina veterinară 
românească: Preşedintele Senatului Universităţii de Ştiinţe 
Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, prof. 
univ. dr. Alexandru Şonea;
• Prezentarea evoluţiei Şcolii de îvăţătură veterinară de la 
Bucureşti şi a bibliotecii sale, de la începuturi şi până astăzi, 
Directorul Bibliotecii Facultăţii de Medicină Veterinară din 
Bucureşti, lect. dr. Letiţia Purdoiu;
• Un omagiu adus cărţii şi bibliotecii, Doamna Maria Valeria 

Picu, fost Director al Bibliotecii Facultăţii de Medicină 
Veterinară din Bucureşti;
• Prezentarea unor preocupări actuale privind învăţământul 
medical veterinar românesc astăzi, cartea, editura, cercetarea 
ştiinţifică: Academician dr. Alexandru T. Bogdan; prof. univ. 
dr. Nicolae Naum; prof. univ. dr. Aneta Pop;
• Conturarea portretului zonei academice agronomice 
şi medical veterinare din Bucureşti care s-a încheiat cu o 
lansare de carte: Un produs nou al cercetării ştiinţifice în 
domeniul medical veterinar – autor, conf. univ. dr. Simona 
Ivana.

Pe parcursul desfăşurării evenimentului, Biblioteca 
Facultăţii de Medicină Veterinară din Bucureşti a oferit o 
expoziţie de carte veche din domeniul medical veterinar, 
câteva exemplare din fondul de patrimoniu, datând din secolul 
al XVI-lea, respectiv noi apariţii editoriale în domeniu.

Noi, toţi cei ce reprezentăm o bibliotecă specializată 
din mediul universitar românesc împreună cu Facultatea de 
Medicinină Veterinară în care suntem integraţi şi întreaga 
Universitate de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară 
din Bucureşti care ne tutelează, dorim sa ducem încă o dată 
salutul, felicitările şi în mod special gratitudinea noastră, 
pentru faptul că ne-am aflat şi am petrecut un timp de înaltă 
trăire spirituală, profesională şi intelectuală, în acest grandios 
spaţiu al cărţii şi culturii, Biblioteca Națională a României.

Biblioteca Naţională a României, fiind acum dăruită cu 
acest lăcaş binemeritat şi mult aşteptat, va avea capacitatea 
şi toate competenţele profesionale bine cunoscute deja 
publicului, de a primi în spaţiile sale generoase, pe toţi 
cei care au nevoie de informaţii, pe cei care caută cultura, 
frumosul, arta, pe cei dornici de cunoaştere. Noi ne vom afla 
cu certitudine printre aceştia.

Lect. dr. Letiţia PURDOIU
Director Biblioteca Facultăţii de Medicină Veterinară 

din Bucureşti

Un portret al Şcolii de învăţătură veterinară de la Bucureşti şi al bibliotecii sale, 
prezentat în spaţiul cunoaşterii şi culturii al Bibliotecii Naţionale a României
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Bisericii „Sfântul Nicolae Tabacul”. Şi, de asemenea, 
chipurile Sfinţilor Martiri Brâncoveni, de la moartea cărora 
se împlinesc 300 de ani în 2014, redate de Elena Murariu.

Ceea ce-i uneşte pe cei 12 este o delimitare la nivel 
conceptual faţă de valorile efemere ale culturii de consum 
în care timpul trecut nu constituie o valoare în sine, în 
care prezentul este important doar dacă reflectă nuanţe de 
abgradare permanentă, de conformare la o atitudine colectivă 
de actualizare continuă, de cele mai multe ori lipsită de 
respiroul care produce ritmul firescului, în care trecutul 
şi prezentul sunt acoperite aproape instantaneu de nou. 
Viziunea lor se defineşte într-un spaţiu peren, al sensibilităţii 
universale, în care limita atotcuprinzătoare a dumnezeirii 
instituie gustul pentru toate timpurile şi mai ales pentru 
valorile spirituale perene, imuabile ale umanităţii.

Grupul de 12 artişti reuniţi pe Simezele de vest sunt 
licenţiaţi ai Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti între 
1973 şi 2002, Toma Chituc, Elena Luca, Carmen Paiu, 
Justinian Scărlătescu, Nicu Mihali, Camelia Munteanu, 
Mircea Munteanu, Elena Murariu, Mihaela Dumitru Trancă, 
Marian Zidaru, Victoria Zidaru, şi Lucian Muntean, absolvent 
al Universităţii „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de 
Geologie, cu o bogată activitate în media şi arta fotografică.

Spaţiul expoziţional stâng a fost rezervat expoziţiei de 
icoane pe sticlă realizate de grupul de artişti târgmureşeni 
„Deisis”, format din Klara Balazs Pădurean, Marcel Naste, 
Călin Bogătean, Emilia Manole, Ana Sălăgean, Elena 
Costinaş, Veta Paşcu, Marina Kulcsar Pârvu, Codruţa Băciuţ, 
Raluca Focşan, grup coordonat de Nicolae Băciuţ - director - 
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional.

Prezenţi cu două serii intitulate „Icoana din fereastră” 
şi „Crucea din fereastră”, artiştii iconari relatează în limbaj 
vizual povestea unui stil local de sfârşit de secol XVIII şi 
început de secol XIX, reportat în actualitate.

Sub acelaşi curatoriat şi având la bază de asemenea 
subiectul religios, expoziţiei de grup i s-au alăturat două 
personale Klara Balazs Pădurean - icoană pe sticlă şi Marcel 
Naste - „Prapuri”.

Eveniment distinct în cadrul manifestărilor expoziţionale 
dedicate inaugurării noului sediu de bibliotecă, expoziţia 
artistului Marcel Lupşe - Herbaryum/Scriere - a pus în 
valoare spaţiile de la mezanin şi s-a bucurat de o prezentare 
de excepţie a criticului de artă Oliv Mircea. Expoziţia a 
fost organizată de Biblioteca Judeţeană Bistriţa-Năsăud în 
parteneriat cu Uniunea Artiştilor Plastici Bistriţa.

Apropierea dintre arta plastică şi documentul manuscris 
creează în viziunea pictorului Marcel Lupşe „inter-lumi” 
conservate în cadrul tabloului şi suspendate între trecut şi 
viitor, între realitatea concretă şi senzorial, universuri aproape 
olfactive în care familiarul vegetal, planta de leac măiestrit 
conservată, se întrepătrunde cu manuscrisul autentic sau 
sugerat, într-o semantică cu stranii influenţe medievale.

Desen şi pictură pe suportul de celuloză al manuscrisului, 
mediul de expresie al artistului defineşte un topos vizual care 
angajează privitorul într-o experienţă senzorială şi culturală 
în acelaşi timp.

O expoziţie de pictură, dedicată copiilor şi nu numai lor, 
coordonată de Iulia Mircea, Regina Pop, Livia, Cotfas, Oliv 
Mircea, Adriana Lucaciu, Constantin Rus, Marcel Lupşe a 

Biblioteca Naţională a României: actul cultural şi artistic

u prilejul inaugurării noului sediu în perioada 22 - 27 
aprilie, Biblioteca Naţională a României a găzduit în 

spaţiile sale de la parter şi de la mezanin o serie de expoziţii de 
artă dedicate atât publicului larg, cât şi specialiştilor.

În data de 22 aprilie a avut loc vernisajul expoziţiei cu 
titlul Mărci ale artei religioase româneşti: artă în expresie 
canonică şi personală. Organizată de Biblioteca Naţională 
a României, expoziţia a reunit icoane, lucrări de pictură, 
artă decorativă, fotografie şi artă media ale unui grup de 
artişti contemporani ale căror preocupări explorează filonul 
religios autohton utilizând medii diferite de exprimare.

Interesul pentru subiectul religios şi pentru obiectul 
de cult este o constantă în arta modernă şi contemporană 
atât în domeniul artelor plastice, cât şi în domeniul artelor 
decorative şi, odată cu apariţia instrumentarului media, se 
extinde şi în domeniul artelor digitale.

În istoria artei contemporane, cele două tipuri de abordare 
plastică ale temelor sacre majore au la bază două tipuri de 
atitudini fundamental diferite; culturi şi mentalităţi diferite. Un 
Orient care se revelează plenar şi aprioric în conştiinţa artistului 
recent într-o constantă tipologică ce uneşte stilistic cele trei 
repere temporare - trecut, prezent, viitor, pentru care persoana 
împrumută valenţele divinităţii, într-o atitudine smerită în 
perspectiva veşniciei, şi un Occident care raţionalizează 
judecata estetică şi o individualizează, un Occident pentru 
care ordinea conţinută de realitatea individuală poate mijloci 
actul cunoaşterii şi accesul către perfecţiune.

Cele două impostări diferite ale subiectului religios în 
cultura de imagine s-au constituit în criterii de selecţionare 
şi de delimitare ale celor două secţiuni expoziţionale cu 
titlul de mai sus. De asemenea, nu întâmplător au fost alese 
ca spaţii de expunere Sălile multifuncţionale care se află pe 
axa est - vest a parterului clădirii. Central, pe axa planului 
de parter, au fost amplasate lucrările artiştilor care integrează 
simbolul religios unei structuri ordonatoare proprii, utilizând 
medii diferite de exprimare, suporturi clasice, medii virtuale 
şi medii tranziţionale. Fie că este vorba despre lucrările pe 
suport tradiţional, lucrările de pictură ale lui Horia Paştina, 
Marian Zidaru, tapiseria Victoriei Zidaru sau sculpturalele 
colaje ale lui Carmen Paiu, fie despre filmele şi fotografia 
digitală ale Mihaelei Dumitru Trancă, Nicu Mihali, Carmen 
Paiu şi Lucian Muntean sau despre mediile coloidale ale lui 
Justinian Scărlătescu, linia comună care defineşte lucrările din 
această secţiune este armonia raţională a lucrurilor, o armonie 
în care principiile geometrice ale simetriei şi ale proporţiei 
divine constituie suport de expresie personală şi împlinesc o 
atitudine asumat distinctă în peisajul stilistic contemporan.

În secţiunea dreaptă a Sălilor de vest au fost expuse 
obiecte de cult ortodox, realizate de artişti plastici cu o bogată 
activitate în domeniul artei monumentale. Dintre acestea 
amintim icoana Sfântului Ioan Iacob Hozevitul - sfântul 
bibliotecar, cel care a fost asemuit Sfântului Efrem Sirul 
datorită producţiei sale literare impresionante. Icoana a fost 
realizată de Camelia Munteanu şi face parte din patrimoniul 

Expoziţii de artă la Biblioteca Naţională a 
României



2012 aprilie | 113

R
evista b

ib
lio

tec
a

animat spaţiile Ludotecii de la mezanin cu imagini care au 
câştigat concursul internaţional de creativitate plastică „Odată 
ca niciodată” adresat copiilor din ciclul preşcolar şi gimnazial.

Tot la mezanin s-a aflat şi expoziţia de pictură a Alexandrei 
Năstasă – Couleurs des femmes - în care chipuri şi atitudini 
feminine redate în culori puternice, inflamante au redesenat 
unul dintre culoarele care conduc spre cataloagele bibliotecii.

Un segment important al manifestărilor expoziţionale 
l-au constituit expoziţiile copiilor de la trei şcoli generale din 
Bucureşti - Şcoala Generală nr. 19 „Tudor Arghezi”, Şcoala 
Generală nr. 56 „José Martí”, Şcoala Ortodoxă „Sfinţii 
Trei Ierarhi” - şcoli cu care Biblioteca Naţională are o bună 
colaborare încă din 2010. Expoziţiile aduse la acest eveniment 
fac parte dintr-un proiect derulat de-a lungul mai multor ani de 
profesoarele de educaţie plastică Mihaela Dumitru Trancă şi 
Elena Luca. Proiectul lor include copii de diverse naţionalităţi 
din ciclul gimnazial, de la şcoli cu profil general, care beneficiază 
de o singură oră de educaţie plastică pe săptămână.

