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Citind opera scriitorului, editorului, filosofului și 
semioticianului italian Umberto Eco, Numele 
trandafirului, am constatat cu surprindere şi bucurie 

faptul că, pe lângă subiectul extrem de incitant, include și 
informaţii legate de domeniul pe care tocmai începeam să-l 
studiez și să-l cunosc: conservarea preventivă. M-am simţit 
aşa cum se simte oricine, probabil, atunci când urmăreşte la 
televizor o emisiune, un documentar care vorbeşte despre 
domeniul lui de activitate ori despre instituţia în care lucrează. 
În roman, aspectele legate de conservarea preventivă, 
desigur în plan cu totul secundar, sunt legate de conservarea 
manuscriselor, de spaţiul de depozitare a acestora, respectiv, 
de bibliotecă.

Am înţeles atunci faptul că problema conservării 
cărţilor, chiar la nivel ştiinţific, este mult mai veche decât 
mi-aș fi putut închipui la momentul respectiv. Până la urmă 
conservarea documentelor, a cărţilor, dar şi a altor tipuri de 
bunuri culturale a fost, este şi va fi o problemă de bun simţ.

Numele trandafirului (Il nome della rosa) este o povestire 
istorică, al cărei subiect principal îl reprezintă ancheta 
întreprinsă pentru a-l găsi pe autorul mai multor crime 
petrecute într-o mănăstire italiană din anul 1327. Este ştiut 
faptul că mănăstirile medievale s-au dezvoltat ca ansambluri 
de clădiri reprezentând atât centre intelectuale, dat fiind că 
în scriptoria, călugării copiau şi împodobeau manuscrise de 
preţ, cât şi centre artistice, centre politice şi centre spirituale. 
Povestirea este deopotrivă un roman poliţist şi o parabolă 
despre adevărul văzut din perspectivă teologică, filosofică şi 
scolastică.

Romanul are ca punct de plecare o carte scrisă de abatele 
Vallet, Le manuscript de Dom Adson de Melk, tradus în 
franceză după ediţia lui Dom J. Mabillon. Cartea, însoţită 
de date istorice mult prea sărace, se limita să reproducă 
fidel un manuscris din secolul al XlV-lea, găsit, la rândul 
său, în mănăstirea din Melk. Acţiunea cărţii se desfăşoară 
pe parcursul a șapte zile pe fundalul unui conflict între 
numeroase ordine religioase şi Papa Ioan al XXII-lea.

În perioada feudală, în Europa Occidentală, mănăstirea 
reprezenta spaţiul ascezei şi al penitenţei individuale, al 
refugiului şi al protecţiei dinaintea crudelor obiceiuri ale 
unei societăţi războinice. Adevărată citadelă a rugăciunii, ea 
îndeplinea funcţia fundamentală pentru interesul individual 
şi colectiv: adorarea lui Dumnezeu, obţinerea bunăvoinţei 
şi a milosteniei Lui, lupta împotriva neobositei prezenţe, 
printre oameni, a „vechiului duşman”1.

Fratele William din Baskerville (sau Guglielmo), un 
călugăr înţelept şi respectat, ajunge la abaţie într-o dimineaţă 

de noiembrie 1327, după o lungă călătorie. Este însoţit de 
un novice, Adso din Melk, numit astfel după mănăstirea 
benedictină Stift Melk, cel care va povesti, la bătrâneţe, 
întâmplările. Viaţa echilibrată şi organizată a călugărilor este 
bulversată de crime inexplicabile. Toate legate de cărţi. Sau 
mai degrabă de misterele, de adevărurile pe care le conţin 
ele. O fascinantă luptă a contrariilor, ca în multe alte cazuri. 
Pe de o parte nevoia de a cunoaşte, curiozitatea pozitivă, pe 
de alta intoleranţa religioasă. Considerate de Biserică, drept 
periculoase, cărţile ce descriau ereziile vremii sau sentimentele 
umane erau cu grijă ascunse privirilor indiscrete. Și cu atât 
mai mult erau râvnite de călugării dornici de a muşca din 
„fructul interzis”. Pe acest fond, având ca element central 
biblioteca, apar şi informaţiile despre conservarea cărţilor.

Cei doi călători – William din Baskerville și Adso 
din Melk – sunt întâmpinaţi de abatele mănăstirii, care îi 
informează despre un accident misterios care a provocat 
moartea unuia dintre călugări, găsit zdrobit la baza zidurilor 
mănăstirii. Părerea unanimă este că diavolul şi-a făcut 
simţită prezenţa, iar curiosul Guglielmo porneşte în căutarea 
adevărului. Când sunt descoperite şi alte cadavre, printre 
călugări se instalează isteria, sub forma unei explozii de 
superstiţii. Cu ajutorul logicii, comițând totuşi unele greşeli 
(semnalate de Adso), William din Baskerville reuşeşte să 
dezlege misterul crimelor de la mănăstire, fără însă a reuşi 
să prevină vreuna.

Încă din primele pagini ale romanului, într-o discuţie 
dintre abatele mănăstirii şi „detectivul” Guglielmo, fostul 
inchizitor venit pentru a dezlega misterioasele crime, reiese 
preocuparea pentru siguranţa cărţilor. Desigur motivaţia era 
una care ţinea mai mult de siguranţa spirituală, de ferirea 
de ochi indiscreţi, a cărţilor considerate „diavoleşti”, care ar 
fi putut zdruncina forţa credinţei; implicit însă era vizată şi 
integritatea fizică a cărților.

„ – Vezi, frate Guglielmo, spune abatele, pentru a putea 
realiza opera uriaşă şi sfântă care îmbogăţeşte aceste ziduri, 
şi a făcut semn spre corpul Edificiului (biblioteca n.n.) care 
se zărea prin fereastra chiliei, tronând chiar deasupra bisericii 
abaţiale, oameni credincioşi au lucrat mai multe secole, după 
nişte legi de fier. Biblioteca a fost ridicată după un plan 
care a rămas necunoscut tuturor de-a lungul secolelor şi pe 
care nici unul dintre călugări nu este vrednic să-l cunoască. 
Numai bibliotecarului i s-a dezvăluit această taină, de către 
bibliotecarul de dinaintea sa, şi o dezvăluie, cât este în viaţă, 
ajutorului de bibliotecar, în aşa fel încât moartea să nu-l 
surprindă, lipsind comunitatea de aflarea acestui lucru. Şi 
buzele amândurora le sunt pecetluite de taină”2.

Conservarea preventivă în literatură. 
Studiu de caz: Numele trandafirului

Ștefan Viorel PAPP, bibliotecar
Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva. Secția de Istorie și Artă Deva

e-mail: muzeucdr.deva@gmail.com
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Prin urmare, ideea de păstrare în siguranţă a cărţilor 
este veche. De păstrarea cărţilor în bună stare se ocupa doar 
bibliotecarul. Cărţile trebuiau puse la locul lor, bine stabilit, 
pe domenii ale cunoaşterii. Organizarea riguroasă a colecţiei 
acţiona ca un factor de reducere a uzurii funcţionale. Accesul 
în bibliotecă nu era permis oricui, din cauza existenţei aici şi 
a unor cărţi care conţineau minciuni. Minciuni în viziunea 
bisericii desigur.

Instruirea din mănăstirile Evului Mediu occidental avea ca 
finalitate exclusivă contemplarea lui Dumnezeu, asimilarea 
profundă a cuvântului Său. În acest context, prezenţa autorilor 
antici, consideraţi, fireşte, păgâni se justifica numai pentru 
formarea lingvistică şi literară a călugărilor. Concentrarea 
în mănăstire a tuturor posibilităţilor vieţii culturale şi, în 
acelaşi timp, încercarea de subordonare a oricăror valori 
şi experienţe umane la sistemul său teologic şi spiritual 
provoca respingeri şi contradicţii subterane ale căror efecte 
se manifestau sporadic. În anul 1199, de pildă, monahii care 
compuneau versuri erau transferaţi la alte mănăstiri, iar pe 
la sfârşitul secolului al XI-lea, un codice a lui Vergilius a 
fost considerat răspunzător pentru degradarea disciplinei 
monastice la abația Saint-Marcel de lângă Chalon-sur-
Saône3 (în Franța).

Iată ce-i mai spune abatele, fratelui Guglielmo, despre 
viaţa bibliotecii: „Numai bibliotecarul, în afară de faptul că 
ştie, are dreptul să umble prin labirintul cu cărţi, singur el ştie 
să le găsească şi unde să le pună la loc, numai el răspunde 
de păstrarea lor. Ceilalţi călugări lucrează în scriptorium şi 
pot cunoaşte catalogul cărţilor pe care le cuprinde biblioteca. 
Dar un catalog pe titluri spune adesea prea puţin, numai 
bibliotecarul ştie, după aşezarea volumului, după gradul 
în care este sau nu îngăduită citirea lui, ce fel de taine, de 
adevăruri sau de minciuni închide în el volumul cu pricina. 
Şi tocmai din această pricină, înţelegi domnia ta, în ea nu 
poate să pătrundă oricine”4.

Uzura funcţională, după cum este lesne de observat, 
era redusă şi prin restrângerea personalului care manipula 
manuscrisele. Frica păzeşte via spune un proverb. Păstrarea 
secretelor conţinute de cărţi ducea şi la păstrarea integrităţii 
fizice a cărților. Pe de o parte, un număr redus de călugări 
aveau acces la folosirea manuscriselor, pe de altă parte, 
doar bibliotecarul şi ajutorul acestuia lucrau cu volumele 
interzise (și probabil şi cele mai valoroase, având în vedere 
că aparţineau autorilor antici).

Abatele descrie, într-un frumos pasaj, modul cum 
biblioteca îşi protejează informaţiile de curiozitatea umană, 
dar şi de manipularea incorectă:

„ – Nimeni nu trebuie. Nimeni nu poate. Nimeni, chiar 
dacă ar voi, nu ar izbuti (să descifreze secretele bibliotecii 
n.n.). Biblioteca se apără singură, e de nepătruns precum 
adevărul pe care îl găzduieşte, amăgitoare precum minciunile 
pe care le păstrează. Labirint al minţii, ea este deopotrivă un 
labirint pământesc. Poţi să intri, dar nu poţi să mai ieşi”5.

Erau cunoscuţi şi factorii care au o influenţă negativă 
asupra cărţilor, factorii biologici, umiditatea, precum şi 
factorul uman. Iată şi o descriere privind conservarea cărţilor 
din secolul XIV:

„Cartea e o făptură delicată, suferă din pricina trecerii 
timpului, se teme de rozătoare, de vreme rea, de mâinile 
nepricepute. Dacă de sute şi sute de ani fiecare ar fi putut să 
se atingă, fără oprelişte, de codicele noastre, cea mai mare 
parte dintre ele nici n-ar mai exista. Aşadar, bibliotecarul 

le apără nu numai de oameni, ci şi de natură, şi îşi închină 
toată viaţa lui acestei lupte împotriva forţei uitării, duşmană 
a adevărului”6.

Pasajul citat subliniază dragostea cu care cărţile erau 
privite. Este ştiut faptul că una dintre cele mai importante 
misiuni ale unei biblioteci este de a conserva documentele, 
pentru ca patrimoniul să poată fi astfel transmis generaţiilor 
viitoare. Bibliotecarul trebuie să fie preocupat de buna 
păstrare a cărţilor și să încerce, pe cât posibil, să le păstreze 
în medii prielnice (cu factori microclimatici optimi cum am 
spune azi). De asemenea, se ştia şi că desele atingeri ale 
cărţilor le pot distruge (prin uzură funcţională); cartea nu 
mai dăinuia peste timp, căci „paginile se sfâşie, cernelurile 
şi aurul de pe ea se întunecă dacă o ating prea multe mâini”7.

În roman se vorbeşte și despre un volum străvechi, ale 
cărui foi aproape că se lipiseră una de alta din cauza umezelii. 
Iată cauzele deteriorării: cititorul „Îşi înmuia arătătorul şi 
policarul în gură ca să poată da paginile cărţii pe care o citea, 
şi la fiecare atingere a salivei sale paginile acelea îşi pierdeau 
din vigoare; deschizându-le, însemna să le îndoaie, să le dea 
pradă necruţătoarei lucrări a aerului şi a prafului, care aveau 
să roadă vinele delicate pe care pergamentul şi le încorda, 
aveau să facă să apară noi pete de mucegai acolo unde saliva 
înmuiase, dar şi vlăguise colţul paginii”8.

Iată o descriere cât se poate de plastică a factorilor de 
degradare a pergamentului.

Se vorbeşte şi despre sistemul de aerisire al bibliotecii 
mănăstirii, care, prin menținerea relativ constantă a 
condiţiilor de microclimat (U.R.), servea la buna păstrare 
a cărţilor. Iată cum călugărul Adso află despre existenţa 
sistemului de aerisire:

„În timp ce rătăceam căutând drumul, la un moment dat, 
în mijlocul unei camere, m-am simţit mângâiat pe faţă de o 
mână nevăzută, în timp ce un geamăt, care nu era de om şi 
nici de animal, se auzea vibrând şi în spaţiul acela şi în cel 
vecin, ca şi cum o stafie ar fi umblat din cameră în cameră. 
Ar fi trebuit să fiu pregătit pentru surprizele bibliotecii, dar 
încă o dată am făcut un salt îndărăt”9.

Mai departe aflăm din text ce era cu „stafia”: „două 
puncte pe doi pereţi faţă-n faţă, aşezate la înălţimea unui 
stat de om. Se deschideau acolo două crăpături înguste, de 
care, apropiind mâna, puteai simţi aerul rece care venea din 
exterior. Apropiind apoi şi urechea de ele, se auzea un vuiet, 
ca şi cum de afară ar fi bătut vântul”10.

Cunoscute erau şi proprietăţile pergamentului. Acesta 
fiind higroscopic este afectat de umiditatea spaţiului în care 
se află. Atât de mare este sensibilitatea pergamentului la 
umezeală, încât, dacă este expus un timp mai lung într-un 
mediu cu umiditate mare, poate suferi o distrugere completă 
a structurii sale. Iată, deci, că o altă regulă a conservării 
cărţilor apare menţionată în roman şi anume aceea că 
umiditatea relativă scăzută a unei încăperi duce la uscarea 
pergamentelor, prin faptul că ele cedează din umiditatea 
lor, dar şi invers, dacă umiditatea încăperii este ridicată, 
aceasta este absorbită de documentele existente ducând 
la dezvoltarea mucegaiurilor. În primul caz, ca urmare a 
cedării de umiditate, pergamentul devine uscat, se crapă, se 
exfoliază, devine casant.

„ – Biblioteca trebuie să aibă şi ea un sistem de aerisire, 
a spus Guglielmo, altfel atmosfera ar fi de nerespirat, mai 
ales vara. De altfel, aceste crăpături înlesnesc şi un anumit 
grad de umiditate, pentru ca pergamentele să nu se usuce. 
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Dar chibzuinţa ctitorilor nu s-a mărginit numai la asta. 
Aşezând crăpăturile în anumite unghiuri, s-au asigurat că în 
unele nopţi cu vânt adierile care intră pe aceste orificii să se 
încrucişeze cu alte adieri, şi să se învârtească în înşiruirea 
camerelor”11.

Aflăm şi unele detalii privind evidenţa cărţilor. Acestea 
erau înregistrate de către bibliotecar într-un registru în 
ordinea intrării lor în bibliotecă:

„ – Biblioteca îşi cufundă originea în negura vremurilor, şi 
cărţile sunt înregistrate în ordinea achiziţionării, a donaţiilor 
şi a intrării lor între zidurile acesteia. Ajunge ca bibliotecarul 
să le cunoască pe dinafară, şi să ştie despre orice carte, timpul 
când a venit aici. Iar ceilalţi călugări pot să se încreadă în 
memoria lui”12. După cum bine se ştie, evidenţa incorectă 
constituie un factor de deteriorare.

Concluzia pe care o putem sublinia este că activităţile 
legate de conservarea preventivă, de grija oamenilor 
pentru bunurile pe care vor să le păstreze şi să le transmită 
generaţiilor viitoare sunt foarte vechi, existând probabil încă 
de la începuturile istoriei. În opinia mea, este posibil ca multe 
modalităţi de rezolvare a problemelor de păstrare a obiectelor 
de valoare să fie pierdute, din nefericire, din varii motive. 
Prin urmare, acum când cunoştinţele despre conservarea 
documentelor au un nivel ştiinţific și sunt sistematizate şi 
popularizate, este de datoria noastră, a bibliotecarilor, să 
avem grijă de patrimoniul pe care îl gestionăm, fie că vorbim 

de carte curentă, fie că vorbim de fond documentar sau de 
carte de patrimoniu.

Note:

1. LE GOFF, Jacques. Omul medieval. Iași: Polirom, 1999, 
p. 49.

2. ECO, Umberto. Numele trandafirului. Iaşi: Polirom, 
2004, p. 42.

3. LE GOFF, Jacques. Civilizaţia occidentului medieval. 
București: Editura Ştiinţifică, 1970, p. 65.

4. ECO, Umberto. Numele trandafirului. Iaşi: Polirom, 
2004, p. 42.

5.-6. Ibidem, p. 43.
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Bibliotecile din întreaga lume au fost identificate ca 
fiind unul dintre elementele-cheie ale accesului liber 
la informații, care este esențial pentru dezvoltarea 

societății informaționale democratice.
În octombrie 1998, Parlamentul European a adoptat, din 

proprie inițiativă, raportul „Rolul bibliotecilor în societățile 
moderne”, primul document al politicii de bibliotecă din 
Uniunea Europeană. Raportul definește cele mai importante 
acțiuni paneuropene în domeniul bibliotecilor subliniind 
necesitatea acestora.

Se știe că, de abia în secolul al XX-lea, educația a fost 
recunoscută ca fiind un drept individual inalienabil. Pentru 
individ, educația și instruirea reprezintă un drum spre 
dezvoltarea personală și o viață mai bogată. Un nivel general 
superior al învățământului reprezintă o condiție obligatorie 
pentru creșterea economică și ocuparea forței de muncă.

Bibliotecile sunt deosebit de importante atunci când 
întreaga idee a educației se bazează tot mai mult pe învățarea 
și instruirea individuală din ce în ce mai independente. Toți 
cetățenii trebuie să poată găsi și utiliza informații.

În societatea modernă, unde utilizarea serviciilor 
electronice și a surselor informaționale bazate pe Web crește 
în mod constant, bibliotecile sunt gestionate într-un mod 
mai democratic, au un sistem de comunicare mai flexibil, 
iar dezvoltarea de servicii se bazează pe calitate, utilizator și 
orientarea serviciilor.

În Uniunea Europeană, încă de la mijlocul anilor `80 
ai secolului trecut, s-au depus eforturi importante, pentru a 
mobiliza „comorile bibliotecilor europene”. Discuțiile și 
rezoluțiile au condus la lansarea a două programe speciale 
de bibliotecă în cadrul programelor cadru III și IV privind 
cercetarea și dezvoltarea din perioada 1990-1998. Un ultim 
astfel de program s-a numit “Telematics for libraries”1.

De altfel, toate programele au fost puternic concentrate 
pe tehnologia informațională și au fost văzute ca un bun 
instrument pentru a asigura un acces mai adecvat la resursele 
insuficient utilizate ale bibliotecilor. Aceste programe au avut 
un impact clar în dezvoltarea și cooperarea dintre bibliotecile 
europene și, deși ele s-au adresat inițial bibliotecilor publice, 
standardele comune și metodele de lucru rezultate ajută, în 
cele din urmă, toate tipurile de biblioteci: școlare, naționale, 
universitare ș.a.

Un nou început a fost așa-numitul raport Morgan2 din 
1997: „Rezoluția Parlamentului European din 13 martie 1997 
privind societatea informațională, cultura și educația”. În 
acest raport, bibliotecile au fost pentru prima dată menționate 
în mod clar ca aparțin societății informaționale.

Era electronică a secolului XXI a adus schimbări în 
biblioteci, în mediul de lucru și în achiziția resurselor 

informaționale, schimbări care, la rândul, presupun 
implementarea de noi strategii, modificarea structurilor și 
elaborarea unor noi principii de achiziție.