Cu această ocazie au fost prezentate expoziţiile Lumea 
lui Caragiale - dedicată Anului Caragiale; Primăvara; 
Înger Păzitor şi expoziţia de icoane pe sticlă a elevilor de la 
Şcoala Ortodoxă „Sfinţii Trei Ierarhi” Bucureşti.

De la film, la desen şi pictură, de la fotografie la materiale 
sonore, de la instalaţie la sculptură, mediile de exprimare 
prezentate de-a lungul celor şase zile au convers spre definirea 
unei scene mentale care angajează fiinţa într-o experienţă 
socială şi culturală autoreflexivă. Biblioteca a redefinit acum 
la altă scară o atitudine - o multi-disciplinaritate specifică unei 
naţionale, imaginea unei lumi care sondează universuri diverse. 
Vizitatorul a fost invitat la un periplu senzorial unde familiarul 
s-a întrepătruns cu argumentaţia ştiinţifică. Am parcurs şase 
zile în care arta a devenit simbol al deschiderii, comunicării şi 
reprezentativităţii instituţiilor culturale locale şi internaţionale.

Dr. Dana Carmen PANIGHIANŢ 
Biroul Referinţe bibliografice 

Biblioteca Naţională a României
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ilateliştii cunosc fascinaţia timbrelor reprezentând 
lumi, personaje, opere de artă, care lipite pe un 

plic transmit mesaje multiple către destinatar, un fel de 
promisiuni de apropiere de zone îndepărtate sau necunoscute. 
Precum plicurile decorate stângaci de copii sau de fiinţe 
dragi, sau plicurile imprimate pentru ocazii excepţionale, 
toate afişând mesajul de iubire, există iată şi plicuri ilustrate 
de artişti.

Exemplul l-a dat Marc Chagall care a prezentat un prim 
eşantion al artei sale, pe un plic trimis unui prieten. Artist 
sensibil la farmecul plicului confecţionat dintr-un material 
fragil, prin care se adresa altor oameni, pare că şi-a sublimat 
plicul, dându-i un statut de semn de sine stătător. În cei 
aproximativ o sută de ani care au trecut, Mail art a reuşit să 
pună în evidenţă unitatea de comunicare şi esenţa spirituală a 
creaţiei, atât prin intenţia de a transmite mesajul expeditorului 
către destinatar, cât şi prin expediţia poştală propriu-zisă. De 
atunci, aceste plicuri fac obiectul unor colecţii precum cea 
a francezului Michel Bohbot, colecţii expuse în muzee ale 
Poştei sau ale Timbrului din marile oraşe.

Pornind de la vizitarea unor astfel de expoziţii, de la 
statutul de profesor într-o şcoală de artă dar şi de la relaţiile 
amicale cu artişti şi cu oameni din lumea cărţilor, am 
încercat printr-un experiment artistic, să constitui o astfel de 
colecţie, care s-a finalizat printr-o expoziţie. De fapt, aveam 
de transmis două mesaje: că în Bucureşti s-a deschis noul 
sediu al Bibliotecii Naţionale a României şi că la Alba Iulia 
funcţionează de peste două secole, Biblioteca Batthyaneum, 
căreia oricine i se poate adresa.

În acest sens, încă de la începutul acestui an, am adresat 
numeroase invitaţii de participare. Din fericire, artiştii 
şi colaboratorii au răspuns solicitărilor într-un număr 
impresionant, expediind lucrări particulare şi inedite, Amélie 
Martin-Biro din Lyon, de la care am primit primul plic. În 
acest mod, în următoarele trei luni s-a născut o colecţie de 
lucrări de grafică pe suporturi extrem de fragile.

Un juriu format din Domnii Nicolae Ispas, preşedintele 
Filialei Alba a Uniunii Artiştilor Plastici, sculptorul Narcis 
Dumitru Borteş şi subsemnata, a selecţionat lucrările pentru 
prima expoziţie. Au fost admise şi expuse 174 de plicuri, 
realizate de 132 de persoane, majoritatea din România 
(artişti profesionişti, arhitecţi, studenţi în artă, cercetători, 
bibliotecari şi restauratori, dar şi elevi ai Liceului de Artă din 
Alba Iulia). De menţionat participarea masivă a Franţei, prin 
44 de persoane cu 65 de lucrări şi a Ungariei cu 6 persoane 
şi 10 lucrări, dar şi a Angliei, Italiei, Poloniei şi Republicii 

Moldova, cu câte 
un participant. 
Trei artişti şi-au 
depus lucrări la 
Bucureşti, direct 
în expoziţie.

am primit ca 
prim loc de expunere unul dintre spaţiile de la parterul noului 
sediu al Bibliotecii Naţionale a României. Plicuri şi colete, 
conţinând cărţi şi instrumente muzicale, ca obiecte aparţinând 
artei poştale, atât prin expedierea lor prin poştă, cât şi prin 
funcţia originală au fost expuse pentru o săptămână. Alături 
de alţi benevoli, am beneficiat şi de ajutorul tinerilor arhitecţi 
Antonia Marinescu şi Valentin Onişoru. Etapa următoare? 
O expoziţie va fi organizată la Biblioteca Batthyaneum din 
Alba Iulia şi o alta în Franţa, unde avem două invitaţii, una 
în Regiunea pariziană şi alta în Regiunea Rhône-Alpes.

De remarcat că această expoziţie a oferit numeroşilor 
vizitatori, mai mult decât oferă o expoziţie obişnuită de artă 
contemporană. În primul rând, pentru că această colecţie 
reprezintă atât tradiţionalele cât şi mai noile tendinţe 
artistice. Dar ea a putut suscita interesul unui public mai 
larg, prin faptul că a transmis la mai multe nivele mesajul 
vizual dinspre creatorul-expeditor a cărui interpretare nu se 
limitează la simpla exprimare prin cuvinte. Piesele expuse, 
expresie a unei intenţii artistice, prin expediere poştală, prin 
materia primă pe care le conţine şi prin propria lor funcţiune, 
au dobândit noi conotaţii, receptate de vizitatori. La acestea 
s-a adăugat faptul că fiecare plic-lucrare are o poveste 
şi oamenilor le plac poveştile, că timbrul în sine, este un 
produs artistic care împreună cu plicurile, formează o unitate 
grafică. S-a dovedit în această primă etapă, că deşi plicul este 
un obiect prozaic în sine, el a devenit după ilustrarea lui, un 
veritabil purtător al mesajului conţinut. Este tocmai mesajul 
pe care aceste obiecte îl elaborează şi îl cuprind, comunicând 
informaţia nu doar prin suma formală şi primordială, scrisă, 
ci şi prin dimensiunea grafică şi artistică de necontestat.

Vizitatorii s-au aflat timp de o săptămână în faţa unei arte 
a corespondenţei în care opera creată de expeditor, poartă 
împreună cu mesajul, intenţiile intermediarilor prin mâinile 
cărora a trecut şi care şi-au adăugat propriile gânduri, vise şi 
păreri. Vizitatorii şi-au adăugat la rândul lor, propriile lor stări. 
Mai mult, cu toţii au aflat cele două mesaje pe care le aveam de 
transmis: că Biblioteca Naţională a României are un nou sediu, 
iar printre filiale, la Alba Iulia, este Biblioteca Batthyaneum.

Drd. Doina Hendre biRo 
Biblioteca Națională a României 

Filiala Bathyaneum, Alba Iulia

Expoziţia de mail-art 
Biblioteca în toate stările sale
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nimaţia culturală face parte din activităţile de 
bază ale bibliotecilor şi constă în stimularea 

interesului indivizilor faţă de produsele şi serviciile culturale 
pe care le oferă mediul lor de viaţă, având ca rol şi participarea 
la evenimentele semnificative.

Alături de şcoală, biblioteca joacă un rol decisiv în viaţa 
comunitară; cu şcolile se încheie chiar contracte de parteneriat 
prin care este asigurată colaborarea, mai ales la activităţile de 
animaţie culturală.

Animaţia are un rol important, putând atrage foarte uşor 
aceste categorii, biblioteca nefiind percepută ca un spaţiu 
coercitiv, oferind un ambient primitor şi securizant, educaţia 
făcându-se spontan, cerând subiecţilor mai puţin efort şi 
ajutându-i să obţină satisfacţii, până atunci necunoscute.

Această activitate de animaţie culturală nu se poate 
realiza fără ajutorul cărţii, ea având un rol foarte important.

Primul obiectiv al acestei activităţi îl reprezintă publicul, 
iar pentru cel infantil vizează educaţia culturală a viitorului 
public, având ca scop atragerea către lectură dar şi evitarea 
insucceselor şi inhibiţiilor şcolare.

Evenimentele care au avut loc la inaugurarea noului sediu 
al Bibliotecii Naţionale a României au oferit posibilitatea 
participării elevilor, din câteva şcoli şi centre culturale din 
ţară, pentru a-şi expune programele pe care le-au pregătit 
pentru această manifestare.

Copiii şi-au afirmat talentele cântând, recitând, jucând 
teatru, dansând, bucuria fiind cea scontată. Meritele lor au 
fost răsplătite printr-un spectacol senzaţional oferit de Circul 
Globus, pe care cu siguranţă nu-l vor uita curând, dar şi prin 
diplomele de participare pe care le-au primit din partea 
Bibliotecii Naţionale a României.

Aceste momente de animaţie culturală au fost primele 
care s-au desfăşurat în noul sediu al Bibliotecii Naţionale, 
dar care vor fi urmate frecvent de altele, pe cât de numeroase 
pe atât de spectaculoase.

Aşadar, Biblioteca Naţională este pregătită să desfăşoare 
această activitate de animaţie culturală prin organizarea de 
evenimente culturale în care vor fi implicaţi tot mai mulţi 
copii şi tineri şi nu numai.

Noua clădire a Bibliotecii Naţionale, pentru prima dată, 
pune la dispoziţia copiilor şi tinerilor o sală de lectură, dar 
şi pentru cei mici se pregăteşte o ludotecă minunată, în care 
vor învăţa să meargă pe strada informaţiilor, că doar în jurul 
cărţii se dezvoltă un complex de activităţi care contribuie la 
integrarea socială şi la educarea copilului.

Astfel, în data de 25 aprilie, Biblioteca Naţională şi-a 
întâmpinat tânărul public utilizator prin momente culturale 
special destinate lor, protagoniştii acestor evenimente fiind 
copii din clasele primare, gimnaziale dar şi liceale.

Pentru că anul 2012 este Anul Caragiale, majoritatea 
scenetelor pe care le-au prezentat elevii, au ilustrat opera 
scriitorului şi dramaturgului I.L. Caragiale, aducându-i, astfel, 
un omagiu.

Contribuţia elevilor la realizarea activităţii de animaţie 
culturală, în perioada de inaugurare a Bibliotecii Naţionale 
a României, a fost următoarea: Şcoala nr. 56 „Jose Martí” 
Bucureşti: moment coral; Şcoala „Mihai Viteazul” – 

Târgovişte: poezie, muzică instrumentală, dans modern, 
poveste muzicală, fragment din piesa de teatru „Steaua fără 
nume” de Mihail Sebastian, sceneta „Un şmecher la lecţie” 
de Mircea Sântimbreanu; Şcoala Gura Şuţii – Dâmboviţa: 
poezie, dans şi cântec popular, scenetele „Five o’clock” şi 
„Bubico” de I.L. Caragiale; Colegiul Naţional „Ion Creangă” 
– Bucureşti: dans modern; Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” 
şi Centrul Cultural „Ion Manolescu” - Breaza: moment 
folcloric, Şcoala „Prof. Ilie Popescu” Şotânga – Dâmboviţa: 
dans popular; Şcoala Petreşti, Corbii Mari - Dâmboviţa: 
poezie şi scenetele „Justiţie”, „O scrisoare pierdută”, „Un 
pedagog de şcoală nouă” şi „Five o’clock.” 

Trupa Ex Toto Corde a Centrului Cultural „Ion Vinea” 
din Giurgiu, a prezentat piesa de teatru „Doctor în filosofie” 
de Branislav Nuşici, în regia profesoarei Ionela Cralevici. 
Tineri din clasele gimnaziale, liceale dar şi studenti, s-au 
alăturat din toată inima, după cum spune şi numele trupei lor, 
celor care au oferit momente minunate, reuşind să imprime 
o stare de bună dispoziţie. Evoluţia a fost una excepţională, 
încununată de nenumărate aplauze.

Trupa de teatru Elementalii a prezentat spectacolul 
muzical pentru copii, „Puck”, în regia lui Cosmin Şofron. 
Micii spectatori au fost foarte încântaţi, actorii reuşind să-i 
atragă chiar spre scenă, implicându-i în dialog.

Neexistând competiţie în această perioadă, micii 
protagonişti au fost mai relaxaţi, chiar dacă au avut, totuşi, 
puţine emoţii, dar finalul a fost unul frumos şi care, sperăm 
că va da roade prin frecventarea Bibliotecii Naţionale a 
României, a bibliotecii în genere.

Cu cât vor avea loc mai multe activităţi culturale, în care 
să fie implicaţi, dar mai ales îndrumaţi şi încurajaţi, tinerii 
utilizatori vor avea o cu totul altă optică asupra bibliotecii, 
asupra cărţii, asupra informaţiei de care au nevoie pentru 
a-şi realiza obiectivele în viaţă.

În lumina evenimentelor desfăşurate în cursul săptămânii 
23-27 aprilie 2012, nutrim speranţa că elevii şi tinerii vor 
deveni utilizatori care vor frecventa cu regularitate Biblioteca 
Naţională a României.

Marilena NIŢU 
Serviciul Prelucrarea colecţiilor. Catalogare 

Biblioteca Națională a României

Momente artistice ale elevilor
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iblioteca Naţională a României şi-a propus, odată 
cu mutarea în noul sediu, atragerea cât mai multor 

categorii de utilizatori, deci şi a publicului cititor tânăr şi foarte 
tânăr, contribuind astfel la educarea şi formarea tinerei generaţii 
şi devenind, în scurt timp, un centru naţional de informare şi 
documentare şi în domeniul literaturii pentru copii.

Primul pas în această direcţie a fost făcut prin inaugurarea, 
în noul sediu, a unei săli de lectură pentru copii şi tineret. 
A vorbi despre această sală, înseamnă a retrăi emoţia 
amintirilor legate de momentele unice ale vârstei: primul 
basm, prima poezie, prima carte pe care n-o uiţi niciodată. 
Aici descoperi două lumi mirifice: lumea plină de surprize a 
copiilor şi minunata lumea a cărţilor.

Biblioteca îşi doreşte să devină o a doua casă pentru copilul 
în formare, menirea bibliotecarului fiind aceea de a motiva 
intrarea elevilor în lumea cărţilor şi de a întări legătura dintre 
şcoală şi bibliotecă şi prin educaţie nonformală. Totodată, se 
încearcă suscitarea curiozităţii, a dorinţei copilului de vârstă 
şcolară de a obţine informaţia şi din paginile cărţilor, nu 
numai de pe Internet.

„A citi pentru întâia oară o carte este ca şi cum ţi-ai 
face un nou prieten” spune un proverb chinezesc, iar sala 
este organizată în 
aşa fel încât micii ei 
utilizatori să-şi facă 
cât mai mulţi prieteni 
de acest fel. În sală 
se regăsesc materiale 
didactice, planşe, cărţi 
cu poveşti, basme, 
enciclopedii, atlase, 
dicţionare, publicaţii 
în limbi străine, 
cărţi din bibliografia 
şcolară, manuale şi 
materiale auxiliare şi, 
de asemenea, pot fi 
consultate documente 
multimedia (casete 
audio, casete video, CD-uri, DVD-uri).

Fondul de carte al sălii găzduieşte 1200 volume şi este 
în continuă creştere, completarea fondului de publicaţii 
realizându-se în funcţie de nevoile informaţionale ale 
copiilor. Documentele sunt organizate pe categorii de vârstă, 
rafturi tematice, sistematice, precum şi pe clase şcolare, de 
la clasa I la clasa a XII-a. Accesul este liber la raft. În această 
direcţie, accesul la colecţiile bibliotecii reprezintă unul din 
elementele esenţiale de a încuraja copiii să citească.

Sala de lectură pentru copii şi tineret este un loc ideal 
pentru copiii care vin să studieze sau să-şi facă temele. Într-un 
climat plăcut, copiii pot desfăşura şi activităţi recreative 
(şah, monopoly, jocuri care le dezvoltă inteligenţa).

Biblioteca vine să contribuie astfel la constituirea 
trăsăturilor morale şi intelectuale ale copiilor, trezindu-le 
interesul pentru lumea fascinantă a cărţii. La vârsta şcolară 
se pun bazele formării personalităţii copilului şi asigurării 
echilibrului său emoţional. Astfel, studiul literaturii în 

învăţământul primar vizează formarea competenţelor de 
bază fiind, în acelaşi timp, şi o modalitate fundamentală 
de cunoaştere şi însuşire a limbii materne, de îmbogăţire şi 
nuanţare a vocabularului, de dezvoltare a capacităţilor de 
comunicare. Lectura elevilor şi tinerilor este un act esenţial 
care trebuie îndrumat şi supravegheat de bibliotecari, 
învăţători şi profesori. Predarea literaturii pentru copii 
creează premisele însuşirii unei culturi generale substanţiale 
în vederea cunoaşterii, mai apoi, a marilor scriitori clasici 
şi moderni din literatura română şi universală. Copilul 
de vârstă şcolară mică va înţelege că literatura este o artă 
a cuvântului care transfigurează realitatea după legile 
categoriei frumosului.

Literatura destinată copiilor devine, implicit, o modalitate 
specifică de cunoaştere, elementul de specificitate fiind dat 
de limbajul ei particular. Se consideră că literatura pentu 
copii valorifică, pe lângă funcţia poetică a limbajului şi pe 
cea emotivă (expresivă). De la imagini frumos colorate se 
ajunge la textul literar autentic: versuri, proză, teatru.

De aceea, cărţile de poveşti şi basmele autorilor 
consacraţi (fraţii Grimm, Hans Christian Andersen, Charles 
Perrault ş.a.) structurate într-un „colţ al poveştilor”, nu sunt 
doar răsfoite de cei mai tineri şcolari. Aceste materiale oferă 
copiilor o perspectivă pozitivă asupra existenţei: binele 
învinge întotdeauna răul. Menţinerea unei stări de bine este 
şi aceasta o recompensă a lecturii.

Chiar din prima zi de „existenţă”, Sala pentru copii şi 
tineret a primit zeci de cititori, iar în 
cadrul Săptămânii „Şcoala Altfel” (2-6 
aprilie), spaţiul a devenit neîncăpător 
pentru sutele de copii, care i-au trecut 
pragul.

Prin serviciile oferite utilizatorilor 
de toate vârstele şi categoriile sociale, 
prin întreaga sa activitate, în pofida 
greutăţilor cu care se confruntă, 

Biblioteca Naţională a României se transformă într-un centru 
de animaţie culturală, modern şi dinamic, cu rol major în 
configuraţia spirituală a ţării. 

Corina CRISTEA 
Serviciul Comunicarea colecţiilor 
Biblioteca Naţională a României

Lectura într-o lume cu basme şi poveşti
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n cadrul săptămânii dedicate deschiderii pentru 
public a Bibliotecii Naţionale a României, ziua 

de 27 aprilie a fost consacrată colecţiilor patrimoniale şi s-a 
desfăşurat sub titlul „500 de ani de tipar românesc – 
Tetraevangheliarul lui Macarie.”

Anul acesta, când se împlinesc 500 de ani de când 
ieromonahul Macarie a imprimat „Tetraevangheliarul 
slavonesc” în tiparniţa de la Mănăstirea Dealu, Biblioteca 
Naţională a României a dorit să marcheze acest eveniment, 
subliniind astfel importanţa ieromonahului Macarie pentru 
tiparul românesc. Prin tipăriturile sale, 
Liturghierul slavonesc (1508), care a 
însemnat imprimarea pentru întâia dată 
a slujbelor liturgice în limba slavonă, 
Octoihul slavonesc (1510), prin care 
se stabilea o practică unitară de cult 
şi Evangheliarul slavonesc (1512), 
ce reprezenta prima tetraevanghelie 
tipărită pentru toţi ortodocşii care 
foloseau limba slavă ca limbă oficială a 
cultului religios, indiferent de ţara unde 
locuiau, ieromonahul Macarie a deschis 
orizonturile culturii bisericeşti şi ale 
literaturii religioase, iar Târgoviştea 
a devenit un activ centru tipografic şi 
cultural pentru întreaga ţară şi chiar pentru 
Răsăritul ortodox. Ieromonahul Macarie 
a fost cel care a creat climatul necesar 
dezvoltării unei alese culturi, cartea fiind folosită de aici înainte 
ca instrument de educare a poporului în sens religios şi moral.

Cea mai mare parte a producţiei de carte din spaţiul 
românesc s-a realizat la început sub patronajul şi cu sprijinul 
Bisericii Ortodoxe. Din acest motiv, majoritatea tipăriturilor 
aveau caracter religios. Aceste lucrări, imprimate în ateliere 
tipografice aflate în mănăstiri, erau folosite atât la slujbele 
religioase, cât şi drept cărţi de învăţătură.

Manifestarea a inclus o expoziţie, însoţită de un catalog, 
intitulată „Vechi centre tipografice româneşti – tipărituri aflate 
în Colecţiile Speciale ale Bibliotecii Naţionale a României”, 
care a pus în valoare unele dintre cele mai frumoase cărţi 
româneşti vechi, cu legături originale, însemne de proprietate 
şi comentarii marginale, care le sporesc valoarea bibliofilă.

Au fost expuse cărţi imprimate la Târgovişte, primul 
centru tipografic românesc, organizat din porunca lui  Radu 
cel Mare, domnitorului Ţării Româneşti. Influenţa italiană, 
îndeosebi cea veneţiană, s-a simţit puternic în Ţările Române, 
ieromonahul Macarie fiind acela care a adus această artă 
pe teritoriul românesc, la începutul secolului al XVI-lea. 
Activitatea sa a fost continuată de Dimitrie Liubavici, care 
vine la Târgovişte aducându-şi de la Gracianiţa matriţele şi 
colaboratorii. În atelierul tipografic al lui Liubavici se vor 

forma primii tipografi români, Petru şi Oprea, acesta din 
urmă învăţându-l meserie pe diaconul Coresi. După 1652, 
vreme de cinci decenii, nu se mai întâlnesc cărţi tipărite 
la Târgovişte, o nouă tipografie fiind instalată pe lângă 
mitropolia din Târgovişte de-abia în 1708, când Antim 
Ivireanu a fost ales mitropolit al Ungrovlahiei.

A doua jumătate a secolului al XVI-lea a fost marcată de 
personalitatea diaconului Coresi, care a înfiinţat la Braşov o 
tipografie, probabil înainte de 1556. Tipăriturile diaconului 
Coresi şi ale ucenicilor săi sunt mai puţin îngrijite ca imprimare 
decât tipăriturile lui Macarie, poate pentru că, în vremea lui 
Macarie, tiparul era subvenţionat de domnitor, pe când în 
timpul lui Coresi tiparul devenise o întreprindere privată. 
Tipăriturile coresiene s-au răspândit în toate provinciile 
româneşti, iscusitul tipograf având astfel un merit deosebit în 
stabilirea unei limbi literare româneşti înţeleasă pretutindeni 
în Ţările Române. Coresi a creat o adevărată şcoală 
tipografică românească, printre ucenicii săi numărându-se şi 
fiul său, Şerban, care, împreună cu diacul Marien, a imprimat 
la Orăştie, Palia (1582), cea mai veche traducere în limba 

română a primelor două cărţi din Vechiul 
Testament. Activitatea tipografică se 
continuă la Govora, unde sub îndrumarea 
lui Meletie Macedoneanul se tipăreşte în 
1640 Pravila cea mică, întâia carte de legi 
apărută în limba română, „prescrisă de pe 
slavonă în limba românescă” de Mihail 
Moxa şi apărută în două tiraje, unul 
pentru Ţara Românească şi altul pentru 
Transilvania.