Bibliotecile societății informaționale moderne au un nou 
rol și există multe tipuri de modele de bibliotecă:

• biblioteca tradițională – instituție a memoriei;
• centru de învățare și cercetare;
• centru cultural și de comunicare;
• biblioteca electronică;
• biblioteca virtuală.
Dezvoltarea infrastructurii informaționale și furnizarea 

de servicii electronice bazate pe Web creează noi condiții 
și posibilități pentru biblioteci, care diferă substanțial de 
modelul tradițional al bibliotecii. 

Multitudinea resurselor informaționale asigură accesul 
eficient la informații științifice, care la rândul lor lărgesc 
posibilitățile de dezvoltare a educației, culturii și cercetării. 
Implementarea noilor tehnologii de informare și comunicare 
în activitatea de bibliotecă lărgește gama de servicii și extinde 
furnizarea acestora.

În cazul tuturor tipurilor de bibliotecă, rolul lor principal 
este de a pune la dispoziția utilizatorilor, resursele de 
informare existente, accesibile, furnizând materiale, în funcție 
de domeniile de responsabilitate, sub formă de baze de date, 
serii electronice, texte complete și publicații tradiționale. 
Bibliotecarii sunt responsabili de dezvoltarea colecțiilor 
și promovarea serviciilor, de modernizarea activității și 
accesibilizarea resurselor informaționale, precum și de 
crearea de cataloage electronice de înaltă calitate.

Dezvoltarea societății informaționale stabilește premisele 
pentru apariția bibliotecilor virtuale și furnizarea de servicii 
alternative pe piață, iar bibliotecile tradiționale trebuie să 
le ia în considerare. În ultimii ani au apărut numeroase de 
schimbări în biblioteci:

• creșterea informațiilor electronice;
• extinderea serviciilor Web;
• modificări ale structurilor organizaționale și ale 

modelelor și strategiilor de management;
• promovarea principiilor managementului prin rezultate;
• evaluarea input-urilor și a output-urilor, a contribuției 

bibliotecilor, în baza căreia au crescut sarcinile privind 
alocarea și utilizarea resurselor;

• evaluarea educației, a cunoștințelor și a competențelor.
Scopul alfabetizării informaționale este de a ridica 

nivelul de competență pentru regăsirea, analiza și utilizarea 
informațiilor. Cunoștințele în domeniul informațiilor 
presupun cunoașterea tehnologiei informației și a comunicării, 
a metodelor de recuperare sistematică și a tehnologiilor de 
căutare în bazele de date.

Rolul bibliotecilor în societatea modernă

Tana OPREA, bibliotecar
Școala Gimnazială „Petre Ghelmez” București

e-mail: scoala58@yahoo.com, secretariat@scoalapetreghelmez.ro
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De aceea, programele de alfabetizare informațională 

sunt concepute pornind de la orientarea și tipul grupurilor 
țintă. Predarea competențelor informaționale este, de obicei, 
integrată în curricula instituțiilor școlare. Alfabetizarea 
informațională este la fel de importantă și pentru bibliotecari, 
oferindu-le cunoștințe, înțelegere și abilitățile necesare în a 
asigura servicii de înaltă calitate.

Alfabetizarea informațională implică:
• abilități de a formula nevoile de informare și de a defini 

localizarea informațiilor;
• capacitatea de a recunoaște nevoile de informare;
• capacitatea de a distinge sursele potrivite de cele 

necorespunzătoare;
• înțelegerea factorilor care influențează disponibilitatea 

surselor de informații;
• înțelegerea structurii și caracteristicilor bazelor de date;
• abilități de utilizare a tehnologiei informației și 

comunicării;
• competențe pentru a evalua relevanța informațiilor 

preluate din diferite surse;
• abilități de analiză a informațiilor;
• abilități de a selecta și a structura informațiile, de a da 

citate și referințe; 
• cunoașterea problemelor legate de drepturile de autor;
• abilități de a sintetiza informațiile preluate și de a crea 

noi cunoștințe.

Relațiile bibliotecilor cu politicile de dezvoltare socială
Pentru a avea succes, bibliotecile ar trebui să acorde 

mai multă atenție tendințelor de dezvoltare ale societății 
informaționale ceea ce ar permite adaptarea strategiilor lor de 
dezvoltare la nevoile de informare socială. Din acest motiv, 
este important să vedem în bibliotecă, o parte a modelului 
social al societății și să creștem rolul acesteia în planurile și 
strategiile de dezvoltare socială și în legislație.

Biblioteca școlară este o parte unică și esențială a 
comunității de învățare și, condusă de un bibliotecar școlar 
calificat, ea îi pregătește pe toți elevii pentru colegiu, carieră 
și viață. Președintele en títre al ALA, Jim Neal, afirma de 
curând că: „Bibliotecile școlare sunt tehnologii inovatoare și 
spații creative”3.

Prin intermediul bibliotecilor școlare, elevii înțeleg 
concepte precum: confidențialitatea, libertatea intelectuală, 
accesul deschis, utilizarea corectă a informațiilor și a datelor 
și modul în care acestea se reflectă în activitatea lor ca elevi.

Elevii consideră bibliotecile drept o parte pozitivă și 
esențială a vieții lor. În Statele Unite ale Americii, legea “Every 
Student Succeeds”4 (ESSA), semnat de președintele Barack 
Obama în 2015, este o actualizare a Legii Învățământului 
Elementar și Secundar din 1965. Astfel, pentru prima dată, 
legislația subliniază importanța „programelor eficiente ale 
bibliotecii școlare”5 și a rezultatelor elevilor.

Bibliotecile școlare din întreaga lume, în multiplele lor 
forme, au un scop comun: extinderea „predării și învățării 
pentru toți”6. Din acest motiv, personalul bibliotecii școlare 
susține egalitatea șanselor și valorile Declarației Organizației 
Națiunilor Unite privind drepturile copilului din 1959, 
Convenția Națiunilor Unite privind drepturile copilului 
(CRC, 1989) și valorile de bază ale IFLA.

Bibliotecilor școlare ale prezentului oferă noi modalități 
de învățare, asigură învățarea centrată pe elev, dezvoltarea 
și învățarea în cadrul proiectelor, învățarea în grupuri și 
individualizată ș.a.

Principiile managementului bazat pe rezultate sunt 
implementate în toate domeniile vieții. Bibliotecile sunt 
considerate structuri care se integrează relativ încet în mediul 
economic. Metodele de evaluare a performanțelor bibliotecilor 
și metodele de analiză comparativă sunt implementate lent în 
gestionarea bibliotecii și în dezvoltarea strategiilor.

Practica de management care rezultă din evaluarea 
eficienței, performanței și contribuției și din măsurarea 
utilizării resurselor necesită eforturi, dorință și înțelegere. 
Mulți cercetători americani susțin că, chiar și când rezultatele 
analizei datelor sunt disponibile, factorii de decizie sunt 
adesea destul de conservatori în a le utiliza.

Stabilirea de standarde este cel mai bun instrument pentru 
managementul bazat pe rezultate. Cerințele de evaluare a 
intrărilor și ieșirilor, precum și eficiența și rezultatele stabilite 
prin standarde, oferă bibliotecilor posibilitatea de a analiza 
performanța. Evaluarea performanțelor și interpretarea 
rezultatelor trebuie să se bazeze pe cercetarea empirică, 
evaluarea valorii și a relevanței, analiza comparativă și 
judecata experților. Numai atunci datele obținute pot 
furniza informații de management valoroase pentru auditul 
operațional și acreditare.

Strategia de bibliotecă și relațiile sale cu activitățile 
privind dezvoltare

Pentru a putea evalua valoarea reală a bibliotecii și 
posibilitățile acesteia de a satisface cerințele utilizatorilor 
de informații, este esențial să se evalueze performanța 
bibliotecii, să se efectueze o analiză comparativă, să se 
facă uz de datele statistice existente și să se analizeze 
comportamentul și calitatea serviciilor bibliotecilor. Analiza 
cantitativă și calitativă ar trebui privită ca parte a activităților 
de management și dezvoltare a bibliotecii. Cercetarea privind 
cererea de servicii și de informare ar trebui să se desfășoare 
în mod sistematic.

Dezvoltarea de strategii și politici
Strategia oferă principiile de bază ale direcționării 

activităților și instrumentele pentru realizarea lor. Strategia 
bibliotecii vizează obiectivele generale și domeniul de 
activitate pe termen lung. Strategia privind activitatea 
bibliotecii ține de poziționarea resurselor umane și a celorlalte 
resurse, cu scopul de a atinge cel mai înalt nivel strategic.

Atunci când își elaborează strategia, fiecare bibliotecă 
este ghidată de strategiile și politicile internaționale și 
naționale în domeniu, de documentele privind dezvoltarea 
bibliotecii, strategia organismului superior, tipul de bibliotecă 
și obiectivele și funcțiile pe termen lung și pe termen scurt.

Rezultatele obținute din măsurarea performanței 
influențează evaluarea strategiei, afectând dezvoltarea 
acesteia. Bibliotecile universitare, de exemplu, sunt ghidate 
în primul rând, în elaborarea strategiilor lor, de interesele 
universităților. Ele trebuie să ia în considerare programele de 
învățământ și de cercetare ale universităților care, la rândul 
lor, fac parte din sistemul național de învățământ.

Contribuția bibliotecilor universitare la strategiile 
universităților

Printre obiectivele unei universități se numără și 
îmbunătățirea statutului său la nivel internațional, prin 
desfășurarea de activități de cercetare științifică și 
consolidarea programele de învățământ. Obiectivele 
bibliotecii universitare sunt menținerea și îmbunătățirea 
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statutului de bibliotecă de cercetare și crearea unui mediu 
adecvat pentru învățare. De asemenea, o finanțare suficientă 
a programelor de cercetare academică ar oferi posibilitatea 
de a procura resursele informaționale necesare activităților de 
cercetare și de a îmbunătăți dezvoltarea colecțiilor.

Ministerele și alte organizații relevante sunt responsabile 
de elaborarea documentelor privind politicile și dezvoltarea: 
Ministerul Educației și Cercetării este responsabil de 
elaborarea politicii educaționale naționale, Ministerul 
Culturii, de cea a politicii culturale, Ministerul Economiei 
și Comunicațiilor, de cea a politicii economice, Centrul 
de Dezvoltare a Sistemelor de Informații de Stat, de cea a 
politicii de informare ș.a.m.d.

Bibliotecile de cercetare care gestionează resursele 
informaționale științifice ar trebui să fie implicate în 
elaborarea documentelor strategice din toate domeniile 
cercetării și dezvoltării, contribuind astfel la evoluția societății 
informaționale, iar achiziția de resurse informaționale ar 
trebui inclusă în planurile de dezvoltare și schemele de 
finanțare.

De-a lungul anilor, la nivel global, numărul bibliotecilor, 
mai ales al bibliotecilor speciale, a scăzut considerabil. 
Rețeaua bibliotecilor publice a rămas în mare parte 
neschimbată. Toate modificările privind bibliotecile publice 
au avut loc datorită reorganizărilor naționale, locale sau 
interne. Tendințele de dezvoltare ale bibliotecilor publice 
sunt pozitive și sprijină societatea informațională modernă, 
oferind populației, resursele de informare necesare.

Cercetare și biblioteci specializate din Europa
Realizând paralele cu bibliotecile europene, se pare 

că Estonia se află, împreună cu Bulgaria, Republica Cehă, 
Letonia, Lituania, Belgia, Danemarca, Finlanda, Suedia și 
Franța, printre statele în care rețeaua bibliotecilor publice 
este bine organizată, iar bibliotecile publice sunt mai bine 
finanțate, la nivel de stat, decât bibliotecile universitare și de 
cercetare. În Slovenia, Slovacia, Norvegia și Regatul Unit al 
Marii Britanii, cheltuielile bibliotecilor publice sunt egale cu 
cheltuielile bibliotecilor universitare. Bibliotecile universitare 
din Austria, Irlanda, Germania, Portugalia și Spania primesc 
fonduri de două ori mai mari decât bibliotecile publice.

Diferențele dintre state sunt cauzate de diferențele lor 
economice, de tradițiile și evoluțiile istorice care favorizează 
un tip de bibliotecă sau altul, de posibilitățile de dezvoltare 
și de distribuirea resurselor între biblioteci. Țările din Europa 
de Vest și statele membre ale Uniunii Europene alocă în mod 
considerabil mai multe fonduri pentru bibliotecile universitare 
și specializate. Acesta din urmă sunt direct influențate de 
nivelul de dezvoltare economică, de dezvoltare a industriei 
și a mediului de afaceri și, de aceea, este necesară evaluarea 
resurselor informaționale din bibliotecile specializate.

Europa Centrală și de Est alocă fonduri pentru resursele 
bibliotecilor, considerabil mai reduse la mia de locuitori, 
raportat la indicatorul mediu relevant pentru statele membre 
UE. Statele est-europene nu au o politică comună de achiziție, 
bazată pe cercetarea economică și pe cererea de resurse. 
Având în vedere lipsa resurselor financiare și standardele 
de viață mai scăzute din Europa de Est, studiile la nivelul 
bibliotecilor europene arată că și costurile cu forța de muncă 
ale bibliotecilor sunt, de asemenea, mult mai scăzute decât în 
Europa Centrală și în statele membre UE.

În ultimii ani, au avut loc, de asemenea, schimbări 
profunde în cadrul bibliotecilor europene, în ceea ce privește 

colectarea documentelor și dezvoltarea serviciilor, precum 
și îmbunătățirea alocării și a utilizării fondurilor. Existența 
fondurilor depinde de politica economică a statului și nu este 
rezonabil să se compare țările mici cu cele mai mari.

Bibliotecile au avut întotdeauna un rol central în 
furnizarea de informații cetățenilor Europei. În ultimii ani, 
disponibilitatea informațiilor a crescut foarte mult, în special 
ca urmare a evoluțiilor din domeniul tehnologiilor informației 
și a comunicațiilor (TIC). Ca urmare, piața de informații se 
modifică în mod constant, iar bibliotecile vor trebui să țină 
pasul cu evoluțiile rapide ale TIC pentru a-și menține poziția 
centrală în lanțul informațional. Ele vor trebui să utilizeze 
pe deplin TIC pentru a dezvolta noi servicii și pentru a-și 
îmbunătăți serviciile tradiționale.
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Viata bibliotecilor,

Anul acesta s-au împlinit 160 de ani de la evenimentul 
cunoscut și sub numele de Mica Unire, primul pas 
important în înfăptuirea statului național unitar 

român. Unirea Principatelor Române a avut loc la jumătatea 
secolului al XIX-lea, prin unirea statelor Moldova și Țara 
Românească sub numele de Principatele Unite ale Moldovei și 
Țării Românești. Procesul unirii, bazat pe puternica apropiere 
culturală și economică dintre cele două țări, a cunoscut o 
etapă decisivă, care s-a dovedit a fi ireversibilă, prin alegerea 
colonelului moldovean Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al 
ambelor principate, la 5 ianuarie 1859, în Moldova, respectiv 
la 24 ianuarie 1859, în Țara Românească.

Unirea Principatelor Române la 24 ianuarie 1859 s-a 
înfăptuit și ca urmare a unui proces început la 1848 prin 
unirea vamală între Moldova și Țara Românească, din timpul 
domniilor lui Mihail Sturza, respectiv Gheorghe Bibescu.

În data de 23 ianuarie 2019, Biblioteca Comunală 
Cornățelu (jud. Dâmbovița) a organizat, în parteneriat 
cu Școala Gimnazială și Căminul Cultural din comună, 
manifestarea „Unire-n cuget și-n simțiri”.

Activitatea a avut ca obiectiv cunoașterea importanței 
și a semnificației istorice a zilei de 24 ianuarie, dar și 
familiarizarea elevilor cu personalități ale istoriei noastre 
naționale și cultivarea spiritului patriotic. Îmbrăcați frumos, 
în port tradițional, copiii Școlii Gimnaziale Cornățelu au 
marcat momentul istoric prin citirea poveștilor „Ocaua lui 
Cuza” de Dumitru Almaș și „Moș Ion Roată și Unirea” de 
Ion Creangă și susținerea unui recital de poezii și cântece 
patriotice, încheiat cu o Horă a Unirii.

Prin desfășurarea unor astfel de activități cultural-
artistice, biblioteca noastră urmărește formarea conștiinței 
și a conduitei patriotice, a unor comportamente morale, 
încă de la o vârstă fragedă. Elevii vor aprecia, astfel, locul 
natal și oamenii săi, bogățiile și frumusețile țării, vitejia și 
dârzenia poporului român, istoria sa, valorile sale materiale 
și spirituale. Ne dorim ca, prin acțiuni precum cea organizată 
cu ocazia aniversării Unirii Principatelor, să le insuflăm 
micuților, dragostea și interesul pentru istoria poporului 
nostru și respectul față de înaintași.

Sursa imaginilor: Arhiva personală a autoarei.

Biblioteca Comunală „Cristache Georgescu” Cornățelu. 
24 ianuarie – Unirea Principatelor Române. 

„Unire-n cuget și-n simțiri”

Julieta IVAN, bibliotecar responsabil
Biblioteca Comunală Cornățelu, jud. Dâmbovița

e-mail: cornateluprimaria@yahoo.com

Școala Gimnazială cu clasele I-IV. 
Comuna Cornățelu, jud. Dâmbovița. Sursă: http://www.politica-

broastei.ro/wp-content/uploads/2015/09/cornatelu-1.jpg
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De-a lungul timpului, dorința de a cunoaște cât mai multe 
i-a determinat pe oameni să pună accentul pe cultură 
și pe obiectul cel mai de preț – cartea. Curiozitatea 

i-a făcut să descopere, să inventeze, să exploreze, să caute, să 
încerce și să evolueze. Așa a luat ființă și Biblioteca Horezu, 
expresie a necesității umane de învățare și cunoaștere.

Conform „Regulamentului din 26 August 1898 pentru 
funcționarea bibliotecilor populare”, prima bibliotecă 
populară a fost înființată în Horezu în anul 1899, avea un 
fond de carte de 175 de volume și funcționa pe lângă Școala 
primară urbană din Horezu. Biblioteca se adresa școlarilor, 
părinților și tuturor celorlalți locuitori ai urbei.

Primul bibliotecar al bibliotecii populare a fost 
învățătoarea Elisa Capeleanu. Biblioteca orășenească se 
pare că a fost înființată în anul 1949 și a funcționat inițial 
într-o casă naționalizată, pornind cu un fond de carte provenit 
din donații. Din 1979, biblioteca și-a găsit locul în Casa de 
Cultură „Constantin Brâncoveanu”.

Bibliotecara care și-a dedicat întreaga viață bibliotecii 
a fost d-na Sabina Vasilescu, domnia sa contribuind, de-a 
lungul anilor, la consolidarea bibliotecii și dând dovadă 
de o mare fidelitate și onestitate în profesia de bibliotecar. 
Pe parcursul anilor, în perioada 1978-2014, au mai fost 
bibliotecare, d-nele Adriana Grigorescu, Florentina Brabete, 
Cristina-Olivia Onac și Elena-Gabriela Popescu. În prezent 
bibliotecare sunt d-nele Elena-Aniela Badea, din anul 1996 și 
Iulia-Carmina Nistor, din 2015.

După 1990, biblioteca a primit numele scriitoarei Ada 
Orleanu (1916-1990), născută în satul Romanii de Sus, 
(aparținând în prezent de orașul Horezu). Ada Orleanu a fost 
scriitoare, publicistă și traducătoare română. A urmat școala 

primară și liceul la Râmnicu Vâlcea, apoi la Constanța, iar după 
absolvirea Facultății de Litere și Filosofie a Universității din 
București, în 1938, a devenit secretar de redacție la „Revista 
scriitoarelor și scriitorilor români”, unde și debutează cu 
nuvela Revedere în 1942. Primul său roman pentru copii și 
tineret, E pace noaptea asta-n codru, a apărut în anul 1958.

În perioada 1944-1947 a frecventat cenaclul Sburătorul, 
iar în 1947 a primit premiul Asociației „Eugen Lovinescu” 
pentru nuvelă. Manuscrisul premiat, Caii dracului, nu va 
fi tipărit; în schimb, după aproape 20 de ani, câteva nuvele 
se vor regăsi în volumul Boarii din 1968. Are o vastă operă 
literară compusă din nuvele, romane, cărți pentru copii și 
traduceri: E pace noaptea asta-n codru, 1958; Boarii, 1968; 
Cavalerul libertății, I-II, 1968; Atunci au tras clopotele, 1970; 
Bun rămas crânguri de alun, 1973; Urechea năzdrăvană, 
1973; Însemnați cu stea în frunte, 1977; Doi ani de cutezanță, 
1981; Evadare în timp, 1984; ș.a. Biblioteca Horezu deține 
manuscrisul „Însemnări” în șase volume, manuscris ce nu a 
văzut lumina tiparului. Volumele au fost donate bibliotecii de 
către rudele apropiate ale scriitoarei.

Din anul 2009, Biblioteca Orășenească Horezu participă 
la programul „Biblionet: lumea în biblioteca mea”, prin 
intermediul căruia a fost dotată cu echipamente IT: opt 
calculatoare legate la internet, o imprimantă, un scanner, un 
videoproiector, un ecran de proiecție, programul facilitând 
accesul gratuit la informație, tuturor oamenilor și având ca 
scop diversificarea serviciilor oferite de către bibliotecile 
publice. Astfel biblioteca noastră a făcut pași importanți spre 
diversificarea serviciilor și activităților sale, făcând eforturi 
de a se deschide spre un public tot mai variat și reușind să 
răspundă provocărilor vremii și să se adapteze la evoluția 
rapidă a societății.

Cu trecerea anilor, în ciuda tuturor greutăților întâmpinate, 
biblioteca a reușit să devină o instituție apropiată publicului, 
deținând un număr de 30.183 de volume, dintre care 3.200 
sunt în limbile franceză, germană și engleză. Ele satisfac 
cerințele de lectură, informare și documentare a peste 1.500 de 
utilizatori. La îmbunătățirea colecțiilor de carte au contribuit 
fondurile alocate anual de Consiliul Local Horezu, donațiile 
oferite de Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, 
Campania „România Educab”, Editura Humanitas, precum 
și oameni de bine, locuitori ai orașului Horezu și nu numai.

În cadrul bibliotecii au loc, în permanență, expoziții 
de carte cu ocazia aniversării și comemorării scriitorilor, 
întâlniri cu scriitorii locali, diferite concursuri, programe și 
proiecte cultural-educative. Printre acestea amintim concursul 
„Vâlcea-colț de rai”, care își propune punerea în valoare și 

Biblioteca Orășenească „Ada Orleanu” Horezu. 
Scurt istoric

Elena-Aniela BADEA, bibliotecar
Biblioteca Orășenească „Ada Orleanu” Horezu, jud. Vâlcea

e-mail: biblioteca_horezu01@yahoo.com

,
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promovarea în mediul 
on-line a tinerelor 
talente, în ceea ce 
privește creațiile 
literare și artistice, 
precum și evidențierea  
frumuseților județului 
Vâlcea. De asemenea, 
în bibliotecă se 
derulează programul 
de educație financiară 
„Banii pe net” 
și programul de 
e-commerce „Bani 
Iq”. Prin parteneriatele 
încheiate cu grădinița 
și liceul din localitate, 

se urmărește desfășurarea de activități comune care să 
sprijine promovarea lecturii și să asigure educația elementară 
a tuturor copiilor, implicarea lor în diferite activități culturale 
și dezvoltarea simțului practic și estetic al acestora.

Biblioteca Orășenească Horezu, instituţie de importanţă 
strategică, cel mai 
semnificativ serviciu 
civil de stocare şi 
difuzare a informaţiei 
în comunitate, are 
un impact deosebit 
în cultivarea şi 
informarea locuitorilor 
orașului.

Sursa imaginilor: 
Arhiva personală a 
autoarei.

Bibliografie:

1. Dicționarul 
scriitorilor români, coordonatori Mircea Zaciu, Marian 
Papahagi, Aurel Sasu, vol. III: M-Q. București: Albatros, 2001, 
p. 266-267.

Oraşul Horezu, cu o populaţie de 6.300 de locuitori, este 
situat în judeţul Vâlcea, la 45 km de Râmnicu Vâlcea. Accesul 
în oraş se face pe drumul național 67, care face legătura între 
municipiile Râmnicu Vâlcea şi Târgu Jiu (70 km). Către sud se 
face legătura cu municipiul Craiova (113 km) pe drumul național 
65C. Prima menţiune documentară a aşezării apare în 1487 în 
timpul domniei lui Vlad Călugărul (1425-1495). Oraşul Horezu 
este unul dintre centrele de artă populară tradiţională cele mai 
însemnate din România și este cunoscut atât pentru mănăstirea 
ctitorită de Constantin Brâncoveanu (1654-1714) cât şi pentru 
ceramica produsă aici. O mare parte din locuitorii oraşului se 
ocupă cu producerea de ceramică decorativă, deosebit de căutată 
atât în ţară cât şi în străinătate. Târgul de olărit „Cocoşul de 
Horezu”, care se ţine în fiecare an, în prima săptămână din iunie, 
atrage turiști și meșteri din întreaga ţară. Mănăstirea Horezu, 
construită în stil brâncovenesc, are un rol deosebit de important 
în cultura română, prin biblioteca lui Constantin Brâncoveanu, 
care cuprinde peste 300 de cărţi şi de manuscrise de o valoare 
inestimabilă.

Conform http://www.orasul-horezu.ro/oras (Redacția)

Mănăstirea Hurezi sau Horezu, cea mai de seamă ctitorie 
a domnitorului Constantin Brâncoveanu (1654-1714), sinteză 
a artei românești a acelui timp, a fost construită între anii 
1690-1693, biserica mare a așezământului fiind târnosită la 8 
septembrie 1693. Mănăstirea, cel mai mare ansamblu monastic 
din România, este construită pe valea râului Romanii de Jos, în 
satul care la acea vreme se numea Hurezi (în prezent Romanii 
de Jos), nume care ulterior a fost luat de târgul de peste deal, 
actualul oraș Horezu, într-un colț pitoresc de la poalele Munților 
Căpățânii. Foarte importantă este biblioteca lui Constantin 
Brâncoveanu, care numără în prezent aproximativ 4.000 de 
volume. Catalogul întocmit la 1791 precizează că biblioteca 
dispunea la aceea vreme de 382 de volume de carte tipărită și 46 
de manuscrise. Dintre acestea, 115 erau scrise în limba română. 
Despre importanța bibliotecii amintește și inscripția din 1708, 
aflată deasupra ușii edificiului: „Bibliotecă de hrană dorită 
sufletească această casă a cărților îmbie înțeleaptă îmbelșugare“. 
Fondurile documentare cuprind lucrări importante, printre care: 
„Odiseea” lui Homer (Basel, 1541), „Tragediile” lui Euripide 
(Basel, 1551), „Novellae” adăugate de Iustinian I cel Mare 
„Codexului” său (Paris, 1568), lucrări ale istoricilor bizantini 
Ana Comnena, Laonic Chalcocondil, Ioan Zonaras, Constantin 
Manasses etc.

Conform https://ro.wikipedia.org/wiki/
M%C4%83n%C4%83stirea_Hurezi (Redacția)

Biserica mănăstirii Horezu în 1860, desen de Dieudonné Lancelot. 
Sursă: https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_

Hurezi#/media/Fi%C8%99ier:Lancelot_-
_L’%C3%A9glise_d’Orezu.jpg

Sursă: https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_
Hurezi#/media/Fi%C8%99ier:Horezu_claustro_01.jpg
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Odată cu modernizarea societății, în general, și a 
învățământului, în special, și biblioteca școlară 
a cunoscut transformări uimitoare. Astfel că 

bibliotecarul a trebuit să se adapteze din mers unor cerințe 
din ce în ce mai mari, unor evoluții rapide din domeniul 
informatizării și al cunoașterii. Pentru a satisface cât mai 
bine exigențele unui public cât mai informat, cea mai bună 
modalitate o reprezintă perfecționarea continuă.

Viteza de diseminare a informației ne determină să fim la 
curent, în permanență, cu toate noutățile din domeniul info-
documentar. Activând în mediul didactic de peste treizeci de 
ani, din care zece ani în bibliotecă, putem afirma că această 
profesie, pe măsură ce am cunoscut-o mai bine, ne-a adus și 
cele mai mari satisfacții. Experiența și dezvoltarea personală 
și profesională, prin participarea la toate cercurile pedagogice 
și cursurile de formare, ne-au permis să devenim din ce în ce 
mai bine pregătiți profesional și să putem aborda domenii ale 
științei și cunoașterii dintre cele mai diverse.

Cele mai importante cursuri, care ne-au completat 
pregătirea profesională, au fost: cel de predare interdisciplinară 
cu ajutorul calculatorului; cel de inițiere în utilizarea 
calculatorului și a softurilor educaționale; cursul de formator; 
cursul de dezvoltare a competențelor infodocumentare și de 
formare a unei culturi informaționale în cadrul activităților 
bibliotecii și ale CDI și, nu în ultimul rând, cursul „Google 
Apps for Education”, organizat de Casa Corpului Didactic 
Teleorman.

Participarea la aceste cursuri ne-au asigurat reușita în 
realizarea unor activități curriculare și extracurriculare, 
proiecte și concursuri la nivel școlar, județean, interjudețean și 
internațional. Eforturile pe care le-am depus pentru realizarea 
unor astfel de activități au fost foarte mari, dar și rezultatele 
de excepție ne-au încununat cu succes munca susținută și 
dorința de a ne depăși limitele.

Un mediu propice pentru împlinirea aspirațiilor noastre 
cele mai înalte este biblioteca, pentru că aici se intersectează 
toate drumurile care duc spre cunoaștere. Cunoașterea de lumi, 
de oameni, de sine ... Cunoaștere care are la bază pasiunea 
și dăruirea fiecărui bibliotecar, indiferent că activează într-o 
bibliotecă universitară, națională ori școlară. Considerăm, 
de aceea, că este cu atât mai multă nevoie de perfecționare 
într-o bibliotecă situată mai departe de mediul universitar, 
unde noile informații ajung mai greu. Asta, desigur, nu ne 
împiedică cu nimic să ne formăm continuu, prin participarea 
la cursurile de formare, într-un proces de învățare permanent.

Noile cunoștințe au fost dobândite și progresele 
în domeniul tehnologiei digitale au fost realizate prin 

participarea la cursurile de perfecționare organizate de 
Casa Corpului Didactic Teleorman, Biblioteca Centrală 
Universitară din București și Asociația Bibliotecarilor din 
România. Am organizat și ateliere de creație literară și de 
artă plastică la nivel de bibliotecă, pe care le-am coordonat cu 
mare succes, realizând proiecte și participând la concursuri 
școlare la nivel județean, național și internațional. Aceste 
rezultate remarcabile au avut la bază ore suplimentare de 
studiu individual, cercetare și documentare, alături de cadrele 
didactice și de elevii din echipele de proiecte. Considerăm că 
proiectele reprezintă o modalitate extrem de eficientă pentru 
studiu, cercetare, documentare și creativitate. Elevii devin 
mai puțin constrânși, dând frâu liber originalității, inspirației, 
stimulându-și rezervele intelectuale neexplorate. Ceea ce am 
învățat printr-o perfecționare continuă am vrut să împărtășim 
și elevilor și colegilor noștri, prin realizarea unor activități 
educative foarte atractive.

În acest mod, elevii școlii noastre au avut oportunitatea 
de a studia și de a se documenta în mod creativ, realizând 
activități cu un impact pozitiv la nivelul întregii școli, 
activități pe care le-am făcut cunoscute și la nivelul Casei 
Corpului Didactic Teleorman și al BCU „Carol I” din 
București, cu ocazia participării la Conferința Națională 
„Proiecte educative în biblioteca școlară și CDI – schimb de 
bune practici”, organizată de secțiunea „Tehnici pedagogice în 
bibliotecă” a Asociației Bibliotecarilor din România în 2017.

Primul proiect realizat și prezentat de noi a fost prilejuit 
de Săptămâna Educației Globale, în perioada 7-14 noiembrie 
2016, cu tema „Împreună pentru pace”, proiect intitulat 
„Centenarul intrării României în Primul Război Mondial”. 
Alături de echipa de proiect am realizat eseuri, desene, picturi 
și aranjamente florale, simbolice pentru tema respectivă.

Cu această ocazie, studiind bibliografia primului război 
mondial am aflat despre contribuția hotărâtoare a Reginei 
Maria a României, atât în timpul desfășurării războiului, cât 
mai ales la stabilirea termenilor păcii. În felul acesta, am 
descoperit o Regină – soldat care a luptat cu dragoste pentru 
țară și viitorul ei.

Cel de-al doilea proiect care ne-a adus satisfacții mari a 
fost cel intitulat „Lăsați copiii să vină la mine”, lansat de 
Inspectoratul Școlar Județean Teleorman în colaborare cu 
Casa Corpului Didactic din Alexandria. Elevii l-au îndrăgit 
pentru că și-au redescoperit relația cu divinitatea, pe care au 
materializat-o în propriile creații. Astfel, ei au realizat eseuri, 
planșe și aranjamente într-o expoziție care a fost organizată 
în sala de conferințe Casei Corpului Didactic și păstrată mai 
mult timp datorită calității exponatelor apreciate de vizitatori.

Rolul și importanța formării continue a unui bibliotecar modern

prof. Ana-Maria GRIGORE, director
Aurora NEGRILĂ, bibliotecar

Liceul Tehnologic „Sf. Haralambie”, Turnu Măgurele
e-mail: gsharalambie@yahoo.com
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A urmat cel de-al treilea proiect, unul internațional și 

interdisciplinar, „Interferențe culturale în context european”, 
organizat de Palatul Copiilor din Craiova. Elevii au reușit să 
înțeleagă atât istoria culturii și civilizației europene, cât și 
interferențele contemporane, surprinzând cele mai importante 
aspecte la care participăm toți. Au realizat cu bucurie colaje și 
eseuri, obținând două premii I și două premii II, la secțiunea 
„Cultură și civilizație străină” și un premiu I și trei premii II, 
la secțiunea „Artă plastică”.

Aceste rezultate extraordinare ne-au motivat și am 
acceptat provocarea unui alt concurs internațional de creație 
originală, „Basmele Reginei Maria”, desfășurat sub Înaltul 
Patronaj al Altețelor Lor Regale Principesa Moștenitoare 
Margareta și Principele Radu ai României. Elevii au îndrăgit 
foarte mult acest concurs, dând dovadă de multă creativitate. 
Cunoscând-o mai bine pe Regina Maria din timpul Primului 
Război Mondial, prin lucrările lor, elevii au dorit să aducă un 
omagiu celei care a fost una dintre cele mai iubite Regine din 
Europa, pasionată de literatură și artă, ea însăși autoare de 
basme și de picturi. S-au realizat lucrări pentru secțiunea de 
creație literară, basm, la care am obținut trei premii I, basme 
care au fost publicate într-o antologie primită ca premiu 
(a treia imagine), iar la secțiunea „Artă plastică, colaje”, 
am obținut un premiu I și trei premii II. Premierea a avut 
loc la Palatul Elisabeta, unde Alteța Sa Regală Principesa 
Moștenitoare Margareta ne-a înmânat personal premiile. 
Pentru câștigători, momentul a fost unic și cel mai sigur va 
rămâne o amintire de neuitat.

Toate lucrările 
s-au realizat în cadrul 
atelierului de creație 
literară și plastică din 
biblioteca școlii. Elevii 
au putut să se exprime 
prin propria voce. 
Fiecare participant 
și-a redescoperit 
calități ascunse care 
nu puteau fi puse în 
evidență decât prin 
intermediul acestui 
mod de lucru. Am aflat 
cât de importantă este 
legătura dintre oameni 
și că numai împreună, 
prin asocierea de idei, 

se poate evolua spre un salt al cunoașterii și al descoperirii.
Pentru viitor, ne-am dori ca, pe lângă o participare tot 

mai numeroasă a elevilor, tematica proiectelor să devină 
cât mai diversificată și să putem participa chiar și la alte 
proiecte internaționale, menite să-i antreneze pe toți elevii, 
să-i stimuleze, astfel încât fiecare dintre ei să aibă ocazia să 
creeze ce simte, ceea ce își dorește.

Cu siguranță orice elev reprezintă un mic univers și 
depinde numai de noi să-l ajutăm să se descopere și să-și 
pună în valoare calitățile ascunse. În acest mod, împreună, 
bibliotecarul, cadrele didactice și elevii își vor putea manifesta 
personalitatea cât mai liber și cât mai creativ.

O bună parte din succese se datorează și dorinței noastre 
de perfecționare, conștienți fiind că, pe măsură ce desfășurăm 
activități tot mai variate în cadrul bibliotecii, ne putem 
dezvolta profesional, iar prin participarea la cursuri de 
perfecționare, ne păstrăm viu, interesul pentru cunoaștere și 
profesia de bibliotecar.

Sursa imaginilor: Arhiva personală a autoarei.

În anul 1925, la Turnu Măgurele s-a înființat „Școala 
Superioară de Comerț”. Din anul 1936, se transformă în „Liceul 
Comercial de Băieți”. După cum precizează un document aflat 
la Arhivele Statului: „Liceul Comercial de Băieți cuprindea 8 
clase, dând rezultate frumoase, ieşind promoţii bine pregătite”. 
Odată cu Reforma Învățământului din 1948, Liceul Comercial de 
Băieți se transformă în Școala Medie Tehnică de Administrație 
Economică Mixtă. Acesteia i se alătură, din 10 septembrie 1950, 
Şcoala Medie Tehnică Agricolă, iar din anul 1951, Școala Medie 
Tehnică Horticolă Mixtă. La 1 septembrie 1955, Centrul Școlar 
Agricol devine Grupul Școlar Agricol și funcționează cu trei şcoli: 
Școala tehnică de contabilitate agricolă, Școala profesională 
de ucenici horticoli, Școala profesională de mecanici agricoli. 
Profilurile tradiționale ale școlii sunt: servicii, tehnic, resurse 
naturale și protecţia mediului. Pe 17 septembrie 1999, instituția 
primește numele de Grupul Școlar „Sfântul Haralambie”, iar din 
septembrie 2012, numele de Liceul Tehnologic „Sf. Haralambie” 
Turnu Măgurele. Situat în apropierea parcului central al orașului 
și a Primăriei Turnu Măgurele, liceul are condiții didactice 
și materiale la standarde europene: 16 săli de clasă, nouă 
laboratoare, trei cabinete de informatică și o bibliotecă.

Conform http://lthara.weebly.com/prezentare.html și http://
lthara.weebly.com/activitati.html (Redacția)

Albumul desenelor originale – pictură digitală și artă plastică – 
premiate la Concursul Internațional de Creație Originală „Basmele 

Reginei Maria”, Ediția a XII-a, iulie 2017.

Coperta cărții create de noi, care a primit premiul I.



12 | 3/2019

Viata bibliotecilor,

Simpozionul „Anul Bibliologic”, organizat anual 
de Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 
în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării, are drept scop evaluarea activității din anul 
precedent, a bibliotecilor sistemului național, a rezultatelor 
monitorizării și aplicării de către biblioteci a obiectivelor 
anului de referință, identificarea reușitelor și a problemelor 
care necesită concentrarea eforturilor actorilor responsabili.

Reputați specialiști în biblioteconomie consideră această 
reuniune anuală un semn de identitate instituțională, „o 
oglindă fidelă ce reflectă toate momentele importante ale 
domeniului biblioteconomie și științe ale informării” [2, p. 4].

Astfel, ediția a XXVII-a a Simpozionului „Anul 
Bibliologic” s-a desfășurat în data de 28 martie 2018. Sub 
genericul „Bibliotecile în perspectiva dezvoltării durabile: 
dimensiuni biblioteconomice și umane”, el a vizat activitatea 
și rezultatele sistemului național de biblioteci pe anul 2017. 
Parteneri în cadrul reuniunii au fost Organizația Națiunilor 
Unite din Moldova, Asociația Bibliotecarilor din Republica 
Moldova, Programul Novateca, Institutul de Dezvoltare a 
Societății Informaționale [1].