În Moldova, prima tipografie se 
organizează în timpul domniei lui Vasile 
Lupu, cu ajutor de la Kiev, prin strădania lui 
Varlaam, mitropolitul ţării şi se instalează 
la Iaşi, în chiliile mânăstirii Trei Ierarhi. În 
tipografiile moldovene se imprimă cărţi în 
limba română şi se editează prima carte de 
drept lumesc în limba poporului.

În Transilvania, în prima jumătate a secolului al XVII-lea, 
din iniţiativa mitropolitului român Ghenadie al Ardealului 
şi cu sprijinul principelui Gheorghe Rákózi, s-a înfiinţat în 
1638 o tipografie românească la Alba-Iulia. Prin strădania 
mitropolitului Transilvaniei, Simeon Ştefan, a apărut aici, 
în 1648, traducerea românească a Noului Testament, prima 
tipăritură românească în care figurează o erată. În expoziţie 
au fost prezentate şi lucrări tipărite în oficinele tipografice 
transilvănene, din  Sibiu, Sas-Sebeş şi Blaj.

Cărţile imprimate în tipografiile înfiinţate de Antim 
Ivireanu la Snagov şi Râmnic au ocupat un loc important 
în expoziţie, una dintre cele mai admirate tipărituri 
fiind Liturgherul grecesc şi arăbesc. În prefaţa cărţii se 
menţionează că, la rugămintea Patriarhului Atanasie al 
Antiohiei, domnitorul Constantin Brâncoveanu îi porunceşte 
lui Antim Ivireanul, „dându-i cu abundenţă şi cele de 
cheltuială” să sape litere arabice şi să tipărească serviciul 
sfintei liturghii în amândouă limbile.

Nu au fost uitate cele trei mari tipografii bucureştene, 
Tipografia Mitropoliei (1678-1683), Tipografia Domnească 
(1688-1714) şi Tipografia de la Mănăstirea Tuturor Sfinţilor 
(1713-1720).

Începuturile Tipografiei Mitropoliei datează din anul 
1678, iar iniţiativa înfiinţării ei îi aparţine mitropolitului 
Varlaam. El a suportat chetuielile necesare pentru punerea 

Biblioteca Naţională a României şi 
colecţiile patrimoniale 

Sub semnul lui Macarie – 500 de ani de tipar 
românesc – Tetraevangheliarul (1512)
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la punct a tiparniţei şi a adus meşteri tipografi, capabili să 
realizeze toate fazele demersului tipografic. În 1687 îşi va 
începe activitatea Tipografia Domnească, exact pe locul 
Tipografiei Mitropoliei, adică „în Sfânta şi Dumnezeiasca 
Mitropolie.” Tipografia Domnească a preluat materialul 
tipografic aparţinând Tipografiei Mitropoliei, ctitorită de 
mitropolitul Varlaam, în vremea lui Şerban Cantacuzino. 
Domnul muntean, după ce a editat şi a dăruit bisericilor 
Evanghelia (1682) şi Apostolul (1683), a iniţiat traducerea 
în limba română şi tipărirea Bibliei (1688). Tipografia de la 
Mănăstirea Tuturor Sfinţilor, înfiinţată de mitropolitul Antim 
Ivireanu, a fost reprezentată în expoziţie prin „Istoria Sfîntă 
adică Istoria Iudaică, scrisă pe scurt de prea cuviosul, prea 
strălucitul şi prea înţeleptul Domn Alexandru Mavrocordat”, 
tipărită în limba greacă.

La simpozionul care a completat această manifestare au fost 
invitate să participe personalităţi ale istoriei cărţii: acad. prof. 
dr. Gheorghe Chivu, prof. dr. Mihai Mitu, lector dr. Gheorghe 
Buluţă, dr. Doru Bădără şi Arhim. Dr. Policarp Chiţulescu, care 
au vorbit despre primele tipărituri româneşti, despre realizarea 
de caractere exotice şi despre rolul tiparului.  De asemenea, 
au fost prezentate portrete ale Bibliotecii Sfântului Sinod, ale 
Colecţiilor Speciale ale Bibliotecii Naţionale a României din 
Bucureşti şi Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia – filială a 
Bibliotecii Naţionale a României.

Fondurile de patrimoniu nu se află încă în noul sediu al 
Bibliotecii Naţionale a României, urmând a fi transportate 
în această toamnă şi aranjate în depozite până la începutul 
anului viitor, când se estimează deschiderea Colecţiilor 
Speciale pentru public.

Dr. Anca ANDREESCU 
Şef serviciu Colecții speciale 

Biblioteca Națională a României

„Librarul: – Iată o carte nouă, foarte interesantă. Un 
june cult (dând cu dispreţ volumul la o parte): – Moft!” 
 (I. L. Caragiale, Moftul român)

Săptămâna 23-27 aprilie 2012 – când am celebrat cu toţii 
deschiderea, în noul şi modernul său spaţiu, a Casei cărţilor, 
Biblioteca Naţională a României – a avut ca placă turnantă 
textele marelui I.L. Caragiale, pe care îl sărbătorim anul 
acesta, la împlinirea a 160 de ani de la naştere. Iar Caragiale, 
în ciuda percepţiei destul de răspândite că este un scriitor 
care mai degrabă „taie” nemilos, prin ironie şi stil coroziv 
decât construieşte, chiar poate fi văzut ca o generoasă placă 
turnantă. Capacitatea discursului său de a stabili punţi 
neaşteptate între teme, stări şi idei diferite, de a schimba la 
fel de neaşteptat direcţia tramei trădează, în definitiv, marea 
sa generozitate şi o privire aproape „blândă”, umanistă, 
tolerantă, asupra semenilor, contemporani sau nu.

Lumea lui Caragiale, în ciuda aparenţei, nu este o lume 
de conflicte, care să opună un „musiu” altui „musiu” (după 
modelul: „Ce pofteşti, mă, musiu?”), ci una a dialogului, a 
dezbaterilor aproape de „seminar” a întâmplărilor, temelor 
şi ideilor „la ordinea zilei” – în „urbe”, în ţară, în Europa, un 
dialog în care sunt implicate nu numai personajele (şi, din 
când în când, şi naratorul), ci şi cititorii.

Iată de ce a fost cum nu se poate mai potrivit ca agenda 
zilelor dedicate deschiderii Bibliotecii Naţionale a României, 
instituţie ce îşi propune să ofere o Agora pentru dialogul 
intra- şi intercultural, pentru o perspectivă asupra tuturor 
„vocilor” care compun cultura română, să fie presărată cu 
momente artistice care l-au celebrat pe I.L. Caragiale.

Astfel, în 24 aprilie 2012, de la ora 18.45, noua Aulă a 
Bibliotecii Naţionale a României a fost locul de desfăşurare a 
spectacolului de Work in progress al actorului Lari Giorgescu, 
ales fiind Moftul român de I.L. Caragiale, text care ne-a 
confruntat (încă o dată, ca într-o terapeutică anamneză) cu 
situaţii dialogale de tipul: „Eu: – Ce mai spun gazetele, nene? 
Nenea: Mofturi!”; „Un cerşetor degerat: Fă-ţi pomană: 
mor de foame! Un domn cu bundă: Mofturi!”; „Dr. Babeş: 
Feriţi-vă de apa nefiltrată: are germenii tutulor boalelor. Un 
mitocan (fudul): Mofturi!”; „Un cetăţean: Săriţi! D. procuror 
(grăbindu-se să suie la club): Mofturi!”; „Un orator opozant: 
Câteodată, autorităţile... prin abuz de putere, se întâmplă prea 
de multe ori să comită... Un ministru: Mofturi!” etc., etc.

Finalul zilei de 24 aprilie a fost rezervat unui alt moment 
dedicat celebrării lui Caragiale, dar şi „cititorilor” săi – seriei 
de mari regizori români care nu numai că au livrat o lectură 
specifică a textelor lui Caragiale, dar au şi stabilit un canon 
al transpunerii cinematografice a acestor texte. Aşadar, 
de la ora 19.45, Biblioteca Naţională a României a oferit 
publicului numeros, în colaborare cu Arhiva Naţională de 
Film, marcând astfel şi inaugurarea seriei Cărţile şi filmele 
lor, câteva celebre scurt-metraje: Telegrame (1959) în regia 
lui Aurel Miheleş şi Gheorghe Naghi (regizori care au fost 
prezenţi şi cu Două lozuri – 1957) şi Mofturi 1900 (1964), 
Lanţul slăbiciunilor (1952) şi Vizită (1952), în regia lui 
Jean Georgescu.

O perspectivă asupra culturii: 
I.L. Caragiale la 

Biblioteca Naţională a României
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Regizor şi scenarist, Aurel Miheleş şi-a făcut debutul 
regizoral cu trei adaptări cinematografice după I.L. Caragiale, 
toate în colaborare cu Gheorghe Naghi, regizor şi actor: 
Două lozuri (1957), D-ale carnavalului (1958) şi Telegrame 
(1959), ultima dintre acestea fiind nominalizată pentru Marele 
Premiu (Palme d’Or) al Festivalului de la Cannes, din 1960.

bine cunoscut pentru capodopera O noapte furtunoasă, 
film realizat în 1942, actorul, scenaristul şi regizorul român Jean 
Georgescu, care obişnuia să spună că „filmul e literatură scrisă 
cu imagini”, a realizat mai multe scurt-metraje după Momentele 
şi Schiţele lui Caragiale (Vizită, Lanţul slăbiciunilor, Două 
lozuri, Arendaşul român, Directorul nostru, Mofturi 1900).

Omagiu lui Caragiale i-au adus şi câteva dintre trupele 
de teatru de elevi care au prezentat spectacole în ziua de 25 
aprilie, dedicată bibliotecilor şcolare şi publicului lor: Five 
O’clock (Şcoala Gura Şuţii, Jud. Dâmboviţa. Clasa a VII-a A); 
Bubico (Şcoala Gura Şuţii, Jud. Dâmboviţa. Clasa a III-a B); 
Justiţie, O scrisoare pierdută, Un pedagog de şcoală nouă, 
Five o’clock (Şcoala Petreşti, Corbii Mari, jud. Dâmboviţa).

Sub genericul Caragiale 3D, firma Quartz Matrix – Soluţii 
IT&C a oferit publicului, pe parcursul celor cinci zile (23-
27 aprilie), ocazia de a vedea o hologramă a unui actor de la 
Teatrul din Iaşi citind schiţa O zi solemnă de I.L. Caragiale, iar 
elevii şcolilor bucureştene nr. 19 „Tudor Arghezi”, nr. 56 „José 
Martí” şi „Sfinţii Trei Ierarhi” au propus, în expoziţia de desen şi 
pictură deschisă la Mezaninul clădirii, o lectură a lui Caragiale, 
pornind de la personaje precum Domnul Goe (alături de triada: 
mam’mare, mămiţica şi tanti Miţa), Bubico (şi „mamiţica” lui) 
şi… Caragiale însuşi (căruia elevii i-au realizat câteva portrete, 
în creion şi culoare, extrem de „parlante”).

Dr. Letiţia CONSTANTIN 
Compartimentul Editorial și de promovare 

Biblioteca Națională a României

duceţi cât mai des Muzica în Bibliotecă! Acestui mesaj 
i-au răspuns şi entuziaştii Ioan Chiciudean şi Andrei 

Dragomir, cărora li s-a alăturat Silvana Coltor pentru a susţine 
recitalul din 27 aprilie, la încheierea manifestărilor ştiinţifice şi 
culturale la noul sediu al Bibliotecii Naţionale a României.