Direcțiile tematice ale simpozionului au fost:
▪ evaluarea activității bibliotecilor din Sistemul Național 

de Biblioteci (SNB) în contextul orientărilor prioritare ale 
anului profesional 2017;

▪ corelarea dezvoltării SNB cu tendințele și prioritățile 
sistemului informațional-biblioteconomic internațional; 
identificarea domeniilor și a subiectelor asupra cărora trebuie 
concentrate eforturile profesionale;

▪ abordarea de perspectivă a tendințelor domeniului 
biblioteconomic şi al ştiinţelor informării în concordanță 
cu prevederile „Agendei ONU 2030 pentru dezvoltare 
sustenabilă” și ale „Strategiei Naționale de Dezvoltare 
Moldova 2030”;

▪ identificarea priorităților de dezvoltare a rețelei de 
biblioteci publice teritoriale, în contextul asigurării viabilității 
Programului Novateca, și a rolului partenerilor cheie în 
garantarea continuității acestuia;

▪ orientarea bibliotecilor spre integrarea pe plan naţional 
şi teritorial a dezvoltării durabile;

▪ încurajarea cunoașterii și stimularea creativității;
▪ crearea unui mediu benefic de comunicare profesională.
Direcțiile tematice s-au integrat perfect priorităților 

strategice, aprobate la nivel național pentru anul 2017:

▪ promovarea și îndeplinirea Obiectivelor Globale 2030;
▪ consolidarea sistemului de statistică bibliotecară (2017 a 

fost declarat „Anul statisticii de bibliotecă”);
▪ dezvoltarea competențelor profesionale, în special 

a competențelor IT (dezvoltarea abilităților solicitate de 
utilizatori, pentru accesarea noilor servicii și oportunități 
digitale, și a abilităților necesare pentru îndeplinirea misiunii 
bibliotecii într-un mediu informațional în schimbare);

▪ explorarea oportunităților oferite de tehnologiile noi: 
dezvoltarea serviciilor inovaționale bazate pe tehnologia 
informației și a comunicațiilor și aplicațiile acesteia; 
asigurarea noilor servicii pentru o audiență cât mai largă;

▪ regândirea principiilor bibliotecii tradiționale într-o 
lume în continuă schimbare: identificarea necesităților 
în evoluție ale utilizatorilor; reinventarea și actualizarea 
funcțiilor și a serviciilor; maximizarea incluziunii sociale și 
asigurarea egalității de șansă, atât în spațiul fizic, cât și digital; 
dezvoltarea bibliotecii ca infrastructură esențială pentru 
comunitate; dezvoltarea de servicii bazate pe interacțiunea 
umană față în față;

▪ instruirea utilizatorilor în folosirea noilor tehnologii și 
aplicații;

▪ implicarea membrilor comunității în activitatea 
bibliotecii și în crearea de conținuturi;

▪ dezvoltarea de parteneriate și intensificarea colaborării 
și a coordonării strategice între bibliotecile din diferite rețele, 
între biblioteci și alte structuri infodocumentare etc.;

▪ antrenarea activă în crearea de conținuturi: postări pe 
bloguri (informații, imagini etc.); postări pe rețele sociale; 
comunicate de presă; afișe ale evenimentelor; articole în ziare 
și reviste; rapoarte anuale, recomandări, ghiduri; documente 
video; conținuturi pentru seminare și evenimente; prezentări.

Lucrărilor simpozionului s-au desfășurat sub formă de: 
listă de discuții (moderatori: Andrei Chistol, secretar de stat 
la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Evan Tracz, 
directorul Programului Novateca); dezbateri; conferința 
directorului general BNRM, Elena Pintilei; întrunire în plen; 
sesiune de postere și materiale audio-vizuale.

Diversitatea manifestărilor a fost completată de 
componența variată a participanților: responsabili ai 
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, manageri 
superiori și funcționali din cadrul bibliotecilor naționale, 
raionale, municipale și orășenești, din învățământ 
(universitare, ale centrelor de excelență, ale colegiilor și 

Persuasiune și continuitate profesională în cadrul simpozionului 
„Anul bibliologic 2017”

Ludmila CORGHENCI, șef secție
Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Direcţia Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Știința Informării
Centru Formare Profesională în Biblioteconomie și Științe ale Informării

e-mail: lcorghenci@bnrm.md
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școlilor), specializate, reprezentanți ai administrației publice 
locale, ai Programului IREX Moldova, ai Programului 
Național Novateca, Camerei Naționale a Cărții ș.a.

Lista de discuții „Linii directorii în asigurarea viabilității 
Programului Național Novateca: Realizări. Sustenabilitate. 
Provocări” (15 intervenții) a identificat prioritățile 
partenerilor cheie ai Programului: elaborarea cadrului de 
reglementare pentru implementarea Legii cu privire la 
Biblioteci, nr. 160 din 20.07.2017; studierea și „trăirea legii, 
intensificarea activităților de advocacy, evaluarea activității 
bibliotecii / bibliotecilor în funcție de indicatori de impact 
(fapt ce ar stimula material personalul de specialitate, ar 
contribui la augmentarea statutului social și profesional al 
bibliotecarului, diversificarea salarizării potrivit serviciilor și 
produselor oferite comunității), dezvoltarea parteneriatelor, 
îndeplinirea de către stat a obligațiunilor privind formarea 
profesională continuă a bibliotecarilor (de ex., finanțarea 
conform prevederilor Codului muncii etc.)”.

Conferința directorului general BNRM, Elena Pintilei, 
cu tema „Anul Bibliologic 2017: interferențe internaționale, 
naționale și locale” a scos în evidență: proiectele majore ale 
IFLA și impactul acestora asupra bibliotecilor din Republica 
Moldova: „Promovarea Agendei ONU 2030 și implicarea 
bibliotecilor în realizarea ODD”, „Dezvoltarea viziunii 
globale a bibliotecii viitorului”, „Lansarea proiectului Harta 
bibliotecilor lumii” (integrarea datelor privind bibliotecile din 
Republica Moldova); modalitățile de implicare a bibliotecilor 
din țară în promovarea și implementarea Obiectivelor de 
Dezvoltare Durabilă 2030, cu accent pe instrumentele IFLA, 
implementate de bibliotecile SNB; contribuțiile bibliotecilor la 
proiectul IFLA „Viziunea globală a bibliotecii” (promovarea 
proiectului cu ocazia reuniunilor profesionale – Forumul 
Managerilor din SNB (noiembrie 2017), conferințe zonale 
(mai-iunie 2017), media; completarea formularului online 
de către bibliotecarii moldoveni etc.); proiectele naționale și 
internaționale ale BNRM cu impact asupra SNB.

Comunicarea cu titlul „Lege nouă – perspective noi” 
(autori: dr. Igor Șarov, secretar general de stat și Eugenia 
Bejan, secretar al Consiliului Biblioteconomic Național) 
a fost axată pe trei subiecte de bază: 1. avantajele Legii cu 
privire la Biblioteci, nr. 160 din 20.07.2017 (serviciu public; 
accentuarea rolului bibliotecii în dezvoltarea unei societăți 
deschise și inclusive, în promovarea alfabetizării, a culturii 
informației și a educației non-formale; accesul la tehnologii 
informaționale și la cunoștințele necesare pentru utilizarea 
acestor tehnologii, accesul gratuit la Internet; formarea 
culturii informației și pregătirea elevilor, studenților, cadrelor 
didactice, cercetătorilor; formarea profesională continuă a 
personalului bibliotecii, asigurând astfel calitatea serviciilor 
și altele); 2. cadru de reglementare, necesar implementării 
Legii (crearea de grupuri de lucru în cadrul CBN, elaborarea 
regulamentelor ca instrumente ale implementării noii legi); 3. 
campania de promovare a prevederilor Legii (grupuri țintă, 
instrumente de promovare).

Comunicatul profesional, inclus în agenda reuniunii, a avut 
drept titlu „Anul Bibliologic 2017 prin prisma indicatorilor 
statistici și de performanță” (autori Ludmila Corghenci, 
Victoria Popa, Biblioteca Națională a Republicii Moldova). 
Cercetarea statistică a activității bibliotecilor în anul 2017 a 
inclus trei etape: observarea și înregistrarea datelor statistice 
(prin evidența din domeniile de activitate): colectarea și 
prelucrarea datelor statistice pentru calcularea și identificarea 
indicatorilor statistici și de performanță (relaționali); analiza, 

interpretarea și valorificarea datelor statistice; formularea 
concluziilor [3]. Analiza și interpretarea datelor statistice 
de către Biblioteca Națională a Republicii Moldova a fost 
reflectată în comunicat în funcție de: indicatorii prezenți în 
Library Map of the World, indicatorii statistici de relevanță 
pentru anul 2017 și indicatorii de performanță (relaționali).

Sesiunea de postere, proiecte şi materiale AV, organizată 
în cadrul Simpozionului, a oferit posibilitatea cunoașterii, 
prezentării şi vizualizării de către toți participanții a practicilor 
de succes, evaluarea implicării creative a bibliotecilor, un 
schimb eficient de experiență, precum și crearea unui mediu 
benefic de comunicare profesională.

Cele mai reușite proiecte au fost nominalizate pentru 
premiul național GALEX cu titlul „Cel mai reușit proiect de 
promovare a imaginii bibliotecii, prezentat la Simpozionul 
Anul Bibliologic 2017”.

Impactul lucrărilor Simpozionului:
▪ cunoașterea / diseminarea experiențelor și a rezultatelor 

profesionale ale bibliotecilor din diverse rețele ale SNB în 
Anul Bibliologic 2017;

▪ lărgirea cercului de participanți la lucrările simpozionului 
prin intermediul transmisiunii on-line, realizate de Institutul 
de Dezvoltare a Societății Informaționale; posibilitatea de 
vizionare a lucrărilor la adresa de Internet https://idsi.md/tv;

▪ prezentarea indicatorilor statistici, a celor de relevanță 
(noi) și relaționali privind activitatea SNB în anul 2017 
și sprijinirea centrelor biblioteconomice teritoriale și 
departamentale, în efectuarea de cercetări statistice, atât în 
interiorul rețelei, cât și comparative;

▪ identificarea priorităților de dezvoltare a rețelei 
bibliotecilor publice teritoriale în contextul implementării 
Programului Novateca;

▪ încurajarea implicării bibliotecilor în implementarea 
ODD 2030 și proiectarea de parteneriate între biblioteci și 
reprezentanța ONU în Moldova;

▪ sprijinirea bibliotecilor în implementarea strategiilor de 
dezvoltare a comunităţilor, prin organizarea de noi servicii, 
atragerea de resurse locale, dezvoltarea de parteneriate, 
măsurarea și promovarea rezultatelor și a experienţelor de 
succes.

Participanții la lucrările reuniunii anuale au adoptat un 
Memoriu pe marginea Simpozionului „Anul Bibliologic 
2017”, care pune în lumină acele aspecte care necesită 
concentrarea eforturilor instituționale și ale administrației 
publice centrale și locale, ale finanțatorilor, cum ar fi:

▪ necesitatea aplicării criteriilor de impact și calitate în 
evaluarea activității bibliotecii și în determinarea cuantumului 
de salarizare a personalului de specialitate din biblioteci;

▪ inițierea, sub egida Ministerului Educației, Culturii 
și Cercetării, a unui proiect național de informatizare și de 
dezvoltare a serviciilor bibliotecare, coordonat de Biblioteca 
Națională a Republicii Moldova (ținând cont de experiențele 
țărilor cu sisteme informațional-biblioteconomice dezvoltate: 
SUA, Cehia, Lituania). Direcțiile prioritare ale proiectului 
ar putea fi: digitizarea patrimoniului documentar național, 
crearea platformei informaționale integrate pentru biblioteci, 
informatizarea bibliotecilor, colaborarea în vederea 
respectării proprietății intelectuale și a drepturilor de autor; 
lansarea de proiecte de co-finanțare, care solicită bibliotecilor 
condiții speciale de aplicare;

▪ includerea bibliotecilor în politicile, programele, 
activitățile, agendele naționale, teritoriale și instituționale, 
orientate pe dezvoltarea sustenabilă a comunităților. Un 
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parteneriat eficient în acest sens este esențial și reprezintă 
condiția care asigură un mediu favorabil pentru realizarea 
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2030. Având în vedere 
faptul că Strategia de dezvoltare 2030 este în plin proces de 
elaborare, momentul este foarte prielnic acestui deziderat;

▪ susținerea procesului de advocacy pentru bibliotecile 
publice moderne (preponderent în formarea competențelor 
bibliotecarilor);

▪ eficientizarea educației formale și non-formale 
a bibliotecarilor pentru dezvoltarea de competențe de 
informare, comunicare, relaționare;

▪ dezvoltarea parteneriatelor care pun în valoare rolul 
bibliotecii, de centru comunitar, serviciu public indispensabil 
comunității (prin instruire, promovarea experiențelor de 
succes, stimularea și încurajarea participanților);

▪ diversificarea serviciilor oferite comunității.
Prin colaborare și parteneriate eficiente, mizând pe 

creativitatea și capacitățile inovative ale personalului de 
bibliotecă, dar și pe sprijinul administrației publice centrale și 
locale, al finanțatorilor, pot fi realizate următoarele deziderate:

▪ crearea în comunitate a unei infrastructuri favorabile 
implementării prevederilor noului cadru legal și strategic al 
activității bibliotecilor;

▪ facilitarea comunicării și a schimbului de opinii în 
procesul de elaborare a documentelor de reglementare, 
normative și tehnologice privind activitatea de bibliotecă;

▪ inițierea unui proces transparent de elaborare și aprobare 
a Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecii 
(la nivel de comunitate);

▪ formarea și dezvoltarea competențelor profesionale ale 
bibliotecarilor, care facilitează și augmentează accesul la 
informație, competențe indispensabile dezvoltării incluzive 
și durabile;

▪ implicarea activă a utilizatorilor în restructurarea 
serviciilor existente și în planificarea celor noi;

▪ asigurarea continuității reformelor de succes, inițiate și 
implementate de Programul Novateca.
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Dacă sportul și dansul ne mențin sănătatea fizică și ne 
fac disciplinați, lectura are mult mai multe beneficii. Poate 
că unii dintre voi nici nu știți cât de mult bine ne face, atât 
pentru psihic, cât și pentru suflet, să citim măcar o oră din zi. 
Cititul este cea mai frumoasă și mai înălțătoare îndeletnicire.

Cititul îmbogățește vocabularul. Nu de puține ori am 
întâlnit adolescenți care au dificultăți în exprimare și nu 
cunosc sensul multor cuvinte. Ei bine, lectura îi ajută să se 
exprime, îi învață cuvinte, sensuri și informații noi.

Lectura lărgește orizonturile. În momentul în care citești 
mai multe cărți, afli lucruri nebănuite, lucruri pe care ai vrea 
să le trăiești, întâmplări și locuri pe care ai vrea să le cunoști. 
Și astfel adolescenții devin mai ambițioși, își vor dori să 
reușească în viață. Vor învăța să privească lucrurile din mai 
multe unghiuri și nu vor mai fi închistați.

Lectura unei cărți aduce liniște interioară, odihnă, 
deconectarea de la gândurile de zi cu zi, poate fi un tip de 
terapie pentru adolescenți. Lectura îmbogățește cultura 
generală. Școala nu reușește să acopere tot ceea ce noi ar 
trebui să știm, ea nu va putea niciodată să ne aducă totul la 
cunoștință, de aceea este esențial să citim cărți.

Cititul face viața mai frumoasă și mai ușoară. Un 
adolescent care citește va lua din cărți tot ceea ce îl interesează 
și va folosi acele informații în viața de zi cu zi. Acele detalii îl 
pot scăpa dintr-o încurcătură sau îl vor face să fie mai apreciat.

Lectura educă și disciplinează. În toate cărțile există 
personaje pozitive și negative. Și, aproape în orice carte, 
vedem că oamenii răi, cu multe defecte sau apucături nefaste, 
sfârșesc rău. Pe principiul „binele învinge răul”, tânărul va 
învăța că prin tertipuri și răutate nu va ajunge nicăieri. Și, 
datorită cărților, își va dori să fie bun, drept, muncitor.

Cititul evidențiază omul. Un tânăr care citește se va putea 
integra oriunde și în orice grup. Datorită cunoștințelor sale va 
putea să poarte orice discuție și va reuși să se facă plăcut și 
apreciat. Cartea oferă tânărului o strălucire aparte.

Cărțile fac cunoscută iubirea. Citind, tinerii vor fi 
îndrăgostiți de iubire, își vor dori iubirea în viața lor, vor 
lupta pentru ea și vor știi cum să o păstreze.

Cititul ne ajută să cunoaștem viața. În cărți sunt dezbătute 
toate problemele omului, toate reușitele și eșecurile. Citind, 
adolescenții vor învăța să le înfrunte cu optimism și curaj.

Cărțile formează. Lectura face dintr-un tânăr cu multe 
temeri, un matur de toată isprava. Îl face inteligent, romantic, 
respectuos, tandru, luptător, încrezător, curajos, bun, milos, îi 
arată care sunt adevăratele valori ale vieții.

Lectura înseamnă bogăție. Un tânăr care citește mult va fi 
un om împlinit sufletește. Cărțile sunt cele mai de preț avuții, 
din ele afli secretul reușitei.

Lectura – mod de viaţă

Daniela VLASE, bibliotecar responsabil
Biblioteca Comunală Șelaru, jud. Dâmboviţa

e-mail: bibliotecaselaru@yahoo.com
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Patrimoniu

Anul 2018 a marcat omagierea marii actriţe dramatice 
Aristizza Romanescu, la împlinirea unui secol de 
la moarte. Artistă de o sensibilitate aparte, cu o 

desăvârşită plastică a mişcării, Aristizza Romanescu (1854-
1918) este una dintre figurile remarcabile ale scenei 
româneşti de la sfârşitul secolului al XIX-lea 
și începutul secolului XX; de numele ei este 
legată o întreagă epocă de renaştere a scenei 
naţionale: „epoca Romaneascăi”, după 
cum evidenţia Mircea Mancaş într-un 
studiu dedicat artistei în 1959.

A debutat în teatru la 18 ani, fără 
să fi urmat o şcoală de actorie în 
România, ci doar luând lecţii de la 
tatăl său, actorul Costache Demetriad. 
Dorind să se perfecționeze continuu, 
s-a inspirat și a luat lecții de la cei mai 
mari artişti străini ai vremii. Alături de 
actorul și partenerul ei de scenă Grigore 
Manolescu, a studiat arta dramatică la 
Paris, pe scena Comediei Franceze, cu 
marii actori François Jules Edmond Got, 
Louis-Arsène Delaunay, François-Joseph 
Régnier, precum și la Londra, cu marea 
actriță Ellen Terry, impresionându-și profesorii 
prin sensibilitate, capacitatea de interpretare, 
dicție, stăruință și putere de muncă.

Pe scenele teatrelor naţionale din București și Iași a jucat 
mai ales în piese ale autorilor francezi și englezi, precum și 
în primele piese de teatru românești de inspirație originală, 
în versuri, ale poetului Vasile Alecsandri: „Despot vodă” și 
„Fântâna Blanduziei”.

În cei peste 30 de ani de carieră, repertoriul său a fost 
mai bogat decât al multor altor actrițe, jucând mai bine de 
340 de roluri în peste 300 de piese, interpretând cu un talent 
extraordinar toate genurile de roluri din comedii, melodrame, 
tragedii, vodeviluri – piese la modă în aceea perioadă. A 
jucat alături de mari artiști ai teatrului românesc: Grigore 
Manolescu, Matei Millo, Frosa Sarandy, Mihail Pascaly, 
Anica Popescu, Constantin Nottara, Agatha Bârsescu, Petre 
Sturza, Vasile Leonescu, Petre Liciu, Aglae Pruteanu etc.

Primul său rol important a fost cel al unei vestale în „Roma 
învinsă”, apoi al unei june prime, cel al Anei din „Familia 
Danicheff”, apoi rolul Almei din „Onoarea”, rolul Marion din 
„Marion Delorme”, precum şi rolul Elisei din „Nerușinații”, 

rolul Valentinei din „Crimă celebră” etc. Renumite au fost și 
interpretările în rolul Acteei din piesa „Nerone”, al Francinei 
din „Françillon”, al lui Eboni din „Don Carlos”, al Annei 
Damby din „Kean”, al Dorinei din „Tartuffe” sau al Rosaliei 

din „Moartea civilă”. Interpretarea ei s-a caracterizat 
prin gesturi și mișcări sugestive, susţinute de 

o voce limpede și de o dicție desăvârșită. A 
pus în valoare marile roluri shakespeariene, 

jucate pe scenele românești, cel al Julietei 
din „Romeo şi Julieta”, al Ofeliei din 
„Hamlet”, al Desdemonei din „Othello”, 
al Chaterinei din „Femeia îndărătnică” 
și al lui Lady Macbeth din „Macbeth”, 
interpretarea scenică fiind studiată în 
timpul călătoriilor efectuate la teatre 
din Londra și Scoția.

A fost actrița care interpretat pentru 
prima dată personajele principale 
feminine din piesele lui Caragiale: Zoe 

din „O scrisoare pierdută”, piesă care 
a avut premiera pe 13 noiembrie 1884, 

alături de Ştefan Iulian, Mihail Mateescu, 
Ion Petrescu şi Constantin Nottara, și Anca 

din „Năpasta” – interpretare care a fost 
considerată de actriță „cel mai mare nesucces 

din cariera ei”. Vasile Alecsandri a creat pentru 
Aristizza Romanescu rolul Getta din piesa „Fântâna 

Blanduziei”, piesă care a avut premiera pe 22 martie 
1884, când au fost prezenți, în Sala Teatrului Naţional din 
Bucureşti, alături de Regele Carol I, personalităţi precum 

Ion C. Brătianu, C. A. 
Rosetti, alături de Ion 
Ghica, venit special de 
la Londra. Interpretarea 
oferită de Aristizza 
Romanescu şi Grigore 
Manolescu, în rolurile 
principale, a făcut ca 
piesa să fie considerată 
cel mai mare succes de 
până atunci al literaturii 
dramatice românești.

A jucat și în alte 
roluri din piese ale 
autorilor români, cum 

Un ctitor uitat al teatrului românesc. 
Aristizza Romanescu (1854-1918) în Colecţiile Speciale 

ale Bibliotecii Naționale a României

Mihaela MANOLACHE, bibliotecar
Biblioteca Națională a României. Serviciul Colecţii Speciale

e-mail: mihaela.manolache@bibnat.ro
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au fost rolurile Iuliei din „Ovidiu” de Vasile Alecsandri, 
Malca din „Luceafărul” de B. P. Hasdeu, rolurile din piesele 
„Iadeșul” și „Unchiul Sărăcie” de Al. Macedonski sau din 
cele ale lui Barbu Șt. Delavrancea, Ghe. Bengescu-Dabija 
și Dimitrie Ollănescu Ascanio, roluri care au consacrat-o 
definitiv pe scena teatrală românească.

Aristizza Romanescu 
a organizat în iunie 
1891, alături de o trupă 
de actori condusă de 
Grigore Manolescu 
(1857-1892), primul 
turneu peste hotare, 
la Viena, la „Karl”-
Theater, cu spectacole 
în limba română, un 
experiment unic în istoria 
teatrului românesc de 
la sfârșitul secolului al 
XIX-lea. Indiferența 
forurilor oficiale, 
însă, și nepromovarea 
acestor spectacole și a 
strădaniilor inițiatorilor, 
de a dovedi publicului 
vienez, valoarea 
interpretărilor actorilor 

români au determinat ca succesul artistic al marilor actori, în 
piese ca „Hamlet”, „Romeo și Julieta”, „Mândrie și amor”, 
„Nerone”, să fie bine primit doar de criticii de presă și să nu 
aibă un succes financiar pe măsură, trupa acumulând datorii 
din împrumuturi. După moartea lui Grigore Manolescu, în 
1892, datoriile acumulate au trebuit achitate de artistă.

Odată cu crearea primei Societăți Dramatice, după modelul 
Comediei Franceze, Aristizza Romanescu a fost angajată de 
această societate, la 24 iulie 1877; neîndeplinind însă toate 
cerințele de stagiu impuse de regulamentul Teatrului, a fost 
admisă să figureze doar între gagiști (actorii nesocietari). Mai 
târziu, în octombrie 1880, a fost angajată ca societară cl. II şi 
apoi ca societară cl. I, în 1882, alături de Grigore Manolescu. 
Demisionează în 1885, pentru ca în septembrie 1886 să se 
întoarcă în cadrul Societăţii, ca angajată a Teatrului Naţional 
și având calitatea de societară cl. I, până la retragerea din 
activitate în anul 1914.

Aristizza Romanescu a susţinut numeroase reprezentaţii 
în beneficiul unor actori, în scopul strângerii de bani pentru 
diverse situaţii și cauze umanitare, la aceea vreme existând o 
„modă” a reprezentaţiilor extraordinare în profitul personal 
al unui artist. Această formă de recompensă încerca să 
amelioreze aspectele negative ale vieţii teatrale și condiţiile 
grele de viaţă ale artiştilor.

Ca profesoară de declamație la Conservatorul de Muzică 
și Declamațiune din București, din 1893, odată cu înființarea 
primei Catedre de declamație, împreună cu Ștefan Vellescu și 
Constantin Nottara, actrița a pledat pentru asumarea jocului 
de scenă realist, pentru renunțarea la arta declamatorie 
romantică, evidenţiind că un actor are nevoie de trei însușiri: 
talent, gândire și studiu. De-a lungul carierei didactice, 
timp de două decenii, a format generații întregi de actori, 
personalităţi care au intrat în istoria teatrului românesc, prin 
rolurile interpretate, precum marile actriţe Maria Ventura, 
Maria Filotti, Sonia Cluceru, Lucia Sturdza-Bulandra, Maria 
Giurgea sau Marioara Voiculescu.

A fost decorată cu medalia „Bene-Merenti clasa I” în 
1899 ca o încununare a unei cariere de 20 ani, o „carieră 
adevărat artistică”. Medalia cu deviza „Bene-Merenti” se 
acorda ca recompensare a meritelor avute în domeniul artelor, 
științelor, industriei, agriculturii etc., era realizată dintr-un 
metal galben, avea un diametru de 30 mm și o grosime de 
21/2 mm, o formă rotundă, purtând pe o parte efigia în relief 
a Domnitorului, înconjurată de cuvintele „Carolus primus 
Princeps Romanum”, iar pe cealaltă, tot în relief, cuvintele 
„Bene-Merenti”, înconjurate de o ghirlandă de stejar și unite 
sus și jos prin câte o fundă. Medalia avea în partea superioară 
un inel, prin care se trecea o panglică de moar vișiniu, cu 
margine de fir argintiu, și se purta exclusiv pe partea stângă 
a pieptului. Era însoțită de un brevet semnat de Rege, având 
sigiliul regal și contrasemnătura ministrului din domeniul 
căruia aparținea persoana decorată. Gh. Ionescu-Gion spunea, 
într-un articol publicat în ziarul „Epoca” din 15 ianuarie 
1899, că marea actrița merita această decorație pentru „cel 
mai frumos talent natural pe care vre-o dată o femeie de 
teatru l-a primit de la Dumnezeu”, precum și „pentru patima 
nestinsă, covârșitoare, nemărginită, cu care, mai presus decât 
orice alt, a iubit teatrul și cariera ei artistică”.

În 1903, marea actriţă s-a retras din activitatea artistică, 
ocazie cu care a fost organizată o reprezentație de adio, în data 
de 14 februarie, pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti. 
Artista și-a continuat activitatea didactică la Conservatorul 
de Muzică și Artă Dramatică până în 1914. Datorită stării 
de sănătate precare, a mai apărut doar rareori în public și 
a mai jucat doar în două piese montate pe scena Teatrului 
Național din București: „Suprema forță” și „Irinel”. Alături 
de actorul Petre Liciu, a fost prezentă la Blaj, în 1911, cu 
ocazia sărbătorilor jubiliare ale „Societății pentru fond de 
teatru român”, unde artiştii au susținut un amplu recital.

În 1912, artista a jucat rolul unei surori de caritate în 
primul film românesc „Independența României. Răsboiul 
Româno-Ruso-Turc 1877”, alături de Olimpia Bârsan, 
Sonia Cluceru, Angela Luncescu, Agepsina Macri, Nelly 

Grigore Manolescu. Arhiva 
istorică. Fond Secol XX. Colecția 
„L. Predescu”. Colecții Speciale. 
Biblioteca Națională a României.

Flacăra, Anul I, nr. 29, 5 mai 1912. Cabinetul de Periodice românești vechi. 
Colecții Speciale. Biblioteca Națională a României.
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Santa și Ecaterina Zimniceanu. Filmul aducea pe ecrane 
reconstituirea cinematografică a războiului din 1877-1878, 
pentru cucerirea Independenței României și a fost produs 
cu mijloacele tehnice specifice perioadei și cu concursul 
Ministerului de Război. Scenariul le aparținea actorilor 
Petre Liciu, Aristide Demetriade, Constantin Nottara, la 
definitivarea lui contribuind Grigore Brezeanu și scriitorul 
Corneliu Moldovanu. Regizori au fost Grigore Brezeanu 
şi Aristide Demetriade, iar producător, Leon Popescu. Din 
distribuție au făcut parte actori ai teatrelor din București: 
Aristide Demetriade în rolul Domnitorului Carol I, Constanța 
Demetriade în rolul Principesei Elisabeta, Constantin Nottara 
în rolul lui Osman Pașa, Aurel Athanasescu în rolul lui Peneș 
Curcanul etc. În numărul din 15 septembrie 1912 al „Gazetei 
ilustrate”, a fost publicată o scurtă cronică referitoare la 
primirea pe care a făcut-o publicul acestui film: „Am văzut 
ceea ce e cam rar la noi: sala întreagă în delir, aplaudând 
când filmul arăta eroismul soldaților noștri la Grivița și 
fazele luării, pierderii și reluării redutelor întâia și a doua. De 
obicei, publicul nostru e rece și nepăsător. Ei bine, l-am văzut 
vibrând de entuziasm”.

Aristizza Romanescu a luptat pentru respectul profesiei 
de actor în societatea 
românească și pentru 
recunoașterea funcției 
sociale a teatrului. Într-un 
articol dedicat actriței în 
suplimentul „Universul 
literar” din octombrie 
1929, Victor Bilciurescu 
amintește cuvintele 
acesteia: „a fi actor 
înseamnă a fi sclav; să n-ai 
odihnă, să n-ai sărbătoare, 
să n-ai copil, să n-ai nici 
o afecțiune, să n-ai inimă. 
Până la moarte! Lucrul cel 

mai de plâns e mizeria sfâșietoare a comedianului, care nu 
trăiește decât pentru alții”.

Colecțiile Speciale ale Bibliotecii Naționale a României 
dețin un număr important de documente care se referă la viața 
și activitatea artistică a marii actriţe Aristizza Romanescu. 
Alături de câteva scrisori adresate unor personalități artistice 
sau unor cunoscuți ai săi, regăsim și un fond important de 
fotografii și de cărți poștale în care artista este prezentată în 
diverse ţinute de scenă, de fotografii personale, completate de 
câteva fotografii ale unor actori și persoane publice, prieteni 
și cunoștințe ale artistei.

Documentele de arhivă istorică includ o bogată colecţie 
de „caiete de rol” ale unora dintre cele peste 300 de roluri 
interpretate de-a lungul carierei sale artistice, de afişe ale 
unor piese în care a jucat rolurile principale, de fotografii și 
desene. Alături de acestea, trebuie amintite şi câteva ziare 
şi reviste de la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului 
XX, în paginile cărora au fost publicate cronici teatrale 
ale diverselor piese în care a jucat, precum și numeroase 
articole care evocă viaţa şi activitatea artistică a Aristizzei 
Romanescu. În paginile revistelor se regăsesc, de asemenea, 
încercări literare ale artistei.

Cabinetul Manuscrise 
al Bibliotecii Naționale a 
României deţine în colecții, 
câteva scrisori ale marii 
actriţe, una dintre acestea 
fiind adresată istoricului 
A. D. Xenopol, în care îi 
amintește de o piesă trimisă 
de acesta și care ar fi putut 
intra în repertoriul teatrului. 
Cu același mulțumiri, 
actrița trimite o scrisoare şi 
soției marelui istoric, poeta 
Riria (Coralia) Xenopol, în 

care îi mărturisește că i-a făcut o „adâncă impresie” dialogul 
dramatic trimis, sperând că interpretarea dată acestuia să fie 
pe placul scriitoarei. În colecție regăsim și o scrisoare adresată 
actorului și colegului de trupă Petre Liciu, pe care îl roagă să 
discute cât mai degrabă cu confraţi din teatru, pe tema unor 
spectacole pe care ar dori să le joace într-un turneu. Într-o 
altă scrisoare adresată unui anume Andrei Marin, trimisă în 
ultima parte a vieții, de la Paris, unde se afla bolnavă sub 
îngrijirea medicilor, mărturisea că „abia scriu, numai văz cu 
un ochi, abia auz și nu pot umbla neînsoțită nici 10 pași!” și își 
exprima dorința ca, la întoarcerea în țară, venind pe Dunăre 
cu vaporul, să se poată întâlni la debarcaderul din Giurgiu, cu 
destinatarul scrisorii, pentru a-i cunoaște noua familie.

Arhiva Istorică a Colecţiilor Speciale din Biblioteca 
Națională a României păstrează în fondurile sale, peste 25 de 
caiete de rol, o mică parte din cele dedicate celor peste 300 de 
roluri pe care actrița le-a interpretat de-a lungul carierei. Fără a 
le enumera în ordinea importanței lor, deoarece, pentru fiecare 
interpretare, artista depunea o activitate intensă de studiu 
și cercetare, nu doar asupra perioadei în care se desfășura 
acțiunea piesei, ci și asupra 
costumației purtate, amintim 
câteva dintre caietele păstrate în 
colecţii, pentru roluri precum: 
Mariorá din „Sóre de toamnă”, 
Ana Row din „Ana Row”, 
Julia din „Marele Galeotto”, 
Maria din „Banul Mărăcine”, 
d-na Chatenei din „Puiculița”, 
Suzana din „Iertarea”, Debora 
din „Debora”, Ursita din 
„Sărutarea”, Dolores din 
„Patria”, Elena din „Noaptea 
nunții”, Despina din „Ștefan 
vodă”, Diana de Lys din 
„Diana de Lys” ș.a.

În completarea fondului de 
documente de arhivă istorică 
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privind activitatea artistică a Aristizzei Romanescu, trebuie 
amintită și existenţa unor afișe ale câtorva piese în care a jucat 
rolul principal. Așa este afișul reprezentației extraordinare din 
9 martie 1892, date de „Societatea Dramatică” în beneficiul 
artistului Grigore Manolescu, în care s-au jucat piesele 
„Françillon” de Alexandre Dumas fiul, „Lumea nouă” de 
A. din Dorna și „Je suis ministre” – un monolog de I. A. 
Guillon. Un alt afiș anunță că, pe 23 iunie 1892, Societatea 
Dramatică din Iași a susținut în Sala Teatrului, o reprezentație 
extraordinară, la premiera piesei „Moartea civilă”, cu 
concursul Aristizzei Romanescu și al lui Grigore Manolescu, 
spectacol dat în beneficiul artistului. Afișul piesei „Nerone”, 
dramă istorică a cărei acțiune se petrece în anul 68 d.Ch., 
este de asemenea păstrat în fondurile Colecțiilor Speciale 
ale Bibliotecii Naționale a României și face referire la o 
reprezentație extraordinară a piesei, din 28 februarie 1887, 
cu Grigore Manolescu în rolul lui Claudius Cesare Nerone și 
Aristizza Romanescu-Manolescu în rolul Acteei.

Biblioteca Naţională a României deţine şi un afiș care 
anunță închiderea stagiunii, din 16 aprilie 1891, cu prezentarea 
spectacolului „Romeo și Julieta”, dat în beneficiul Aristizzei 
Romanescu, cu Grigore Manolescu în rolul lui Romeo. Nu în 
ultimul rând, în 1919, Teatrul Național găzduia, în regia lui 
Ioan Perez, cea de-a o suta reprezentație a piesei „Fântâna 
Blanduziei”, ocazie cu care a fost tipărit un „afiș pentru 

memorie”, în care era 
prezentat, în paralel, 
personalul artistic de la 
premiera din 1884, cu 
Aristizza Romanescu 
în rolul Gettei și 
Constantin Nottara 
în rolul lui Horațiu, 
alături de distribuția din 
1919, tot cu Nottara în 
rolul principal, dar cu 
Eugenia Ciucurescu în 
rolul Gettei.

Fondul de arhivă 
istorică este completat 
de câteva reproduceri 
și fotografii ale artistei 
în diferite roluri, al 
Ofeliei din „Hamlet” și 
al Almei din „Onoare”, 
dar și de un desen care 
o înfățișază pe actriță în 
postura de profesoară, 
cu lornion și având sub braț un repertoriu teatral. Nicolae 
Mantu, autorul acestui desen, a fost un binecunoscut pictor 
și grafician interbelic care a contribuit, printre altele, cu 
desene satirice și caricaturi în „Adevérul”, „Dimineața”, 
„Patriotul”, „Moftul român”, „Moș Teacă”, „Furnica” etc.

În documentele de colecții speciale păstrate în Cabinetul 
de Fotografii al Bibliotecii Naţionale a României, imaginea 
actriței care s-a dăruit scenei și formării multor generații de 
actori este completată de fotografii în diferite costume de 
scenă sau din viața privată. Fotografiile în costume de scenă, 
în format carte-de-visite sau de cărţi poştale ilustrate, făceau 
parte dintr-o colecţie vastă de imagini pusă în circulaţie de 
editura Fraţilor Şaraga din Iaşi. Ea intermediază accesul 
vizual la rolurile jucate, la costume, la arta sa interpretativă. 
Programul iconografic al acestei edituri, ca şi al altor 
edituri din România acelei periode, urmărea cunoaşterea şi 
răspândirea culturii române și promovarea artiştilor români, 
prin intermediul seriilor de fotografii înfăţişând actori în 
diverse roluri interpretate pe scenele ţării. Au rămas astfel 
posterităţii fotografii de o valoare documentară de nepreţuit 
pentru istoria teatrului românesc.

În Cabinetul de Fotografii este păstrată şi o ilustrată din 
1910, oferită lui Ion Andrei, cu autograf, redând un colţ 
din intimitatea marii actriţe, o cameră, un univers delicat, 
încărcat de amintirile unei vieţi de scenă, alături de partenerul 
său Grigore Manolescu. Fotografii, afişe, costume din piese, 
mici obiecte de artă şi suveniruri umplu complet spaţiul care 
înconjoară divanul îmbrăcat în catifea şi broderii pe care 
actriţa pare scufundată în lectură.

Pe lângă aceste fotografii cu portretul actriței, deținem 
în colecții și câteva fotografii cu personalități care au avut 
legătură cu Aristizza Romanescu și viața artistică. Îi amintim 
doar pe Grigore Manolescu, A. D. Xenopol, Coralia (Riria) 
Xenopol, Maria Filotti, Maria Ventura, Lucia Sturdza-
Bulandra, Petre Liciu.

Cabinetul Periodice Românești Vechi din cadrul Colecțiilor 
Speciale ale Bibliotecii Naționale a României deține ziare și 
reviste care au marcat, în paginile lor, activitatea artistică a 
actriței Aristizza Romanescu, dar și puținele încercări literare 
ale scriitoarei Aristizza Romanescu.

Voința națională, Anul XX, nr. 5366, 15/28 februarie 1903. 
Cabinetul de Periodice românești vechi. Colecții Speciale. 