Ioan Chiciudean este absolvent al Academiei de Muzică 
„Gh. Dima” din Cluj, din anul 2002 profesor de canto clasic 
şi membru al unor jurii de concursuri şi festivaluri. În ultima 
perioadă s-a dedicat studierii muzicii sacre, pe care a interpretat-o 
în diferite oraşe. Tenorul a concertat şi în străinătate, repurtând 
succese, precum cel din Basilica Santa Maria in Vado din 
Ferrara, unde a interpretat Petite messe solennelle de Rossini. 
În 2010 a susţinut 16, iar în anul următor 22 de concerte vocal-
simfonice, fiind acompaniat ca şi aici, de pianistul Andrei 
Dragomir, absolvent al modulului Pian al secţiei de Pedagogie 
Muzicală, actualmente responsabil al catedrei de Corepetiţie.

Aceiaşi artişti, care nu au ezitat în Noaptea Bibliotecilor să 
răspundă provocării de a aduce un pian în stradă, de a-l plasa 
în faţa Bibliotecii Batthyaneum şi de a cânta sub luminile şi 
imaginile proiectate pe faţada Bisericii Trinitariene au venit la 
Biblioteca Naţională a României la acest prilej de sărbătoare. 
Pianul era şi atunci al Liceului de Muzică şi Arte Plastice, care 
l-a cedat generos pentru astfel de demonstraţii culturale.

Soprana Silvana Coltor de la Opera din Cluj este absolventă 
a Academiei de Muzică „Gh. Dima” din Cluj, Facultatea 
scenică şi Facultatea de interpretare, specialitatea Vioară, 
urmate de un masterat în Canto. A dobândit o importantă 
experienţă artistică în urma colaborărilor cu prestigioase 
filarmonici cu care a susţinut concerte în ţară şi în străinătate, 
cu care a câştigat premii în Spania şi în Ţara Galilor.

În cadrul recitalului de la Bucureşti, artiştii lirici acompaniaţi 
la pian de Andrei Dragomir, au interpretat 8 piese. Tenorul 
Ioan Chiciudean, a interpretat Pietá Signore de alessandro 
Stradella, Peste vârfuri, de Carmen Petra Basacopol şi Agnus 
Dei de Georges Bizet. Soprana Silvana Coltor, Claire de lune, 
de Gabriel Faure, Son pocchi fiori, de Pietro Mascagni şi Io 
son l’umile ancella. Împreună au cântat Panis Angelicus de 
Cesar Franck şi Ave Maria de Pietro Mascagni.

Un recital de muzică barocă şi clasică
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La încheierea spectacolului, pe lângă aplauze, soliştii au 
fost felicitaţi de Doamna Director General Elena Tîrziman şi 
apoi de istoricul de artă şi muzicologul Emilia Enache. (De 
menţionat partenerii acestei prestigioase manifestări: Liceul 
de Muzică şi Arte Plastice Alba Iulia, Primăria municipiului 
Alba Iulia şi Consiliul Judeţean Alba, ultimii doi finanţând  
deplasarea artiştilor).

Cei trei au reuşit să creeze o atmosferă sobră, în acest spaţiu de 
modernitate, amintindu-ne parcă, dacă mai era necesar, de existenţa 
unui punct de interferenţă: acela că bibliotecile adăpostesc vechi 
manuscrise muzicale dar şi muzică înregistrată pe suporturi diferite. 
Că acestea sunt pentru bibliotecar unitaţi bibliografice, iar pentru 
muzicieni partituri care aşteaptă să fie descifrate şi interpretate. Şi 
de ce nu, spre bucuria pasionaţilor, să o facă, chiar în Bibliotecă?

Drd. Doina Hendre biRo 
Biblioteca Națională a României 

Filiala Bathyaneum, Alba Iulia

eschiderea oficială pentru public a noului sediu 
al Bibliotecii Naţionale a României a prilejuit 

mai multe manifestări culturale. Printre acestea, în ziua de 
27 mai 2012, s-a înscris şi demersul de aniversare a 500 de 
ani de la Tetraevanghelul lui Macarie. Cele trei cărţi 
macariene (Liturghierul, 1508; Octoihul, 1510 şi 
Tetraevanghelul, 1512) marchează începutul cărţii tipărite la 
români, iar evenimentul organizat de Biblioteca Naţională a 
României a cuprins un simpozion, cu participarea prof univ. 
Gheorghe Chivu, membru corespondent al Academiei, prof. 
univ. dr. Mihai Mitu, dr. Doru Bădără, arhimandrit dr. 
Policarp Chiţulescu, director al Bibliotecii Sf. Sinod, dr. 
Gheorghe Buluţă, şi o lansare de carte, volumul Cartea 
tipărită la români. 500 de ani de la Liturghierul, Octoihul şi 
Tetraevangheliarul lui Macarie, editat sub egida Bibliotecii 
Centrale a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol 
Davila” Bucureşti, de Monica Mocanu şi Aura Matei.

Volumul a fost alcătuit şi editat în colaborare cu 
Amicala Bibliotecarilor & Bibliofililor, un grup informal 
de profesionişti ai cărţii şi bibliotecilor, interesaţi de istoria 
şi valorile domeniului, care şi-au propus să dezbată anual o 
anumită temă şi să realizeze, în consecinţă, studii şi articole 
pentru un volum colectiv. În acest an, subiectul în discuţie 
a fost aniversarea unei jumătăţi de mileniu de carte tipărită 
la români. Au colaborat la volum: Monica Mocanu, Aura 
Matei, Gheorghe Buluţă, Erich Agnes, Victor Petrescu, 
Elena Maria Schatz, Eva Mârza, Ioan Maria Oros, Doru 
Bădără, Iacob Mârza, Daniela Lupu, Dorin Teodorescu, 
Dimitrie Poptămaş, Rodica Volovici, Iulia Govoreanu, 
Marioara Pantiş, Mihaela Zecheru, Angela Repanovici (în 
ordinea tematică a materialelor publicate).

După lansarea volumului, bibliotecarii şi bibliofilii prezenţi 
au participat la o reuniune bazată pe respectul intelectual şi 
pe afinităţile/prietenia/interesul comun pentru carte-lectură-
bibliotecă şi au fost de acord cu participarea la acest grup 
profesional şi cu demersul de cercetare al acestuia.

S-a stabilit că nu este nevoie de un consiliu/comitet de 
conducere şi nici de un preşedinte. Grupul reuneşte membri 
egali între ei, doritori să discute dezinteresat, din pură 
plăcere intelectuală, probleme profesionale şi culturale, o 
dată pe an, pe o temă propusă, într-un spaţiu oferit voluntar 
de unul dintre membri.

În anul 2013 gazdă va fi Biblioteca Universităţii 
„Valahia” din Târgovişte, iar organizatori conf. univ. dr. 
Erich Agnes, directoarea acestei instituţii, în colaborare cu 
conf. univ. dr. Victor Petrescu. Subiectul ce va fi dezbătut 
vizează Conceptul de istorie a cărţii şi bibliotecilor.

Participarea este benevolă (pe cheltuiala fiecăruia), nu 
implică nicio taxă şi nici cheltuieli din partea instituţiei-
gazdă, care pune doar la dispoziţie o sală. 

Membrii Amicalei îşi propun să organizeze un prilej de 
comunicare şi socializare profesională, sub deviza „Amor 
librorum unit nos.”

Lect. dr. Gheorghe BULUŢă

Amicala Bibliotecarilor & Bibliofililor
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onferinţele Bibliotecii Naţionale a României, 
iniţiate cu ocazia inaugurării noului sediu, au fost 

gândite ca un moment excepţional, de întâlnire cu mari 
personalităţi ale culturii române. În această primă săptămână, 
am avut bucuria şi onoarea întâlnirii cu trei personalităţi care au 
marcat viaţa culturală românească într-o manieră decisivă în 
ultimile două decenii: Gabriel Liiceanu, Ana Blandiana şi 
Nicolae Noica. Temele acestor conferinţe au avut ca loc central 
Cartea şi ceea ce reprezintă ea în cultura de azi: o cărămidă în 
fundamentarea evoluţiei unui individ, cărămidă ce este în pragul 
unei transformări de formă ce stârneşte neliniştea unora şi 
entuziasmul altora; cartea ca loc de refugiu şi evadare în tristele 
decenii comuniste şi analiza relaţiei dintre carte şi clădirea ce o 
adăposteşte şi locul ei în conştiinţa Cetăţii.

Prima conferinţă a Bibliotecii Naţionale, Tigrul de hârtie: 
scriitori şi cărţi, moderată de criticul literar Alex Ştefănescu, 
a început sub semnul unei întrebări-invitaţie adresate omului 
de cultură, filozofului, editorului Gabriel Liiceanu: „îl întreb 
cu această ocazie pe Gabriel 
Liiceanu ce anume îl face să 
meargă înainte, este vorba de un 
anumit donquijotism, este vorba 
de o luciditate, îşi dă seama că 
de fapt cultura scrisă nu dispare 
ci trebuie susţinută sau doar este 
vorba de o pasiune a sa pe care o 
practică indiferent de rezultate.”

Răspunsul, pornind de la trei 
probleme majore propuse de dl. 
Liiceanu, discuţia pasionantă 
ce a urmat, a fost o tulburătoare 
invitaţie de a reflecta la ce 
înseamnă cultura azi, ce impact 
are ea în formarea unui om şi felul 
în care este distribuită azi cultura îi poate schimba mesajul.

Pentru cititorii care nu au avut posibilitatea să-l asculte 
pe Gabriel Liiceanu la Biblioteca Naţională a României vom 
reda cateva pasaje iar responsabilitatea pentru subiectivismul 
alegerilor ne aparţine.

„...Rezolvă cartea problemele fundamentale ale omului? 
În speţă rezolvă problema caracterului şi a inteligenţei, 
oamenii care citesc şi citesc mult sunt automat mai buni decât 
alţii sau mai inteligenţi? Este cartea o cale către dobândirea 
caracterului şi a inteligenţei? Cred că e o problemă care ne 
interesează pe toţi. Dacă nu, atunci la ce bun? La ce bun 
cititul? Asta cred că e una din problemele care cel puţin pe 
mine m-a răscolit ca întrebare în ultimii ani, trei, slujind 
cauza cărţii cum spunea Alex [Ştefănescu]. În al doilea rând, 
pentru că suntem în pragul unei revoluţii legate de suportul 
textului, al cărţii, al ideilor, a scrisului este această revoluţie, 
trecerea eventuală, totală, eventuală totală de la suportul de 
hârtie la suportul electronic, seamănă cu celelalte treceri 

care s-au făcut de-a lungul istoriei scrisului, de la papirus la 
pergament, de la pergament la hârtie, de la hârtie la suportul 
virtual. În al treilea rând ce e în fond cartea şi la ce ne ajută 
ea dincolo de suportul ei.” [...] „La fel, ştim că oamenii se 
împart într-un anumit fel, după oameni care citesc şi oameni 
care nu citesc. Dar cu asta vreau să începem discuţia pe tema 
pe care v-am anunţat-o iniţial ca fiind cea mai apăsătoare 
pentru mine. Ne garantează, reprezintă cartea o garanţie 
pentru caracterul şi inteligenţa cuiva? Răspunsul este: Nu! 
Sub nicio formă! Nu avem nici o garanţie că un om bine 
cultivat, pe toate registrele culturii, de la citit, de la carte şi 
până la muzică, pictură şi ce vreţi, este un om care automat 
este un caracter superior, are o ţinută, o coerenţă morală în 
viaţă şi doi că este automat unul inteligent pentru că şi-a 
cultuvat spiritul, a devenit un om care distinge uşor adevărul 
de neadevăr, adevărul de fals şi care în ceea ce spune, spune 
lucruri nealături cu drumul şi care nu duc la drame pentru 
ceilalţi. Nu e aşa! Deci, nu e aşa! Exemple, se pot lua..., 
putem discuta un pic mai multe, sunt oameni simpli, iletraţi, 
care sunt caractere superbe şi sunt oameni culţi care sunt nişte 
mârşavi, nişte ticăloşi chiar dacă citesc zeci de biblioteci.”