Biblioteca Națională a României.

Fântâna Blanduziei. Fond Secol XX. 
Colecția „L. Predescu”. Colecții 
Speciale. Biblioteca Națională a 

României.
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Cea mai mare parte a presei sfârșitului de secol XIX – 

ziare ca „Românul”, cu suplimentul „Românul literar”, 
„Adevérul”, „Epoca”, „Constituționalul” etc. – au publicat 
numeroase cronici teatrale ale pieselor în care actrița a jucat. 
Cronicarii au adus elogii talentului și modului de interpretare 
al jocului scenic. Amintim aici cronicile din ziarul „Românul” 
pentru piesele „Ana Rov”, „Familia Danicheff” , cu rolul 
Ana, „Dómna Kiajna” cu rolul Ancuța, „Narcis” cu rolul 
Marchizei de Pompadour, „Onoarea” cu rolul Almei, pentru 
a enumera doar câteva dintre piesele aduse la cunoștința 
publicului cititor de presă.

Dintre numeroasele cronici teatrale ale ziarelor vremii, 
în „Românul” din 1-2 aprilie 1894, autorul cronicii la piesa 
„Fata de bancher”, în care Aristizza Romanescu interpreta 
rolul Iuliei, personajul principal feminin, consemna despre 
artistă următoarele: „[…] a fost de admirat. Din acest rol 
de ingenuă, a făcut o adevărată creațiune. În rolul acesta 
acum vreo 14 ani, când l-a interpretat întâia oară, și-a arătat 
puterea talentului care în urmă trebuia s-o facă a repurta 
atâtea succese.” Într-o altă cronică, tot din ziarul „Românul”, 
din numărul din 22 mai 1891, referitoare la susținerea unor 

reprezentații la Teatrul din Iași, autorul acorda aproape cea 
mai mare parte din spaţiul articolului, prestaţiei artistice 
deosebite a artistei care interpretase rolul contesei din piesa 
„Fédora” de Victorien Sardou, scriind: „[…] fiecare cuvânt 
resunând ca o perlă ce ar fi căzut într-un vas de cristal, iată 
minunata reproducere dramatică la care ne-a făcut să asistăm 
d-na Romanescu”.

Despre prestația actriței în rolul Julietei din „Romeo și 
Julieta”, Gheorghe Ionescu-Gion, ziarist și cronicar literar și 
teatral la ziarul „Românul”, scria în numărul din 29 ianuarie 
1891, făcând o comparație cu prestația avută de actriță cu un 
an în urmă: „E curios! Sunt părți pe cari anul acesta artista le 
dă cu mai multă precesiune și cu mai nimerită potrivélá. În 
scena narcoticului, asérá d-na Romanescu a fost magistrală. 
Era firesc acest progres; dér ceia-ce mi se pare ciudat, este 
faptul că scena întrevederea din primele tabeluri nu mai 
are farmecul ce avea anul trecut”. Cu toate acestea, autorul 
articolului conchide că actrița a fost perfectă: „Rol de ingenuă 
cu părți tragice, dar de uâ forță care nu trece peste mijloacele 
fisice ale inteligentei artiste, Julieta e, pentru a dice astfel, 
personagiul în care cu mai multă artă și mai mult frumos intră 
pe deplin d-na Romanescu”.

Presa scrisă a începutului de secol XX deținută de 
Colecțiile Speciale ale Bibliotecii Naționale a României – 
„Conservatorul”, „Universul”, cu suplimentul „Universul 
literar”, „Epoca”, „Voința națională”, „Rampa”, 
„Lumina”, „Flacăra” etc. – oferă cititorului şi alte articole, 
cea mai mare parte din acestea fiind „in memoriam” – despre 
viaţa şi activitatea artistică a actriţei.

Odată cu renunţarea la activitatea teatrală, la numai 49 de 
ani, Aristizza Romanescu a fost onorată cu o reprezentaţie de 
retragere organizată la Teatrul Național din Bucureşti. Într-
un articol apărut în ziarul „Epoca” din 15 februarie 1903, 
autorul menţiona, cu ocazia acestui evenimentului: „după o 
muncă de trei zeci și șapte de ani, – o viață de om! – marea 
artistă se retrage când talentul ei este în plină vigoare, când 
admirația publicului e în cea mai înaltă treaptă a intensității, și 
când în Teatrul Național nu e nimeni care să umple acel mare 
gol pe care d-na Romanescu îl lasă în urma sa”. Spectacolul-
eveniment desfăşurat în 14 februarie 1903 a cuprins câteva 
piese: actul balconului din piesa „Romeo și Julieta”, jucat 
de A. Pruteanu și Ar. N. Demetriad; comedia într-un act „Ca 
în Biblie” de Cavalotti, jucată de Aristizza Romanescu și 
Constanța Demetriad, alături de P. Sturza și Sybil; canţoneta 
„Barbu lăutarul” de Matei Millo, jucată de I. Anestin; piesa 
într-un act „Cancer la inimă” de Haralamb G. Lecca, jucată 
de Aristizza Romanescu, G. I. Nottara, I. Niculescu, V. 
Toneanu, G. Achille, N. Soreanu, P. Ciucuretti și V. Cernat; 
„Quartetul Carmen Sylva”, executat de George Enescu, D. 
Dinicu, G. A. Dinicu și E. Loebol; versuri din „Mortua sum” 
de Haralamb G. Lecca. La sfârșitul spectacolului, în onoarea 
actriței, au fost ținute alocuțiuni și au fost citite versuri de 
Const. C. Brăescu și Smara Gheorghiu.

Cu toate acestea, actrița nu s-a retras definitiv din 
viața artistică, prezenţa sa fiind amintită şi la spectacolul 
extraordinar cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la înfiinţarea 
Teatrului Național, când, alături de C. Nottara, V. Leonescu 
și V. Toneanu, a interpretat un tablou într-un act în versuri de 
D. Ollănescu Ascanio, pe muzică de C. Dumitrescu.

Paginile ziarelor au surprins și încercările literare ale 
actriței. În acest sens, în „Universul literar”, supliment al 
ziarului „Universul”, se regăseşte un articol dedicat amintirii 
lui Grigore Manolescu, partenerul de scenă al actriței, în care 
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Patrimoniu
actriţa povesteşte despre un turneu în oraşele Iaşi şi Chişinău, 
realizat în primăvara anului 1888, precum şi amănunte 
despre reprezentaţiile date cu această ocazie. Numele 
actriţei figurează, de asemenea, printre colaboratorii revistei 
„Făntăna Blanduziei”, apărute între anii 1888-1889, alături 
de Mihai Eminescu, Dr. Chabudian, I. Pop-Reteganul, Cezar 
Colescu-Vartic, Constantin Jiquidi, Gr. Manolescu, dr. Gh. 
Marinescu, dr. Crăiniceanu, D. N. Marinescu (Marion), Radu 
Popea, N. Velescu ş.a.

Tot în presa vremii este menţionat un articol din ziarul 
„Rampa” din 1920, în care, Nae Basarabeanu, bibliotecarul 
Teatrului Naţional din Bucureşti, realizează o retrospectivă 
a celor mai frumoase artiste românce care au jucat „în 
româneşte pentru ţară şi splendoarea scenică a teatrelor 
noastre din ţară”, nominalizând-o pe marea artistă Aristizza 
Romanescu (profesoară şi protejată a M.S. Regina Elisabeta) 
pentru anul 1882, alături de numele altor mari actriţe ca: 
Maria Theodorini, Frosa Sarandi, Eufrosina Popescu, 
Teodora Pătraşcu, Elena Theodorini, Agatha Bărsescu, 
Eleonora Nottara, Constanţa Demetriade, Agale Pruteanu, 
Lucia C. Bulandra, Marioara Voiculescu, Maria Filotti etc.

Ziarele vremii au publicat, spre sfârșitul vieții actriței, şi 
câteva articole care atrăgeau atenția asupra situației deprimante 
în care aceasta se afla, arătând că, fiind foarte bolnavă, trebuia 
„să muncească, ca artistă și ca profesoară, ca să ajungă a’și 
câștiga existența”, deoarece pensia de 184 lei era mult prea 
mică pentru a-i asigura mijloacele necesare unui trai decent, 
după cum atrăgea atenția Emil Nicolau, în numărul din 26 
aprilie 1911, din ziarul „Rampa”. Bolnavă şi singură, s-a 
retras la Iaşi, unde, în 4 iunie 1918, în timpul frământărilor 
Primului Război Mondial, a murit în sărăcie şi mizerie.

Ca un omagiu adus marii actriţei, în 1919, la comemorarea 
unui an de la moartea acesteia, ziarul „Rampa” din 21 iunie a 
publicat un articol sub semnătura actriţei Maria Filotti, fostă 
elevă a Aristizzei Romanescu, articol care sublinia că actriţa 
încă „trăieşte intens în inimile noastre, cari am cunoscut-o 
de aproape, trăeşte pentru toţi cari am iubit-o şi admirat-o, 
trăeşte şi ne luminează sufletul, ca stelele acelea, cari, deşi au 
apus din înălţimi, lumina lor străluceşte, încă peste veacuri, 
minunate şi fermecătoare!”, descriind-o pe „Măicuţa” astfel: 
„[…] cu obraji rumeni, sub cupola de păr argintiu, doi ochi 
pătrunzători, din care ţâşnea o flacără ce pătrundea adânc în 
suflet, şi cu surâsul ei fermecător, surâsul acela incomparabil 
care captiva, înlănţuia”.

Cu ocazia împlinirii unui deceniu de la moartea artistei, 
în 1928, o altă fostă elevă, marea actriţă Lucia Sturdza-
Bulandra, într-un articol apărut în ziarul „Rampa” din 27 
martie, evoca amintirea fostei profesoare de la Conservatorul 
de Artă Dramatică, arătând că: „Aristizza Romanescu nu a fost 
înzestrată numai cu un mare talent. De la ea până astăzi nici o 
altă actriţă, oricât de iubită şi apreciată, a teatrului românesc, 
în cei 30 de ani de carieră, nu a desfăşurat o activitate aşa de 
imensă prin intensitatea şi varietatea ei. Aristizza Romanescu 
a jucat aproape cu egal succes toate genurile de roluri, trecând 
de la comedia bufă la comedia de salon, de la melodramă 
la tragedie. A cântat şi vodeviluri, a interpretat teatrul liric, 
tragedia antică, precum şi teatru românesc”.

Expoziţia-virtuală realizată de Colecţiile Speciale ale 
Bibliotecii Naţionale a României, la împlinirea unui veac 
de la moartea marii actriţe, îşi propune să prezinte o parte 
din documentele care aduc în atenţie imaginea artistei care 
s-a dedicat scenei și pregătirii multor generații de actori, 
fragmente din viaţa şi activitatea celei care a fost unul dintre 

ctitorii teatrului românesc: pagini de corespondenţă, fotografii 
din viaţa personală şi artisitcă, un bogat fond de „caiete de 
rol” din numeroase piese în care a jucat, alături de câteva afişe 
ale unor piese reprezentate pe marile scene din Bucureşti şi 
din ţară, în care a interpretat rolurile principale. Activitatea 
Aristizzei Romanescu a fost apreciată de critica teatrală din 
presa vremii, în cronici fiind oferite, pe lângă comentariile 
privind prestaţia actorilor principali, și amănunte vizând 
conținutul piesei. În paginile revistelor regăsim, de asemenea, 
articole referitoare la încercările literare ale artistei, alături 
de numeroase articole evocând viața și activitatea artistică a 
Aristizzei Romanescu.

Vă invităm să vizionați și expoziția virtuală dedicată 
Aristizzei Romanescu la adresa http://www.bibnat.ro/dyn-
doc/Expo%20virtuala%20Aristizza%20Romanescu%20
2018.pdf (Redacția).
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Introducere
România și Polonia sunt legate de o istorie comună, de 

solidaritate în momente cruciale. Relaţia România – Polonia 
se bazează pe un parteneriat strategic de substanţă, prin care 
se doreşte extinderea spaţiului valorilor atât la nivel european 
cât şi transatlantic, pentru cooperare eficientă în plan politic, 
diplomatic, economic şi cultural.

În epoca globalizării, Polonia, o ţară fostă comunistă, 
oferă un exemplu de bună convieţuire a mai multor etnii: 
polonezi, evrei, ruşi, etc., fiind respectate şi chiar promovate 
istoria, tradițiile şi cultura minorităților. Numărul mare 
de autori români care au lucrări în bibliotecile din Polonia 
confirmă relaţiile excelente de cooperare culturală.

Stagiu de cercetare
Stagiul de cercetare la Biblioteca Institutului de Cercetări 

Literare din Varşovia. Academia Polonă de Ştiinţe, având 
tema „Scriitori români în bibliotecile din Polonia”, s-a 
desfăşurat în luna iunie 2017, în cadrul unui schimb inter-
academic.

Obiectivele stagiului:
1. identificarea şi valorificarea prezenţei unor mari 

personalităţi de origine română, a lucrărilor unor autori 
români care se găsesc în bibliotecile poloneze, dar care lipsesc 
din colecţiile Bibliotecii Academiei Române, în acest fel 
aducându-se completări Bibliografiei Române Retrospective;

2. lansarea unor propuneri de proiecte comune (e.g. 
iniţierea unui proiect privind digitizarea lucrărilor de referinţă 
aparţinând unor autori români, lucrări ce nu se găsesc în 
colecţiile Bibliotecii Academiei Române şi care, astfel, vor 
putea fi consultate local de utilizatorii noştri);

3. schimburi de experienţă.

Etapizarea stagiului de cercetare:
1. prospectarea în fişierele clasice ale Bibliotecii 

Institutului (au fost analizate 199 de fişe cu descrieri 
bibliografice din catalogul tradiţional);

2. organizarea pe cinci criterii a informaţiilor obţinute;
3. verificarea în colecţiile BAR a lucrărilor autorilor găsiţi, 

care se pot încadra în Bibliografia Română Retrospectivă;
4. completarea Bibliografiei Române Retrospective, în 

cazul în care lucrările găsite aici lipsesc din colecţiile BAR;
5. valorificarea lucrărilor printr-un catalog sau o expoziţie.

Rezultatele stagiului
Au fost identificate lucrări ale unor mari personalităţi 

de origine română, din domeniul literaturii, teoriei literare, 
filosofiei etc, în limbile română, poloneză, engleză și 
franceză. Au fost analizate aproximativ 199 de fişe cu 
descrieri bibliografice din catalogul tradiţional, acestea fiind 
împărţite ulterior, după următorele criterii:

1. Criteriul tematic: – literatură, critică literară, filologie 
– 167 de cărți;

Experienţe poloneze: stagiu de cercetare 
la Biblioteca Institutului de Cercetări Literare din Varșovia. 

Academia Polonă de Știinţe

dr. Maria Carmen Nadia PETRE, bibliograf
Biblioteca Academiei Române. Serviciul Bibliografie Naţională

e-mail: nadia@biblacad.ro

Fişe de catalog din Biblioteca Institutului de Cercetări Literare.
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– filosofie – 30 de cărți;

– politică – două cărți;

2. Criteriul lingvistic: – lucrări în limba română – 25 de 
cărți;

Fişe de catalog din Biblioteca Institutului de Cercetări Literare.

Fişe de catalog din Biblioteca Institutului de Cercetări Literare.

– lucrări în limba franceză – 57 de cărți;

– lucrări în limba engleză – 11 cărți;

– lucrări în limba germană – 15 cărți;

Fişe de catalog din Biblioteca Institutului de Cercetări Literare.
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– lucrări în limba poloneză – 86 de cărți;

– lucrări în limba rusă – cinci cărți;

3. Criteriul de intrare în colecții: – schimb internațional 
– 25 de cărți;

– achiziție (traduceri) – 99 de cărți;

4. Lucrări care se referă la români și la operele acestora 
– 37 de cărți;

5. Lucrări care pot fi incluse în Bibliografia Națională 
Retrospectivă – 13 cărți;

Fişe de catalog din Biblioteca Institutului de Cercetări Literare.
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Lucrările ilustrate în articol au fost identificate în catalogul 
bibliotecii Institutului, urmând a fi verificată prezenţei lor în 
colecţiile Bibliotecii Academiei Române. În cazul în care 
aceste cărţi lipsesc din colecţiile BAR, descrierile lor vor fi 
preluate pentru a completa Bibliografia Română Retrospectivă.

Concluzii
Din cele 199 de fişe cu descrieri bibliografice inventariate, 

reiese că majoritatea sunt din domeniul literaturii (167), 
jumătate sunt traduceri (99), iar dintre acestea, 86 sunt în 
limba poloneză.

Cifrele relevă faptul că schimbul de carte a funcţionat bine, 
existând 25 de cărţi în limba română. Importanţa literaturii 
române este confirmată de prezenţa unor nume relevante din 
domeniu: Mihai Eminescu, Ion Creangă, Eugen Ionesco, 
Emil Cioran, Mircea Cărtărescu, Herta Müller, multe din 
operele acestora reprezentând traduceri în poloneză, engleză, 
franceză, germană.

Putem confirma existența autorilor români în colecțiile 
bibliotecii Institutului de Cercetări Literare din Varşovia, a 
unor mari personalităţi literare, a românilor din diaspora şi, 
nu în ultimul rând, a românilor de origine evreiască. Astfel, 
Polonia oferă un exemplu de societate multiculturală prin 
prezenţa diferitelor etnii în societate, educaţie şi cultură, 
lucru reflectat inclusiv în colecţiile bibliotecilor.

Stagiul profesional de la Institutul de Cercetări Literare 
din Varşovia din cadrul Academiei Polone de Ştiinţe a 
oferit noi oportunităţi de dezvoltare profesională, precum 
şi de cunoaştere a realităţii şi evoluţiilor din domeniul 
biblioteconomic.

De asemenea, au fost stabilite contacte cu specialiști 
polonezi în domeniu, colegi din cadrul Bibliotecii Institutului 
anunţându-și intenţia de a efectua în viitor un stagiu de 
cercetare la Biblioteca Academiei Române, în cadrul 
schimbului inter-academic.

Biblioteca Orășenească „Tata Oancea” Bocșa a 
organizat luni, 17 decembrie 2018, în cadrul 
proiectului educațional „Școala altfel”, în parteneriat 

cu Liceul Teoretic „Tata Oancea” Bocșa, concursul de lectură 
„Înfruntarea cărților”.

Astfel, elevi ai claselor a X-a și a XI-a, însoțiți de 
doamnele profesoare Stela Boulescu și Liana Ferciug, au 
poposit la biblioteca publică bocșană pentru a propune, cât 
mai convingător, o lectură, o carte preferată.

La această a V-a ediție s-au înscris în concurs 15 elevi 
care și-au prezentat cartea preferată, încercând să-i convingă 
pe ceilalți participanți s-o citească. După cum se știe, nimic 
nu este impus, elevii având dreptul să aleagă orice carte din 
literatura română sau universală, fiecare concurent alcătuind o 
fișă de lectură pe care să o folosească în momentul prezentării.

Prin cărțile propuse și prin prezentările susținute, elevii 
au dat dovadă de seriozitate, au demonstrat că au exercițiu 
lecturii, că sunt pasionați de citit și de cărți și că participă la 
acest concurs cu mare plăcere.

Cea mai interesantă carte – votată „Cartea anului” – 
susținută și de o prezentare extraordinară a fost cartea „Oscar 
și Tanti Roz” de Erich Emmanuel Schmitt, propusă de eleva 
Flavia Marcu. De o prezentare la fel de bună a beneficiat 
volumul „Cititoarea” de Traci Chee, carte propusă de eleva 
Cristina Hock.

Prezentări atractive ale unor cărți care incită la lectură au 
mai susținut elevii Bogdan Drugă („Un bărbat pe nume Ove” 
de Frederik Bachman), Daiana Potocean Bereanu („Mințile 
lui Billy Milligam” de Daniel Keyes) și Andra Deleu („Să 
ucizi o pasăre cântătoare” de Harper Lee).

Astfel, și această a V-a ediție a concursului „Înfruntarea 
cărților” și-a îndeplinit scopul, acela de a promova cartea, 
lectura în afara bibliografiei școlare, între obiectivele urmărite 
fiind și însuşirea, de către participanţi, a competenţelor de 
lectură: înţelegerea textelor literare, capacitatea de a reflecta 
asupra acestora, de a formula opinii, argumente şi interpretări 
proprii și de a le susține în cadrul unei dezbateri.

Elevii au fost îndrumați și însoțiți de doamnele prof. 
Stela Boulescu și Liana Ferciug, evenimentul fiind organizat 
de Biblioteca Orășenească Bocșa în parteneriat cu Liceul 
Teoretic „Tata Oancea”, iar premierea câștigătorilor a avut 
loc în luna ianuarie 2019.

Fişe de catalog din Biblioteca Institutului de Cercetări Literare.

Înfruntarea cărților ed. a V-a. 
Bocșa 2018-2019

Gabriela ȘERBAN, manager cultural
Biblioteca Orășenească „Tata Oancea” Bocșa

e-mail: biblioteca_bocsa@cs.ro
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Luni, 17 decembrie 2018, la Biblioteca Orășenească 
„Tata Oancea” din Bocșa a avut loc un nou eveniment 
dedicat artei: vernisajul „Salonului de iarnă”, ediția 

I. Au expus artiști plastici membri ai Uniunii Creatorilor de 
Artă. Filiala Reșița, coordonați de președintele Gustav Hlinka.

Pe simeze s-au aflat lucrări semnate de următorii artiști 
plastici: Aurora Lunic și Marius Nițov – Gătaia, Nik Potocean, 
Aurica Boboescu, Dani Boboescu și Ancuța Boboescu – 
Bocșa, Flavia Grădinaru, Adina Ghinaci, Livia Frunză, Adina 
Babiak, Ana Viorica Farkaș, Niculina Ghimiș și Tünde Timar 
– Reșița, Doina Marița Hlinka și Gustav Ioan Hlinka.

Despre artă și pasiunea pentru pictură, dar și despre 
lucrările expuse au vorbit: artistul plastic Viorel Coțoiu, 
membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, artistul 
plastic Gustav Hlinka și gazda evenimentului, Gabriela 
Șerban. Din pricina vremii neprielnice, publicul a fost 
restrâns, o mână de oameni, dând dovadă de curaj și biruind 
nămeții, a participat la acest eveniment menit să încălzească 
și să bucure suflete prin culoare și talent.

Evenimentul a fost organizat de Biblioteca Orășenească 
„Tata Oancea” Bocșa în parteneriat cu Uniunea Creatorilor de 
Artă. Filiala Reșița, iar de lucrările expuse s-au bucurat artiști 
plastici, oameni de cultură, prieteni ai instituției gazdă, dar 
și elevii Liceului Teoretic „Tata Oancea” aflați în săptămâna 
„Școala altfel”.

Vernisajul „Salonului de iarnă” la Bocșa

Gabriela ȘERBAN, manager cultural
Biblioteca Orășenească „Tata Oancea” Bocșa

e-mail: biblioteca_bocsa@cs.ro
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Cartea Românească rămâne un model editorial 
reprezentativ pentru începutul secolului XX. Înființată 
în anul următor Marii Uniri, editura își ia un nume cu 

rezonanță pentru cultura și conștiința românească sintetizând 
misiunea și viziunea sa. Discuții preliminare, pregătiri 
„îndelungi și serioase făcute la Iași în mijlocul frământărilor 
din vremea războiului” au cristalizat ideea înființării unei 
edituri care să fie un simbol al unității românilor și care să 
contribuie la afirmarea și manifestarea conștiinței naționale.

De obicei, discuții despre viitoarea organizare a țării 
aveau loc în Aula Universității ieșene, iar discuțiile despre 
cultură și educație stârneau un interes deosebit. Cea mai 
dezbătută problemă era mijlocul de a înlătura cât mai repede 
analfabetismul de la sate (se conturau astfel, obiectivele și 
misiunea viitoarei edituri). Având în vedere că discuțiile se 
purtau în timpul primului război mondial, când nu se conturase 
câștigătorul, iar vremurile erau din ce în ce mai tulburi și 
mai imprevizibile, se cuvine să remarcăm determinarea 
și optimismul intelectualității românești (ca de altfel, a 
întregului popor). Conferințele și dezbaterile organizate la 
universitatea ieșeană prefigurau societatea românească de 
după război și de după unire.

Conform actelor de înființare, data de naștere a editurii 
este 19 august 1919. Numele oficial este Institutul de Editură 
„Cartea Românească”. Chiar dacă era înregistrată ca o 
editură nouă, „Cartea Românească” a rezultat din unirea unor 
întreprinderi cu tradiție în domeniul tiparului:

1. Tipografia lui C. I. Rasidescu (urmașa vechii tipografii a 
scriitorului și revoluționarului C. A. Rosetti, care la rândul ei 
trecuse prin diverse transformări și proprietăți, ca de exemplu 
cea a lui Carol Göbl);

2. Librăria – Editura „Ioanițiu și fii” (înființată în 1858);
3. „Librăria Școalelor” (înființată de C. Sfetea în 1891);
4. „Minerva” – instituție tipografică și editorială înființată 

în 1898.
Capitalul inițial a fost de zece milioane de lei și părea 

greu de realizat în Iașiul de după război, dar contribuția 
remarcabilă a lui Vintilă Brătianu, prin intervenția sa la 
Banca Românească, precum și prin exemplul personal, a fost 
hotărâtoare. În acest capital inițial erau incluse și contribuțiile 
materiale și financiare ale instituțiilor fondatoare.

Primul statut al editurii, semnat și înregistrat la Tribunalul 
din Iași, fost alcătuit de prof. Ion Athanasiu. Chiar dacă 
pregătirile preliminare înființării editurii s-au realizat la Iași, 
înregistrarea societății comerciale (sub forma de Societate 
Anonimă – echivalentul de astăzi al societăților pe acțiuni) 
s-a realizat la București (la 19 august 1919, acum 100 de ani).

Noua editură a atras repede atenția intelectualității 
vremii și a publicului larg, prin fondatorii și personalitățile 
din conducerea și administrația sa. Academicieni, profesori 
universitari, mari editori și tipografi ai epocii, economiști și 
juriști de renume s-au implicat în activitatea editurii. Selectiv 
îi putem enumera pe câțiva:

• prof. Ioan Athanasiu, rectorul Universității din București, 
membru corespondent al Academiei Române,

• prof. Ion Simionescu, naturalist și scriitor, membru al 
Academiei Române,

• Sarmisa Bilcescu Alimănișteanu, prima femeie care a luat 
titlul de doctor în drept la Paris (prima femeie, nu doar prima 
româncă), membră în primul Consiliul de Administrație, 

• Nicolae Th. Ionnițiu – director, cel care alături de C. I. 
Rasidescu și C. Sfetea a întemeiat marea instituție „Cartea 
Românească”, înglobând și Tipografia și Librăria „Răsăritul” 
de la Iași. Ionnițiu s-a ocupat de Direcția Comercială și, după 
moartea lui C. Sfetea, a devenit directorul editurii,

• C. I. Rasidescu – inițial director industrial și membru 
în Comitetul de Direcție. Aduce în societatea „Cartea 
Românească”, întreprinderea sa industrială și comercială și 
intră în conducere ca director industrial și apoi ca director plin,

• I. R. W. Krannich. Născut la Riga dar stabilit în România 
la București, s-a specializat în grafică și a condus atelierele de 
grafică ale editurii „Cartea Românească”; era și colaborator al 
faimoasei reviste Arta Grafică,

„Cartea Românească”, 
model editorial reprezentativ pentru perioada interbelică

prof. univ. dr. Elena TÎRZIMAN
Universitatea București. Facultatea de Litere. Departamentul Știinţe Administrative

e-mail: elena.tirziman@litere.unibuc.ro
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• Vasile Constantinescu, din 1919 șef al atelierelor 

Rasidescu, integrate în Institutul de Editură „Cartea 
Românească” și apoi șef central al atelierului de culegere.

O trecere în revistă a componenței Consiliului de 
Administrație al editurii, din 1938, ne permite să facem 
o serie de aprecieri privind organizarea, conducerea și 
politica instituțională. Din cei 15 membri ai Consiliului de 
Administrație, șapte erau membri titulari sau corespondenți 
ai Academiei Române (ca de exemplu I. Brătescu-Voinești, 
I. Pillat, Gh. Țițeica, Gh. Adamescu). De asemenea, Banca 
Națională își desemnase, în Consiliul de Administrație, 
un viceguvernator și un cenzor – C. T. Teodorescu și G. 
Dobrovici, iar lumea afacerilor era reprezentată de un mare 
comerciant – V. Th. Orghidan.

Obiectivul declarat al fondatorilor era de a crea o instituție 
editorială care să contribuie la tipărirea unor lucrări literare 
și științifice ieftine, menite a răspunde nevoilor populației 
românești și a ajuta astfel la educația și emanciparea 
românilor: „[…] scopul principal să fie tipărirea unei biblioteci 
ieftine cu conținut literar dar mai ales științific, pentru 

răspândirea culturii 
adaptată la nevoile 
mulțimii de la noi 
[…], cultura înțeleasă 
nu ca o îngrămădire 
de cunoștințe, ci ca 
răspândirea acelor 
cunoștințe folositoare 
care să deie valoare 
creatoare, productive, 
energiei dormitânde a 
sătenilor.”

Remarcăm printre 
obiectivele editurii și 
un îndemn de implicare 
socială. Editura, 
prin activitățile sale 
specifice își propune, 

și vom vedea în timp că va și reuși să fie un agent activ de 
educație și culturalizare a publicului larg și, în același timp, 
un sprijin real al autorilor români.

Activitatea editurii era foarte bine organizată. Nimic 
nu era experimental sau la voia întâmplării. În planificarea 
și organizarea activității erau avute în vedere programele 
editoriale, colecțiile și seriile tematice dezvoltate și susținute 
de editură, precum 
și publicațiile de 
informare bibliografică, 
prin care se făcea 
cunoscută activitatea 
editurii. Colecția cu cea 
mai largă audiență în 
epocă a fost „Cunoștințe 
folositoare” editată în 
patru serii tematice: 
„Știința de la noi”, 
„Sfaturi pentru 
gospodari”, „Din 
lumea largă” și „Știința 
aplicată”.

Prin editarea 
scriitorilor români 
clasici și contemporani, 

editura „Cartea Românească” continua activitatea editurii 
„Minerva”. Se urmărea, de asemenea, susținerea și dezvoltarea 
conștiinței naționale, acestea fiind și obiectivele principale 
asumate de editura „Minerva”, asimilată ca instituție 
fondatoare a editurii „Cartea Românească”. Lucrările, editate 
după un plan bine stabilit (și apreciat în breasla editorială și 
în lumea culturală), s-au impus printr-o excelentă calitate 
grafică și editorială, beneficiind de recunoaștere în țară și în 
străinătate și primind numeroase premii și distincții. Editura a 
reușit chiar să aibă ceea ce azi s-ar numi „identitate de marcă”.

„Cartea Românească” a inaugurat un sistem propriu 
pentru informarea bibliografică, prin cataloage editoriale cu 
apariție semestrială și o revistă lunară de bibliografie culturală 
„Buletinul Cărții Românești”. De asemenea, a întreținut 
un periodic al noutăților științifice intitulat „Buletinul 
laboratoarelor” în care erau prezentate noile realizări 
științifice mondiale și contribuțiile savanților români. Editura 
„Cartea Românească” a reușit să impună un model editorial 
și economic propriu, care poate fi descris prin:

– stabilirea clară a unui plan editorial (în acord cu 
politica editorială dar și cu cerințele publicului cititor și cu un 
echilibru între autorii noi, consacrați și traduceri);

– organizarea de colecții și serii tematice;
– consecvență în menținerea calității grafice a lucrărilor 

editate;
– editarea de publicații de promovare și de instrumente 

bibliografice;
– editarea în limbile de circulație internațională, pentru a 

lărgi aria de vânzare și publicul cititor.
Modelul economic poate fi descris prin:
– controlarea întregului lanț de publicare și desfacere;
– organizarea administrativă cu ateliere, clădiri și librării 

proprii;
– înalta specializare a personalului;
– realizarea de studii de piață și de politici de promovare 

și marketing;
– vânzarea și distribuirea de materiale didactice și 

educative, împreună cu documentele tipărite;
– specializarea pe grupuri țintă, precum publicul școlar;
– ajustarea planurilor editoriale pentru a asigura 

rentabilitatea societății (echilibru între titluri și autori noi și 
autori consacrați cu succes de piață).

Modelul editorial și cel economic constituia un tot unitar 
care prin corelări și ajustări reciproce au contribuit în epocă 
la succesul de piață al editurii. De exemplu, ajustarea tirajelor 
în funcție de studiile 
de piață și de cerințele 
publicului cititor garanta 
eficiența economică a 
publicării unei lucrări. 
Semnalarea lucrărilor 
prin instrumente 
bibliografice specifice, 
dar și prin anunțuri, 
publicate pe pagina de 
titlu sau în locuri foarte 
vizibile în cărți deja 
publicate contribuia la 
fidelizarea și lărgirea 
ariei publicului cititor.

Pe lângă documente, 
editura a promovat și a 
comercializat materiale 
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didactice, produse de papetărie și astfel profitul societății 
comerciale a crescut. De altfel, publicul școlar a fost un public 
țintă tratat cu mare atenție de către editură. În fiecare toamnă, 
înaintea începerii anului școlar, „Cartea Românească” 
organiza un târg de specialitate, semnalând manualele 
școlare, cărțile de specialitate și din bibliografia școlară, 
dar și un material didactic din cel mai divers (materiale 
de laborator, planșe, jucării etc.). Pentru unele materiale 
didactice, editura obținuse exclusivitatea de distribuție și 
vânzare (e.g. materialul didactic Montessori). Manualele și 
cărțile cu rol didactic promovau și ele produsele editurii. De 
exemplu, lucrarea „Cum se face un erbar” de I. Simionescu, 
publicată în 1937, prezenta în paginile de început anunțurile 
comerciale privind trusele complete pentru erbar, clasa a II 
și a V-a. Mai mult, editura promova și materiale considerate 
inovatoare și noi pentru activitățile didactice, precum 
Cellophan – materialul nou universal pentru lucru manual.

Un alt mare avantaj al editurii era acela că dispunea de 
clădiri, spații proprii și de un personal cu înaltă specializare. 
„Cartea Românească” avea clădiri în proprietate în București, 
Timișoara, Iași, Cluj, Chișinău ș.a. Sediile, atelierele, librăriile 
proveneau de la fondatorii editurii (sub forma capitalului 
social la înființare). Dotările clădirilor erau corespunzătoare 
destinațiilor alocate și de un nivel calitativ ridicat.

Sursă: https://images.okr.ro/serve/auctions.v7/2016/jun/12/
a9c5a5d198c56366cf9cda905904a343-7915606-1000_1000_11.jpg.
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Ștefan Viorel Papp. Conservarea preventivă în literatură. 
Studiu de caz: Numele trandafirului
Numele trandafirului, cunoscutul roman al lui Umberto Eco, 
include, pe lângă elemente de semiotică, analiză biblică, 
medievalistică și teorie literară, și informaţii legate de conservarea 
preventivă a manuscriselor, de spaţiul de depozitare a acestora, 
de bibliotecă. Considerate de biserică, drept periculoase, cărţile 
care descriau ereziile vremii sau sentimentele umane erau, în 
Evul Mediu, ascunse de privirile indiscrete, accesul în bibliotecă 
nefiind permis oricui. În roman, în subsidiar, apare preocuparea 
bibliotecarului pentru buna păstrare a documentelor, sunt 
descriși factorii cu o influenţă negativă asupra acestora, factorii 
de degradare a pergamentului și proprietățile sale, se vorbeşte 
despre sistemul de aerisire al bibliotecii mănăstirii (în care se 
petrece acțiunea) și despre modul în care se face evidenţa cărţilor 
și conservarea preventivă. Romanul este și o pledoarie pentru 
bibliotecă și pentru domeniul conservării documentelor, care are, 
în prezent, un statut ştiinţific sistematizat.
Cuvinte cheie: biblioteci medievale – conservare preventivă, 
carte rară – manuscrise – factori de degradare, Umberto Eco. 
Numele trandafirului – eseu

Tana Oprea. Rolul bibliotecilor în societatea modernă
În octombrie 1998, Parlamentul European a adoptat raportul 
„Rolul bibliotecilor în societățile moderne”, care definește 
cele mai importante acțiuni paneuropene necesare în domeniul 
bibliotecii și care a determinat lansarea a două programe dedicate 
acesteia, unul dintre ele fiind „Telematics for libraries”, 
concentrat pe IT, ca instrument care asigură un acces mai bun la 
resursele bibliotecilor. În ultimii ani au apărut o serie de schimbări 
în biblioteci: a crescut utilizarea informațiilor electronice; s-au 
extins serviciile online; s-au modificat structurile organizaționale 
ale bibliotecilor, modelele și strategiile de management; sunt 
promovate principiile managementului prin rezultate, în baza 
cărora sunt alocate și utilizate resursele; organizarea serviciilor se 
bazează tot mai mult pe evaluarea cunoștințelor și a competențelor 
etc. Disponibilitatea informațiilor a crescut foarte mult, iar 
bibliotecile vor trebui să țină pasul cu evoluțiile rapide ale TIC 
pentru a-și menține poziția centrală în lanțul informațional.
Cuvinte cheie: biblioteci – societate informațională, Uniunea 
Europeană – programe dedicate bibliotecilor, biblioteci – 
societate – evoluție, biblioteci – politici de dezvoltare, strategii

Julieta Ivan. Biblioteca Comunală „Cristache Georgescu” 
Cornățelu. 24 ianuarie – Unirea Principatelor Române. 
„Unire-n cuget și-n simțiri”
Pentru că în 2019 se împlinesc 160 de ani de la Mica Unire, pas 
important în înfăptuirea statului național unitar român, în data de 23 
ianuarie 2019, Biblioteca Cornățelu (jud. Dâmbovița) a organizat, 
în parteneriat cu școala gimnazială și căminul cultural din 
comună, manifestarea „Unire-n cuget și-n simțiri”. Activitatea a 
avut ca obiectiv cunoașterea importanței și a semnificației istorice 
a zilei de 24 ianuarie, dar și familiarizarea elevilor cu personalități 
ale istoriei naționale. Prin desfășurarea unor astfel de activități 
cultural-artistice, se urmărește formarea unei conduite patriotice 
și a unor comportamente morale încă de la vârste fragede.
Cuvinte cheie: biblioteci publice, Biblioteca Comunală Cornățelu 
(jud. Dâmbovița) – eveniment, Unirea Principatelor Române

Elena-Aniela Badea. Biblioteca Orășenească „Ada Orleanu” 
Horezu. Scurt istoric
Prima bibliotecă populară a fost înființată în Horezu în 1899 
cu un fond de carte de 175 de volume. Din 1979, biblioteca 
este găzduită de Casa de Cultură „Constantin Brâncoveanu”. 
După 1990, biblioteca a primit numele scriitoarei, publicistei și 
traducătoarei Ada Orleanu (1916-1990). Din 2009, biblioteca 
a intrat în programul „Biblionet – lumea în biblioteca mea” 

Toate aceastea au făcut ca, în perioada interbelică, 
„Cartea Românească” să fie o editură rentabilă, cu un profit 
considerabil, lucru demonstrat și de creșterea capitalului 
social de la zece milioane de lei, în 1919, anul înființării, la 
100 de milioane de lei, în 1938.

Editura „Cartea Românească” era o editură cunoscută și 
respectată în epocă. O politică instituțională înțeleaptă a făcut 
ca editura să se individualizeze pe piața românescă, să fie 
cunoscută și în spațiul european (participând la numeroase 
târguri de carte internaționale) și să nu intre în relații de 
concurență directă cu alte edituri prestigioase ale vremii. 
Alte edituri din epocă erau „Scrisul Românesc”, „Cultura 
Națională” (1921-1927), (1930-1938), Editura Fundației 
Regale pentru Literatură și Artă, Editura Casei Școalelor. 
„Cartea Românească” a avut activități concurențiale și 
complementare cu aceste edituri reușind să își creeze o 
identitate culturală și comercială proprie.