Conferinţa poetei Ana Blandiana, o continuare a 
unui ciclu deja consacrat – Ora de literatură la Biblioteca 
Naţională – a fost moderată tot de criticul literar Alex 
Ştefănescu. Cu stilul său savuros, binecunoscut, a schiţat un 

portret al poetei ana blandiana, 
subliniind delicateţea poetei ce se 
adresează copiilor dar şi forţa cu 
care s-a opus regimului comunist 
şi cu care s-a implicat în activitatea 
civică postrevoluţionară: marea 
ei realizare fiind Memorialul 
victimelor comunismului de la 
Sighet. Ana Blandia a vorbit despre 
Locul poetului, al scriitorului în 
viaţa Cetăţii, prezenţa sa vie şi 
care marchează destine. Perioada 
comunismului în România a fost 
„vremea care din multe puncte 
de vedere după cum ştim cu toţii 

era foarte rea dar exista un punct de 
vedere din care era bună. Aveau loc foarte multe întâlniri de 
scriitori cu cititorii. Adică îmi amintesc, se citea de exemplu 
în Săptămâna poeziei, în octombrie, în care mari grupuri 
de scriitori umblau prin ţară, se strângeau mulţi oameni, de 
obicei în Casele de cultură sau în teatre şi se recitau versuri şi 
efectiv îmi doresc din toată inima ca în condiţiile de libertate 
să se poată reface această tradiţie. [...] La aceste întâlniri care 
erau foarte plăcute prin faptul că se petrecea o simbioză [...], 
efectiv se crea o simbioză între cititor şi scriitor pentru că 
literatura rămăsese, cu cât viaţa era mai groaznică cu atât se 
respirau, toată lumea respira prin cărţi şi mai ales prin poezie 
ultimile molecule de libertate care mai rămăseseră. Deci, 
efectiv cititul era ceva mult mai important decât acum. Nu-mi 
dorec decât ca cititul să devină din nou şi asemenea biblioteci 
extraordinare cum este asta sper că vor contribui la faptul ca 
cititul să devină unul din actele majore ale vieţii noastre.” Dacă 
în timpul regimului comunist cititul şi biblioteca erau arme de 
rezistenţă, astăzi, după două decenii de libertate, aceste arme 

Conferinţele Bibliotecii Naţionale a 
României

Biblioteca Naţională a României: conferinţele BNR
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sunt ameninţate cu disoluţia: „Dispare din conştiinţa publică 
mândria de a avea o bibliotecă, de a avea acasă cărţi, de a creşte 
copilul într-o casă în care pereţii sunt acoperiţi cu cărţi.”

În cea de-a treia conferinţă, Clădiri de biblioteci din 
România, dl. Nicolae Noica, un avid cercetător al istoriei 
arhitecturii şi construcţiilor în România, a vorbit despre rolul 
jucat în epoca modernă a României de clădirile de biblioteci. 
Create în special din iniţiative regale au avut un dublu scop: 
prin monumentalitatea şi modernitatea lor au devenit puncte 
centrale în arhitectura oraşelor iar prin resursele intelectuale 
mobilizate au dat un sprijin considerabil dezvoltării vieţii 
culturale româneşti. Conferinţa acestui prieten al Bibliotecii 
Naţionale a României, solid documentată istoric şi bogat 
ilustrată, a adus în atenţia publicului prezent opera creatoare 
a Regelui Carol I pentru stimularea dezvoltării construcţiilor 
civile în ultimile decenii ale sec. XIX. În această perioadă, 
Bucureştiul a devenit Micul Paris şi prin intermediul 
unor clădiri emblematice: Ateneul, Ministerul Lucrărilor 
Publice, Palatul Adunării Deputaţilor sau Banca Naţională 
a României, opere ale unor renumiţi arhitecţi români şi 
străini. Fundaţiei Universitare Carol I, clădire monumentală 
realizată de arhitectul francez Paul Gottreau, i-a fost 
acordat un interes aparte prin dezvăluirea planurilor de 
sistematizare a Pieţei Palatului Regal din 1942 ce prevedeau 
dărâmarea acestei clădiri şi amplasarea ei în altă locaţie. A 
fost prezentată şi Biblioteca Fundaţiei Regale Ferdinand I 
din Iaşi, actuala clădire a Bibliotecii Centrale Universitare 
din Iaşi. Clădirile care au adăpostit Biblioteca Naţională a 
României şi colecţiile sale au primit o atenţie specială cu 
multe imagini şi informaţii mai puţin cunoscute: clădirea 
Camerei de Comerţ a României, palatul Bursei şi sediul 
Colecţiilor Speciale – Aşezământul Ion I. C. Brătianu.

Dl. Nicolae Noica a vorbit pasionant despre clădirile de 
biblioteci, despre secretele lor de construcţie şi arhitecţii lor 
dar şi despre destinul lor adeseori cu schimbări neaşteptate.

Primele trei conferinţe ale Bibliotecii Naţionale a României 
au reuşit, aşadar, să ofere o imagine asupra complexităţii 
relaţiilor ce se nasc în jurul unei biblioteci: cititor – scriitor, 
cititor – bibliotecă, cladire de bibliotecă – cititor şi scriitor.

Conferinţe:
24 aprilie 2012 - Tigrul de hârtie: scriitori şi cărţi. Invitat: 
Gabriel Liiceanu. Moderator Alex Ştefănescu
25 aprilie 2012 - Ora de literatură la Biblioteca Naţională cu 
Alex Ştefănescu. Invitat: Ana Blandiana
26 aprilie 2012 - Clădiri de biblioteci din România. Invitat: 
prof. univ. dr. Nicolae Noica

adriana DUMITRAN 
Serviciul Colecţii speciale 

Biblioteca Naţională a României
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Un regal biblioteconomic

Epilog

u ştiu dacă cineva a folosit vreodată această 
sintagmă. Eu însă o utilizez fiindcă ceea ce s-a 

petrecut la Biblioteca Naţională a României merită 
într-adevăr să fie numit astfel, întrecând orice așteptări. 

Niciodată – şi asta vă asigură cineva cu state vechi în 
sistem – nu au mai avut loc asemenea manifestări în România 
în jurul conceptelor de carte, cultură, educație, bibliotecă. 
Cei care nu ați fost acolo, măcar în una din zile, vă asigur că 
ați pierdut mult.

Nu mi-am putut imagina că într-un timp atât de scurt – 
ca acela care s-a scurs de la încheierea lucrărilor la clădire – 
colegii de la Biblioteca Națională a României se pot mobiliza 
într-o așa măsură realizând o manifestare de o asemenea 
amploare. Şi aceasta vă spune un om în cunoștință de cauză 
care știe câtă trudă și eforturi presupun o astfel de activitate.

O săptămână de festin cu activități culturale și 
biblioteconomice extrem de diverse și programe maraton de 
10 ore pe zi – iată cu ce s-a prezentat Biblioteca Națională a 
României la deschiderea sa pentru cititori. Aceste programe au 
fost adresate deopotrivă oamenilor iubitori de cultură și lectură, 
de lucruri frumoase, cititorilor de bibliotecă – unii profitând de 
ocazie s-au așezat disciplinați în rând, care nu s-a micșorat în 
întreaga săptămână – pentru a obține permis de lectură în noua 
bibliotecă, dar și bibliotecarilor din toate tipurile de biblioteci: 
publice, universitare, specializate și școlare. 

Priviți din nou programul acelor zile și îmi veți da dreptate.
Implicarea unor importanți oameni de cultură în 

activitățile organizate, oameni al căror cuvânt este ascultat în 
societatea românească, dar și a viitoarelor elite bibliotecare 
din generația care s-a maturizat după 1989, formată din 
oameni de carte bine școliți, mulți cu titluri academice 
importante obținute în țară și străinătate și cu o altă viziune 
asupra rolului bibliotecilor în epoca digitală, toate acestea 
vor face să crească interesul societății românești pentru 
biblioteci.

Iată deci că bibliotecile – dacă se vrea – pot ieși din 
imobilismul funciar și provincialismul cultural în care 
se află de foarte multă vreme la noi, se pot deschide spre 
lume prezentându-se ca importante foruri informaționale și 
culturale. Biblioteca Națională a României a demonstrat-o 
cu prisosință acum, grație unui management de calitate care 
a știut să potențeze enegiile latente ale bibliotecarilor de la 
această prestigioasă instituție. Trebuie să precizez că tânăra 
generație de bibliotecari din această instituție, formată 
în bună parte din absolvenți de biblioteconomie, a avut o 
contribuție majoră la reușita manifestărilor. 

Închei prin a felicita din toata inima pe colegii din 
Biblioteca Naţională a României pentru aceste manifestări 
prilejuite de deschiderea pentru public a bibliotecii noastre 
naționale, urându-le succese în continuare.

Prof. univ. dr. Mircea REGNEALă

„Participarea la evenimentele omagiale de deschidere pentru 
public a noului sediu al Bibliotecii Nationale a României a fost un 
prilej de bucurie şi mândrie profesională, cu atât mai mult cu cât, 
nu întâmplator, acestea coincideau ca dată cu Ziua Naţională 
a Bibliotecilor. Sediul nou? Impresionant, modern, funcţional! 
Tuturor participanţilor care păşeau pentru prima dată aici le-a 
stârnit impresii şi reacţii copleşitoare şi aparent contradictorii. 
Sediul Bibliotecii Naţionale a României a fost apreciat cu diferite 
sintagme, între extremele: templu al cărţii versus mall cultural. 
Templu? monumentalitate, pietate, respect, solemnitate faţă 
de carte, cunoaştere şi lăcaşul care o găzduieşte. Mall? loc al 
tuturor, modern, spaţios, distracţie, petrecerea timpului liber. 
Ceea ce nu a fost însă îndeajuns scos în evidenţă la evenimentul 
de deschidere, este efortul uriaş al personalului bibliotecii de a 
da viaţă acestui spaţiu, aşadar, Colectivului Bibliotecii Naţionale 
a României, Vivat, crescat, floreat!”

Lect. dr. Maria MICLE
Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Ştiinţe 

Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării

„În data de 23 aprilie, în timp ce Franţa se pregătea pentru 
a-şi primi un nou preşedinte, România îşi primea, în sfârşit, un 
loc sub soare. După mai bine de un sfert de secol de aşteptare, 
aveam să ne recuperăm bucăţile din noi, toţi cei care am fost, 
toţi cei care suntem şi toţi cei care vom fi. Aveam să ne reunim, 
într-un final, sub acelaşi acoperiş, identitatea umbrită, pierdută, 
de-a lungul timpului, prin diferite colţişoare ale Micului Paris. 
Iar pentru că Thomas Carlyle afirma că «în cărţi se adăposteşte 
sufletul timpurilor trecute», iar prin cultură «o persoană devine 
tot ceea ce a fost creată să poată fi», ar trebui să fim mândri de 
Biblioteca noastră Naţională care, astăzi, ne-a făcut rost de acel 
«loc sub soare». Sub care soare? În primul rând, sub al nostru 
soare, care ne certifică identitatea naţională prin cele aprox. 
12.000.000 de documente conservate de-a lungul timpului, 
soarele care se roteşte în raport cu schimbările şi progresele 
informaţionale şi tehnologice din societatea contemporană şi 
soarele care investeşte aprox. 100.000.000 de euro în educaţia 
fiecăruia dintre noi, 100.000.000 de euro ce pot da naştere unor 
100.000.000 de idei, gânduri, memorii sau emoţii. În al doilea 
rând, este vorba despre un loc sub un soare colectiv, universal. 
Un loc ce ne asigură intrarea «în rândul lumii», prin îmbinarea 
unei bogate memorii culturale naţionale cu momentul actual, 
un prezent dominat de NOU, un nou ideologic, tehnologic şi 
informaţional. Avem în sfârşit un spaţiu al nostru, o Bibliotecă 
Naţională la fel de «completă» ca orice alta din lume, o bibliotecă 
prin care putem cu adevărat afirma România, te iubesc!”

Daciana-Alexandra LUNGOCI, studentă, Anul III, 
Universitatea de Vest din Timişoara 
Ştiinţele Informării şi Documentării

„Înainte era prinţesă, acum e regină şi cenuşăreasă a lumii, cu 
puterea de a prelungi viaţa cu mii de ani. Noua casă a Bibliotecii 
Naţionale a României denotă erudiţie, vitalitate şi modernitate. Ea 
este baza existenţei şi supravieţuirii societăţii româneşti.”

Diana DRUMEA, studentă, Anul II 
Universitatea de Vest din Timişoara 
Ştiinţele Informării şi Documentării
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„Primul contact vizual cu clădirea impresionantă care 

se aseamănă cu un mall pe din afară şi cu un templu pe 
dinăuntru, m-a lăsat cu gura căscată la propriu, nu mai 
văzusem până atunci o bibliotecă atât de mare, îmi era frică 
să îi spun bibliotecă, deoarece structura imensă a clădirii 
era impresionantă, pereţi de sticlă, lifturi, tehnologie, 
tot ceea ce este necesar pentru a te face să te simţi cel 
mai bine în interiorul ei, dar cel mai important lucru din 
acea bibliotecă sunt cele 12 milioane de volume de carte. 
Credeam că visez, dar m-am convins că mă aflu într-o 
bibliotecă, după ce i-am trecut pragul. Primul sentiment 
după acea mirare a fost unul de mândrie, că sunt român 
şi că ne putem lăuda, printre multe altele, cu o asemenea 
bibliotecă. A fost o reală plăcere pentru mine, ca viitor 
bibliotecar, să iau parte, împreună cu grupul de studenţi şi 
cadre didactice ai Universităţii de Vest din Timişoara, secţia 
Ştiinţele Informării şi Documentării, la toate activităţile din 
ziua de 24 aprilie 2012, dedicate deschiderii noului sediu al 
Bibliotecii Naţionale a României: discursul de deschidere a 
zilei al d-nei Elena Tîrziman, Director General al Bibliotecii 
Naţionale a României, prezentarea delegaţilor bibliotecilor 
judeţene, turul bibliotecii, conferinţa lui Gabriel Liiceanu. 
Pot spune că această experienţă a fost una dintre cele mai 
frumoase pe care le-am trăit.”

Cătălin Roba, student, anul i 
Universitatea de Vest din Timişoara 
Ştiinţele Informării şi Documentării

„După 22 de ani, Biblioteca Naţională a României 
şi-a deschis porţile cititorilor într-un sediu nou, îndelung 
aşteptat. Am avut şansa să fiu printre primii care i-au 
trecut pragul. Printre definiţiile date Bibliotecii Naţionale a 
României de invitaţii oficiali amintim: «o carte este o lume, 
iar o bibliotecă este un univers»; «BnR-ul este o navă a 
culturii naţionale»; «BNR-ul este un castel al cărţii». M-am 
simţit ca acasă. Pe 24 aprilie, am participat la redeschiderea 
Bibliotecii Naţionale a României, noi fiind cadre didactice 
şi studenţi, care veniserăm de la sute de kilometri distanţă, 
tocmai de la Timişoara. Dragostea şi ospitalitatea cu care 
ne-au întâmpinat gazdele, mai ales directoarea Bibliotecii 
Naţionale a României, doamna Elena Tîrziman, nu ştiu 
cum să o împărtăşesc hârtiei. Am fost prezenţi la mai multe 
conferinţe. Cea mai emoţionantă a fost cea care l-a avut 
protagonist pe domnul Gabriel Liiceanu. Acesta, împreună 
cu Alex Ştefănescu au vorbit despre cultura scrisă. Am 
învăţat de la Liiceanu că «scrisul şi cititul au o valoare 
terapeutică» şi că «cititul ne modelează caracterul, ne ajută 
să fim mai buni». Acesta a încheiat spunând că: «nu avem 
cum să plângem pe mormântul cărţii». A fost ceva magic. 
Aş fi vrut să continue încă o oră, încă o zi, poate încă o 

viaţă… Aş vrea să mă reîntorc la Biblioteca Naţională a 
României, nu numai în calitate de studentă, ci şi în calitate 
de bibliotecară sau de ce nu, poate, de om al literelor.”

laura POP, studentă, Anul I 
Universitatea de Vest din Timişoara 
Ştiinţele Informării şi Documentării

„Biblioteca Naţională a României a deschis porţile unui 
nou sediu şi unei noi viziuni asupra cititorului contemporan, 
oferindu-i o perspectivă mult mai complexă asupra aspectelor 
culturii româneşti şi internaţionale. Spaţiile generoase ale 
noului sediu au găzduit mai multe expoziţii cu ocazia acestui 
eveniment. Una dintre ele «Cartea - obiect, operă deschisă» 
este organizată de Uniunea Artiştilor Plastici din România, 
cu lucrări de grafică, pictură, ceramică, sculptură, arte 
decorative, instalaţie, la care au participat artiştii: Ioan 
Atanasiu, Cristian Bedivan, Ion Boicu, Diana Brăescu, Daniela 
Catona, Ovidiu Croitoru, Şerbana Drăgoescu, Doru Drăguşin, 
Corina Duma, Mircia Dumitrescu, Mihaela Dumitru, Dan 
Erceanu, Suzana Fântânariu, Daniela Frumuşeanu, Iuri Isar, 
Oana Ispir, Adriana Lucaciu, Livia Mateiaş, Mircea Nechita, 
Letiţia Oprişan, Dana Panighianţ, Botond Reszegh, Ilie Rusu, 
Titi Toncian, Ioana Trancă, Corina Vasile. Tema cărţii a fost 
mereu în atenţia artiştilor, fie că vorbim despre carte ca obiect 
al lecturii, decorată și ilustrată de artişti, fie despre obiectul 
de artă cu aluzie la carte. Lucrările au «ilustrat» şi ele un 
concept despre carte la o scară mărită, expoziţia devenind ea 
însăşi o «instalaţie».

Cultura românească a sărbătorit un moment de 
plenitudine cu această deschidere şi sperăm ca în cadrul 
parteneriatului Bibliotecii Naţionale cu Uniunea Artiştilor 
Plastici să se repete aceste evenimente generatoare de 
spiritualitate.”

emilia PERSU, curator 
Uniunea Artiştilor Plastici
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„În istoria noastră, construirea unui edificiu cultural este 
un act aproape eroic, ce contribuie simbolic la îmbogăţirea 
patrimoniului memorial înrădăcinat în timp şi spaţiu, 
devenind reper şi totodată mesager. Imaginii acestuia i 
se atribuie o identitate culturală, proces în care intervin 
memoria şi istoria, raportate la noi dimensiuni spaţio-
temporale caracteristice epocii actuale.

Devenirea Bibliotecii Naționale a României, acest «illo 
tempore» al românilor în care amenințați fiind de post-
cultură, ne reîntoarcem indubitabil cu senzația de securitate 
culturală necesară, are loc în acest spațiu de expunere al 
memoriei colective, construit pe bazele unei istorii comune.

Eforturile vrednice de laudă ale colegilor noștri, ale 
acestor olimpieni ai culturii biblioteconomice române de 
a crea (și sper să nu greșesc) un omphalos identitar, prin 
reconstruirea unui ambient care să suscite cooperarea 
condensatoare de istorie şi memorie, sunt o continuare a 
experienței mai multor generații dar și o punere în ordine a 
lucrurilor: prețuirea gândului în slujba căruia să emită idei 
creatoare de forme materiale.

În acest spațiu al scriiturii, bibliotecarul își dobândește 
identitatea culturală și profesională și are privilegiul 
să descopere libertatea timpului absolut într-un spațiu 
guimardian purtător de cultură.

Nevoit să urmeze trasee sociale, destinul acestui edificiu 
este acela de a se constitui în interfaţa unui context socio-
istoric trecut, prezent și viitor ca depozitar al memoriei 
culturale românești, ca rezultat al interacţiunii a trei factori: 
memoria (ca trecut actualizat), cultura şi societatea.

Biblioteca Națională a României este simbolul și elogiul 
adus timpului, spațiului și rațiunii de a fi român. La mulți 
ani din toată inima!”

bibliotecar aurica HRITCU,
C.S.E.I. „Sf.Andrei” Gura Humorului - Suceava

„Anul acesta, «Ziua bibliotecarului, Ziua internaţională 
a cărţii» mi-a oferit prilejul de a participa la deschiderea 
Bibliotecii Naţionale a României, moment de mare 
sărbătoare pentru mine. Pot spune că am fost privilegiată 
să particip la un eveniment atât de grandios. 

În epoca în care drumul la bibliotecă a fost înlocuit de o 
căutare pe Google, iar istoria se scrie cu destule greşeli pe 
Wikipedia, Biblioteca Naţională a Romaniei se reinventează 
cu ajutorul noilor tehnologii.

Dincolo de dimensiunile epice ale stabilimentului 
cultural, ca vizitator – am descoperit de acum o experienţă 
total diferită a lecturii. O parte dintre cărţi sunt la îndemână, 
pe rafturi organizate după domenii. Pe altele, le poţi cere 
custodelui care le primeşte cu un lift special, din depozit.
Volumele sau hârtiile istorice nu puteau fi luate acasă, până 
acum. Dar, de astăzi, se rezolvă: «ajung» pe stick, cu ajutorul 
unor scannere ultramoderne. Pentru cei care iau studiul şi 
mai în serios, există sălile de lectură individuală. Până să 
intri la citit, îţi poţi căuta cartea în cloud-ul bibliotecii.

Întâlnirea cu scriitorii Gabriel Liiceanu şi Ana Blandiana 
au fost asemenea unui balsam pentru suflet. Rare mi-au fost 
momentele, până acum în viaţă, în care emoţia, bucuria, 
încântarea să se împletească armonios.

Ce ar fi viaţa noastră fără neobositul «cărăuş al 
civilizaţiei», cartea? O carte frunzarită aievea, dincolo de 
interiorizarea într-o lume onirică îţi lasă mai mereu impresia 
că puteai fi tu cel care a scris-o. Şi senzaţia e minunată!

Mulţumesc pentru clipa de eternitate!”

Prof. Daniela ARGATU,
Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava
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„Doresc să transmit Bibliotecii Naţionale a României, 
Doamnei Director Elena Tîrziman, colega şi partenera mea 
pe drumul cunoaşterii din arealul biblioteconomic, cele mai 
alese gânduri, de lumină, spor şi izbândă la acest bun început 
de activitate în lăcaş nou. Privilegiul de a ne afla la Biblioteca 
Naţională a României într-un moment de sărbătoare, noi cei 
ce slujim într-o frumoasă bibliotecă specializată din mediul 
universitar românesc, o bibliotecă  de învăţătură veterinară, 
alături de colegi de breaslă, oameni de carte, iubitori de 
cultură şi cunoaştere a fost de o mare valoare. CARTEA - 
CITITORUL - BIBLIOTECA, alcătuiesc legătura profundă şi 
armonioasă care aduce lumina cunoaşterii. Această lumină 
va străluci de acum înainte în toată frumuseţea spectrului ei 
multicolor, la Biblioteca Naţională a României.”

Lect. dr. Letiţia PURDOIU
Director Biblioteca Facultăţii de Medicină Veterinară din 

Bucureşti

„Sunt onorat şi fericit că am avut privilegiul deosebit, de a 
petrece la Biblioteca Naţională a României, clipe de o înaltă 
ţinută intelectuală şi culturală  cu valoroşi oameni aflaţi 
în slujba cărţii şi cunoaşterii şi îmi exprim certitudinea 
că această instituţie de importanţă naţională va armoniza 
într-o manieră desăvârşită potenţialul multifaţetat de care 
dispune şi funcțiile sale, în slujba tuturor celor ce se află 
mereu în căutare pe drumul cunoaşterii.”

Prof. dr. Sorin Mihai CÎMPEANU
Rector al Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi de 

Medicină Veterinară din Bucureşti

„Îmi exprim personal, bucuria, respectul şi mulţumirile pentru 
Biblioteca Naţională a României, pentru distinsa Doamnă 
Director Elena Tîrziman, care ne-au făcut părtaşi la un 
eveniment de cultură şi cunoaştere, deosebit. Adresez felicitări 
în numele Senatului Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi de 
Medicină Veterinară din Bucureşti pentru măreaţa realizare, 
Bibliotecii Naţionale a României şi urez trăinicie şi mult 
succes în drumul său de cunoaştere şi înţelepciune.”

Prof. dr. Alexandru ŞONEA
Preşedinte al Senatului Universităţii de Ştiinţe Agronomice 

şi de Medicină Veterinară din Bucureşti

„Pentru mine lectura este o formă de dependenţă. De la 8 ani, 
când am citit primul roman, Robin Hood al lui Walter Scott, nu 
cred să fi adormit în vreo noapte fără a citi. De aceea m-am 
simţit onorată şi am fost emoţionată să vorbesc în acest «templu 
al cărţii» care este Biblioteca Naţională a României.”

Prof. dr. Aneta POP
Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti

„Dacă vrei să fii liber, dacă vrei să fii fericit încearcă să întinzi 
aripile gândurilor tale în Biblioteca Naţională a României. 
Sunt foarte mandră că am putut să fiu un mic grăunte de 
nisip în marea de lumină şi împlinire la deschiderea oficială 
a acestui lăcaş de cultură!”

Şef lucr. dr. Iuliana IONAŞCU
Director administrativ

Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti

vea dreptate criticul acela din sec. al XIX-lea 
când afirma că pentru a avea viziunea deplină, 

clară şi adevărată asupra unui munte, trebuie să te îndepărtezi 
de el. Pentru că după ce au trecut mai bine de două săptămâni 
de la deschiderea pentru public a noului sediu al Bibliotecii 
Naţionale a României, mi se arată nu doar grandoarea acelei 
suite de acţiuni culturale, artistice, ştiinţifice şi de alt gen 
care s-au perindat oră după oră săptâmâna întreagă, 
copleşindu-ne, dar mai ales partea nevăzută a acelui aisberg, 
concepţia nouă pe care s-a întemeiat acest regal 
biblioteconomic, cum l-a numit cu deplină justificare Mircea 
Regneală. Unii autori de consemnări şi replici s-au grăbit să 
evidenţieze ceea ce au putut surprinde din jocul aparenţelor. 
Sau, în cazul celor care au scris despre eveniment fără să fi 
fost prezenţi la el, din unele relatări ce le-o fi fost parvenit pe 
nişte canale de comunicare căzute în falset. Am stat în aulă 
lângă Alex Ştefănescu, iar în spatele nostru se aflau tocmai 
ambasadorii ţărilor europene şi alte persoane publice despre 
care cei care nici nu au fost acolo, scriu că nu i-au văzut. De, 
aşa e la români, Caragiale are eternă dreptate. Şi pentru că 
am intrat, pentru moment, într-un registru caragialesc, nu 
pot să nu imi amintesc, contextual, de parabola cu festinul 
acela silvic, prilejuit de ziua de naştere a regelui faunei, în 
cadrul căruia evenimentul principal a fost prezentarea unei 
picturi grandioase amplasată în poiana centrală. Mare i-a 
fost, însă, deziluzia autorului, când a auzit replicile 
vizitatorilor: fiecare din ei critica opera pentru că nu găsea 
reprezentată în ea ceea ce ţine de felul lui de a fi: primul s-a 
revoltat, desigur, cel ce nu a descoperit în economia tabloului 
preferata sa ghindă, apoi fu deplânsă, rând pe rând, lipsa 
celorlalte nutreţuri... 

Revenind la inaugurarea noului sediu al Bibliotecii 
Naţionale a României, vă relatez că am scris despre acest 
eveniment mai multe consemnări pe care le-am postat pe 
câteva site-uri, bloguri, pe Facebook. Am scris acolo că am 
participat la acest eveniment major al culturii româneşti, 
copleşit de bucurie şi de mândrie că în sfârşit au şi românii o 
Bibliotecă Naţională veritabilă, măreaţă, cu dotări tehnologice 
de nivel mondial, în rând cu marile naţiuni europene. Şi 
mai spuneam acolo că acest eveniment istoric a deschis 
accesul spre un câmp al marilor speranţe şi oportunităţi 
pentru întreaga biblioteconomie românească. Iar pentru noi, 
românii din afara României, acest câmp se conturează ca 
un binevestit şi multaşteptat Ţărm al Făgăduinţei. Acum, 
după zilele ce au trecut, după îndepărtarea necesară, mi se 
arată filosofia evenimentului, infrastructura ideatică a lui. E 
timpul să fie conştientizat faptul că dna Elena Tîrziman nu 
e un autor şi un manager oarecare, că acţiunile pe care le 
concepe împreună cu echipa se întemeiază pe nişte viziuni, 
idei inedite, principii, cunoştinţe noi. Am participat împreună 
cu dumneaei la o conferinţă care, în opinia mea, prevesteşte 
începutul unei etape de cotitură în evoluţia institutului de 
Bibliotecă Naţională în Europa. Organizată la Copenhaga, 
în luna septembrie a anului trecut, cu prilejul celei de-a 
25-a întruniri anuale a CENL, sub genericul Linked Worlds, 
conferinţa a conturat un nou profil al Bibliotecii Naţionale 

Primăvara biblioteconomiei româneşti
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în noul context generat de expansiunea informaţiei digitale 
şi a ubicuităţii. Conceptul de Bibliotecă Naţională este 
abordat acum prin prisma ale cărei laturi semnifică: 1. The 
infrastructure view (linked data, mash up etc.); 2. Social 
view – user involvement, citizen science, crowd sourcing; 
3. The cultural and/or philosophical view; 4. The game and/
or economic view; 5. The library view. Dacă nu vă supără 
cumva, putem vorbi de o pentagramă biblioteconomică 
postmodernă. Ei bine, într-o anumită măsură, această 
structură conceptuală se regăseşte în partea ascunsă a acelui 
aisberg monumental care a fost suita suitelor de activităţi 
consacrate intrării în casă nouă a principalei biblioteci 
a românilor. A românilor de pretutindeni. Colegii de la 
Biblioteca Naţională a României au mers chiar mai departe, 
realizând şi o modelare a posibilităţilor de coexistenţă a 
virtualului cu realul, a ubicuităţii cu palpabilul. Cu referire la 
un astfel de construct calificativele din categoria „stufosului”, 
a aleatoriului, sunt pur şi simplu regretabile.

Aşadar, în viziunea mea, bogatul program de activităţi 
inaugurale ce s-a derulat în săptămâna 23-27 aprilie la 
Biblioteca Naţională a României, acoperă laturile prismatice 
la care m-am referit, acţiuni care în ansamblul lor reflectă 
concepţia unui nou tip de bibliotecă naţională, o biliotecă 
post-modernă sui generis. Iar postmodernismul, după cum se 
ştie, presupune coexistenţa într-un plan actualizat al tuturor 
timpurilor, stilurilor şi paradigmelor. Pe prima faţetă am 
remarcat formulele de manifestare care au propus vederii şi 
percepţiei participanţilor istoria cărţii de la origini la varianta 
digitală a ei; reţeaua postmodenă a textelor şi formelor de 
scriere de la noduri şi semne la tag-uri. Latura referitoare la 
implicarea utilizatorului, a cetăţenilor României (sosiţi din 
toate regiunile ţării) a excelat prin modele de contribuţie la 
crearea şi manifestarea nu doar a conţinuturilor digitale, ci 
şi a conţinuturilor de etnos, etos, ontos românesc, fiind puse 
în evidenţă disponibilităţile postmoderne ale unei Biblioteci 
Naţionale de a contextualiza toate formele de expresie reală 
şi virtuală. Socializarea pusă în scena inaugurală a avut de 
câştigat de la acest mod nou de abordare. Aspectul cultural 
şi filosofic al noii viziuni a fost unul proeminent, încărcat de 
sensuri şi de valenţe înnoitoare (începând chiar cu genericul 
săptămânii inaugurale – „O perspectivă asupra culturii – 
Biblioteca Naţională a României” – continuând cu regalul 
filosofic al lui Gabriel Liiceanu şi Alex Ştefănescu despre 
evoluţiile în timp şi spaţiu şi sensurile noi ale scrisului şi 
ale cărţii, şi până la numeroasele forme de difuzare culturală 
caracteristice unei Biblioteci Naţionale europene). Latura 

prismatică relativă la proiectarea Bibliotecii Naţionale în 
sfera economicului, a sectorului privat în special (temă 
actuală  scoasă în prim plan în cele mai recente rezoluţii ale 
UNESCO, IFLA, CENL şi ale altor foruri continentale şi 
mondiale) a fost rezolvată şi ea într-o cheie inovaţională, 
agenţii economici cu care colaborează actualmente 
Biblioteca Naţională a României având mână liberă la 
alegerea stilurilor de prezentare, a valorilor din ţările pe 
care aceştia le reprezintă. O salbă de reprezentaţiuni din 
genurile aristocrate ale artelor au transformat atriul şi aula 
Bibliotecii Naţionale a României în scene ale unui veritabil 
vizion cultural naţional şi continental. Nu mai vorbesc aici 
de interferenţa genurilor, facilitată şi de tehnologiile digitale, 
fenomen surprinzător aflat în deplină manifestare în noua 
incintă a Bibliotecii graţie sponsorului general Samsung. 
Concluzia generală, scrisă cu litere imaginare capitale pe 
această faţetă este aceasta: orice colaborare a unei Biblioteci 
Naţionale trebuie să producă cultură.

Faţeta The libray view a prefigurat un nou rol al Bibliotecii 
Naţionale a României în contextul sistemului naţional de 
biblioteci al României şi al culturii româneşti în general, 
în special al celei scrise, imprimate, digitizate. Modelul 
Alexandriei s-a întrevăzut în mod sugestiv în primul rând 
prin statutul funcţional posibil de acoperit în noile spaţii de 
amplasare, de la funcţia de conservare şi salvgardare (misiunea 
centrală, istorică a unei Biblioteci Naţionale), continuând cu 
funcţia scriptorială, cu cea de comunicare, informare şi cu 
posibilităţile funcţionale noi prefigurate de viziunea Linked 
Worlds. A fost demonstrat întreg potenţialul unei instituţii 
care este efectiv şi Memoria naţiunii şi Memoria viitorului. 
Întreg sistemul naţional de biblioteci al ţării şi-a dat concursul 
la organizarea acţiunilor, fiecărui tip de biblioteci fiindu-i 
rezervată în program o zi specială. Ministerele deţinătoare 
de reţele de biblioteci au semnat acorduri de colaborare 
cu Biblioteca Naţională a României în vederea asistenţei 
metodologice. Spaţiosul Centru de informare şi documentare 
în bibliologie a găzduit o interesantă masă rotundă pe temele 
formării profesionale a cadrelor de bibliotecari în România. Se 
prefigurează, ca un zvon de fiinţă, rolul unificator al Bibliotecii 
Naţionale a României în cadrul asocierii profesionale a 
bibliotecarilor din România.

În toate zilele cât au durat manifestările inaugurale, nu 
mai sfârşeau cozile la oficiul de înregistrare a cititorilor. 
Şi acesta a fost unul din argumentele forte şi justificative 
acum, că măreaţa investiţie făcută de statul român în acest 
proiect este una binevenită şi cu bătaie lungă pentru destinul 
României şi al românismului.

Câteva cuvinte despre sediu ca atare. E un edificiu 
monumental. Se poate face, dacă îl priveşti din anumite 
unghiuri din exterior, în special de pe malul opus al 
Dâmboviţei, o asemănare între clădire şi o navă mare 
ancorată într-un port. În interior, atriul impresionant, spaţios 
şi înalt, face jocul necesar al sacrului, al intrării într-o 
atmosferă înălţătoare, culturalizatoare, spiritualizatoare. Un 
model european consacrat.

Unul din fundalurile muzicale preferate în acele zile de 
mare bucurie şi de avânt spiritual a fost Primăvara lui Vivaldi. 
Şi într-adevăr, ziua de 23 aprilie 2012 marchează începutul 
renaşterii biblioteconomiei româneşti de pretutindeni.

Dr. Alexe RăU 
Director general al Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova
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