În august 2019, se împlinesc 100 de ani de la apariția 
acestei edituri în spațiul românesc. Se cuvine poate a ne 
întoarce la momentele sale de început și să-i omagiem locul 
în cultura românească și, de ce nu, să învățăm din experiența 
ei specifică.

Sursa imaginilor: Colecțiile Speciale ale Bibliotecii 
Academiei Române.

Referințe bibliografice:
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București: Editura Enciclopedică, 1996.
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Metropolis Center, clădire inaugurată în octombrie 2008 și construită 
menținând fațada primei tipografii din București, Tipografia „Cartea 

Românească”, monument istoric având cod LMI B-II-m-B-18922. 
Sursă: https://ro.wikipedia.org/wiki/Metropolis_Center#/media/

Fi%C8%99ier:Bd._Iancu_de_Hunedoara_-_Metropolis_Center.jpg



30 | 3/2019

Abstracte
și deține în prezent 30.183 de volume. În cadrul bibliotecii au 
loc, în permanență, expoziții de carte cu ocazia aniversării și 
comemorării scriitorilor, întâlniri cu scriitorii locali, diferite 
concursuri, programe și proiecte cultural-educative. Prin 
parteneriatele încheiate cu grădinița și liceul din localitate se 
urmărește promovarea lecturii, susținerea educației pentru toți 
copiii, implicarea lor în diferite activități culturale și dezvoltarea 
simțului lor practic și estetic. Instituţie de importanţă strategică, 
Biblioteca Orășenească Horezu este cel mai semnificativ serviciu 
civil de stocare şi difuzare a informaţiei în comunitate.
Cuvinte cheie: biblioteci publice – istoric, biblioteci publice 
– comunitate, biblioteci publice – evenimente, aniversări, 
Biblioteca Orășenească Horezu

Ana-Maria Grigore, Aurora Negrilă. Rolul și importanța 
formării continue a unui bibliotecar modern
Aplicând cele învățate în cadrul cercurilor pedagogice și al 
cursurilor de formare, biblioteca Liceului Tehnologic „Sf. 
Haralambie” din Turnu Măgurele organizează ateliere de creație 
literară și artă plastică și participă cu proiecte la concursuri școlare 
la nivel județean, național și internațional. De altfel, proiectele 
reprezintă o modalitate eficientă de studiu, documentare și 
creativitate. Un proiect care merită menționat este „Centenarul 
intrării României în Primul Război Mondial” și a fost prilejuit de 
ediția din 2016 a Săptămânii Educației Globale. Un alt proiect care 
a adus satisfacții mari a fost „Lăsați copiii să vină la mine”, lansat 
de Inspectoratul Școlar Județean Teleorman în colaborare cu Casa 
Corpului Didactic din Alexandria. Trebuie amintit și proiectul 
internațional interdisciplinar „Interferențe culturale în context 
european”, organizat de Palatul Copiilor din Craiova, precum 
și participarea, în 2017, la cea de-a XII-a ediție a concursului 
internațional de creație originală „Basmele Reginei Maria”.
Cuvinte cheie: biblioteci școlare – ateliere de creație, proiecte, 
evenimente, Liceul Tehnologic „Sf. Haralambie” Turnu Măgurele

Ludmila Corghenci. Persuasiune și continuitate profesională 
în cadrul simpozionului „Anul Bibliologic 2017”
Simpozionul „Anul Bibliologic”, organizat anual de Biblioteca 
Națională a Republicii Moldova și Ministerul Educației, Culturii 
și Cercetării, are drept scop evaluarea activității din anul 
precedent a sistemului național de biblioteci și identificarea 
reușitelor și a problemelor care necesită concentrarea eforturilor 
actorilor responsabili. Ediția a XXVII-a din 2018 s-a desfășurat 
sub genericul „Bibliotecile în perspectiva dezvoltării durabile: 
dimensiuni biblioteconomice și umane”. Articolul prezintă cele 
șapte direcții tematice ale simpozionului, precum și cele nouă 
priorități strategice, aprobate la nivel național pentru anul 2017. 
Sunt prezentate pe scurt și principalele lucrări susținute în cadrul 
evenimentului, precum și cele șase obiective urmărite de acesta. 
Participanții la lucrările reuniunii anuale au adoptat un memoriu, 
care pune în lumină acele șapte aspecte care necesită concentrarea 
eforturilor instituționale și ale administrației publice centrale și 
locale, precum cele șase deziderate pentru anul 2018.
Cuvinte cheie: biblioteci publice – Republica Moldova – proiecte 
naționale, evaluare anuală, Simpozionul „Anul Bibliologic 2017”

Daniela Vlase. Lectura – mod de viaţă
O pledoarie pentru lectură. Cititul este cea mai frumoasă și 
mai înălțătoare îndeletnicire; ea aduce liniște interioară și 
deconectarea de la gândurile de zi cu zi. Lectura îmbogățește 
cultura generală. Școala nu reușește să acopere tot ceea ce noi 
ar trebui să știm, de aceea este esențial să citim cărți. În cărți 
sunt dezbătute toate problemele omului, toate riscurile, eșecurile, 
împlinirile și reușitele. Citind, tinerii pot învăța să le înfrunte cu 
optimism și curaj. Un tânăr care citește mult va fi un om împlinit 
sufletește.
Cuvinte cheie: lectură – promovare, valori spirituale, educație

Mihaela Manolache. Un ctitor uitat al teatrului românesc. 
Aristizza Romanescu (1854-1918) în Colecţiile Speciale ale 
Bibliotecii Naționale a României
Anul 2018 a marcat 100 de ani de la trecerea în neființă a marii 
actriţe dramatice Aristizza Romanescu, una dintre figurile 
remarcabile ale scenei româneşti de la sfârşitul secolului al XIX-
lea, de numele căreia se leagă o întreagă epocă de renaştere a 
scenei naţionale. În cei peste 30 de ani de carieră, a jucat mai 
bine de 340 de roluri în peste 300 de piese. Colecțiile Speciale 
ale Bibliotecii Naționale a României dețin un număr important de 
documente care se referă la viața și activitatea artistică a Aristizzei 
Romanescu: scrisori adresate unor personalități artistice sau unor 
cunoscuți, fotografii și cărți poștale, peste 25 de caiete de rol, 
afișe ale unor piese în care a jucat rolul principal, ziare și reviste 
care au marcat, în paginile lor, activitatea artistică, dar și încercări 
sale literare. Expoziţia virtuală realizată de Colecţiile Speciale ale 
Bibliotecii Naţionale a României îşi propune să prezinte o parte 
din documentele care aduc în atenţie imaginea artistei, precum și 
fragmente din viaţa şi activitatea celei care a fost unul din ctitorii 
teatrului românesc.
Cuvinte cheie: Biblioteca Națională a României – colecții 
speciale – manuscrise, periodice, fotografii, afișe – expoziție 
virtuală, Aristizza Romanescu (1854-1918) – actriță și profesoară 
de declamație română

Maria Carmen Nadia Petre. Experienţe poloneze: stagiu de 
cercetare la Biblioteca Institutului de Cercetări Literare din 
Varşovia. Academia Polonă de Ştiinţe
Stagiul de la Biblioteca Institutului de Cercetări Literare din 
Varşovia – Academia Polonă de Ştiinţe, având tema „Scriitori 
români în bibliotecile din Polonia”, s-a desfăşurat în luna iunie 
2017, în cadrul unui schimb inter-academic. Etapizarea stagiului 
de cercetare: prospectarea în fişierele clasice ale bibliotecii 
Institutului; organizarea pe cinci criterii a informaţiilor obţinute; 
verificarea în colecţiile Bibliotecii Academiei a lucrărilor care se 
pot încadra în Bibliografia Română Retrospectivă; completarea 
BRR, în cazul în care lucrările găsite nu se află și în colecţiile 
Bibliotecii Academiei Române; valorificarea lucrărilor printr-
un catalog sau o expoziţie. Au fost identificate aproximativ 
199 de fişe din catalogul tradiţional, cu descrieri bibliografice 
pentru lucrări ale unor mari personalităţi de origine română, din 
domeniul literaturii, teoriei literare, filosofiei, în limbile română, 
germană, poloneză, engleză, franceză.
Cuvinte cheie: biblioteci – schimb de experiență, biblioteci 
specializate – vizite documentare, Biblioteca Institutului de 
Cercetări Literare din Varşovia (Academia Polonă de Ştiinţe)

Gabriela Șerban.
„Înfruntarea cărților”, ediția a V-a. Bocșa, 2018-2019
Biblioteca Orășenească Bocșa a organizat pe 17 decembrie 2018, 
în cadrul proiectului educațional „Școala altfel”, în parteneriat 
cu Liceul Teoretic „Tata Oancea” Bocșa, concursul de lectură 
„Înfruntarea cărților”. La această a V-a ediție s-au înscris 15 
elevi care și-au prezentat cartea preferată, încercând să-i convingă 
pe ceilalți participanți s-o citească. Și ediția din 2018 a promovat 
lectura în afara bibliografiei școlare, între obiectivele urmărite 
fiind dezvoltarea competenţelor de lectură: înţelegerea textelor 
literare, capacitatea de a reflecta asupra acestora, de a formula 
opinii, argumente şi interpretări proprii expuse în cadrul unei 
dezbateri.
Cuvinte cheie: Biblioteca Orășenească Bocșa – colaborare, 
evenimente, proiecte culturale, utilizatori, lectură publică
Vernisajul „Salonului de iarnă” la Bocșa
În data de 17 decembrie 2018, la Biblioteca Orășenească Bocșa a 
avut loc vernisajul „Salonului de iarnă”, ediția I. Au expus artiști 
plastici membri ai Uniunii Creatorilor de Artă. Evenimentul a fost 
organizat în parteneriat cu Uniunea Creatorilor de Artă. Filiala 
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Reșița, iar de lucrările expuse s-au bucurat artiști plastici, oameni 
de cultură prieteni ai instituției gazdă, dar și elevii Liceului 
Teoretic „Tata Oancea” aflați în săptămâna „Școala altfel”.
Cuvinte cheie: Biblioteca Orășenească Bocșa, Uniunea 
Creatorilor de Artă. Filiala Reșița – colaborare, evenimente, 
proiecte culturale

Elena Tîrziman. „Cartea Românească”, model editorial 
reprezentativ pentru perioada interbelică
Editura „Cartea Românească” a fost înființată pe 19 august 
1919. Obiectivul declarat al membrilor fondatori a fost acela 
de a crea o instituție editorială care să contribuie la tipărirea de 
lucrări literare și științifice ieftine, menite să răspundă nevoilor 
populației și să sprijine educația și emanciparea românilor. 
„Cartea Românească” a inaugurat și un sistem propriu de 
informare bibliografică: revista lunară „Buletinul Cărții 
Românești” și cataloage editoriale semestriale. Un alt periodic 
lansat de editură a fost „Buletinul laboratoarelor” în care erau 
prezentate realizări științifice mondiale și contribuțiile savanților 
români. Astfel, „Cartea Românească” a reușit să impună un 
model editorial și economic propriu, care a dus la fidelizarea 
publicului cititor. Pe lângă documente, editura a promovat și 
vândut și material didactic și produse de papetărie. O politică 
instituțională înțeleaptă a făcut ca editura să se individualizeze 
pe piața românescă și să fie cunoscută și în spațiul european, prin 
participarea la numeroase târguri internaționale de carte.
Cuvinte cheie: edituri românești – istoric, perioada interbelică, 
Institutul de Editură „Cartea Românească” – prezentare generală

Ștefan Viorel Papp. Preventive Conservation in Literature. 
Case Study: the Name of the Rose
The Name of the Rose, the famous novel by Umberto Eco, 
includes, in addition to elements of semiotics, biblical analysis, 
medievalistic and literary theory, information related to the 
preventive conservation of the manuscripts, to their storage space, 
to the library. Considered dangerous by the church, the books 
describing the heresies of time or the human feelings were, in 
the Middle Ages, hidden from the inquisitive eyes, the access to 
the library not being for everyone. In subsidiary, in the novel, the 
librarian’s concern for the proper preservation of the documents 
is displayed, the factors with a negative influence on them, and 
the factors leading to the degradation of the parchment and its 
properties are described, the ventilation system of the library 
of the monastery (where the action is taking place), the record 
keeping and the preventive conservation are discussed. The novel 
is also a plea for the library and the document preservation, which 
currently has a systematized scientific status.
Keywords: medieval libraries – preventive conservation, rare 
book – manuscripts – degradation factors, Umberto Eco. The 
Name of the Rose – essay

Tana Oprea. Role of the Libraries in the Modern Society
In October 1998, the European Parliament adopted the report 
“The Role of Libraries in Modern Societies”, which defines the 
most important pan-European actions needed in the library field 
and which led to the launch of two programs dedicated to it, one 
of them being “Telematics for libraries”, focused on IT, as a 
tool that ensures better access to library resources. In recent years 
there have been several changes in the libraries: an increased 
use of electronic information; the online services have been 
expanded; the organizational structures of libraries, the models 
and the management strategies have been modified; the principles 
of management through results are promoted, based on which the 
resources are allocated and used; the organization of the services 
is increasingly based on knowledge and skills assessment, etc. 

The availability of information has greatly increased, and the 
libraries will have to keep up with the rapid developments in ICT 
in order to maintain their central position in the information chain.
Keywords: libraries – information society, European Union – 
programs dedicated to libraries, libraries – society – evolution, 
libraries – development policies, strategies

Julieta Ivan. “Cristache Georgescu” Cornățelu Public 
Library. January 24th – Union of the Romanian Principalities. 
“A Union in Mind and Spirit”
Because 2019 marks the 160th anniversary of the Union of the 
Romanian Principalities, an important step in the achievement 
of the Romanian unitary national state, on January 23, 2019, the 
Cornățelu Library (Dâmbovița County) organized, in partnership 
with the secondary school and the house of culture in Cornățelu, 
the manifestation “Union in mind and spirit”. The activity aimed 
the understanding of the historical significance of January the 
24th day, and the students’ familiarization with the personalities 
of the national history. By conducting such cultural and artistic 
events, the library aims to develop, from an early age, the pupils’ 
patriotic and moral behavior.
Keywords: public libraries, Cornățelu Public Library (Dâmbovița 
county) – event, Union of the Romanian Principalities

Elena-Aniela Badea. “Ada Orleanu” Horezu Town Library. 
A Brief History
The first public library was established in Horezu in 1899 and 
had 175 volumes. Since 1979, the library has been hosted by the 
“Constantin Brâncoveanu” House of Culture. After 1990, the 
library received the name of the writer, publicist and translator 
Ada Orleanu (1916-1990). Since 2009, the library is part of the 
program “Biblionet – the world in my library” and currently 
has 30,183 volumes. Within the library, book exhibitions on 
the occasion of the writers’ anniversary and commemoration, 
meetings with local writers, different competitions, programs 
and cultural-educational projects are constantly held. Through 
the partnerships concluded with the kindergarten and the high 
school in the locality, the library aims to promote the reading, to 
support the education for all children, to involve them in different 
cultural activities and develop their practical and aesthetic sense. 
An institution of strategic importance, Horezu Town Library is 
the most significant civil service for storing and disseminating 
information in the community.
Keywords: public libraries – history, public libraries – community, 
public libraries – events, anniversaries, Horezu Town Library

Ana-Maria Grigore, Aurora Negrilă. Role and Importance 
of the Continual Professional Development of a Modern 
Librarian
Applying the things learned within the pedagogical circles and 
training courses, the library of the “Sf. Haralambie” Technological 
High School from Turnu Măgurele Town organizes workshops 
of literary creation and plastic art and participates with projects 
in school competitions of a county, national and international 
level. Moreover, the projects represent an efficient way of study, 
documentation and creativity. A project worth mentioning 
is “The centenary of Romania’s entry into the World War I”, 
occasioned by the 2016 edition of the Global Education Week. 
Another project that brought great satisfaction was “Let the 
children come to me”, launched by the Teleorman County School 
Inspectorate in collaboration with the Teaching-Staff Resource 
Center in Alexandria. Also worth mentioning is the international 
interdisciplinary project “Cultural Interferences in a European 
Context”, organized by the Children’s Palace of Craiova Town, 
as well as the participation, in 2017, at the XIIth edition of the 
international competition of original creation “Queen Mary’s 
Fairytales”.
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Keywords: school libraries – creative workshops, projects, 
professional events, “Sf. Haralambie ” Technological High 
School, Turnu Măgurele Town

Ludmila Corghenci. Persuasion and Professional Continuity 
within the “Bibliological Year 2017” Symposium
The symposium “Bibliological Year”, organized annually by the 
National Library of the Republic of Moldova and the Ministry of 
Education, Culture and Research, aims to evaluate the activity 
from the previous year of the national library system and to 
identify successes and problems that require concentration of 
the efforts of the relevant actors. The XXVIIth edition in 2018 
was held under the motto “Libraries in the perspective of the 
sustainable development: library and human dimensions”. The 
article presents the seven thematic directions of the symposium, 
as well as the nine strategic priorities, approved at the national 
level for the year 2017. The main works presented during the 
event, as well as the six objectives pursued by it, are summarized. 
The participants adopted a memorandum which highlights the 
seven aspects that require the concentration of the efforts of the 
institutions and central and local public administration, as well as 
the six goals for 2018.
Keywords: public libraries – Republic of Moldova – national 
projects, annual evaluation, the Symposium “Bibliological Year 
2017”

Daniela Vlase. Reading as a Way of Living
A plea for reading. The reading is the most beautiful and uplifting 
occupation; it brings inner peace and disconnection from everyday 
thoughts. The reading enriches the general culture. The school 
fails to cover everything we should know, so it is essential to read 
books. All the human problems, risks, failures, achievements, 
and successes are debated in the books. By reading, young people 
can learn to face them with optimism and courage. A young man 
who reads a lot will be a fulfilled human being.
Keywords: reading – promotion, spiritual values, education

Mihaela Manolache. A Forgotten Founder of the Romanian 
Theater. Aristizza Romanescu (1854-1918) in the Special 
Collections of the National Library of Romania
2018 marked 100 years since the death of the great dramatic 
actress Aristizza Romanescu, one of the outstanding figures 
of the Romanian theater from the late XIXth century, whose 
name is linked to an entire era of rebirth of the national scene. 
In over 30 years of career, she played more than 340 roles in 
over 300 plays. The Special Collections of the National Library 
of Romania hold an important number of documents related to 
Aristizza Romanescu’s life and artistic activity: letters addressed 
to artistic personalities or acquaintances, photographs and 
postcards, over 25 role books, posters of the plays in which she 
was the protagonist, newspapers and magazines that presented in 
detail her artistic activity, but also literary attempts. The virtual 
exhibition realized by the Special Collections of the National 
Library of Romania aim to present several documents that 
highlight the artist’s image, as well as fragments from the life 
and activity of one of the founders of the Romanian theater.
Keywords: National Library of Romania – special collections 
– manuscripts, periodicals, photographs, posters – virtual 
exhibition, Aristizza Romanescu (1854-1918) – Romanian 
actress and declamation teacher

Maria Carmen Nadia Petre. Polish Experiences: a Research 
Internship at the Library of the Institute of Literary Research 
of the Polish Academy of Sciences
The internship from the Library of the Institute of Literary 
Research in Warsaw. the Polish Academy of Sciences, with 
the theme “Romanian writers in Polish libraries”, was held in 

June 2017, within an inter-academic exchange. The research 
stages: prospecting the traditional files of the Institute’s library; 
organizing on five criteria the information obtained; verifying in 
the collections of the Romanian Academy Library of the works 
that can be included in the Romanian Retrospective Bibliography; 
completing RRB, with the identified works that are not in the 
collections of the RAL; capitalizing of the works through a 
catalog or exhibition. About 199 files from the traditional catalog 
have been identified, with bibliographic descriptions of works of 
great personalities of Romanian origin, in the field of literature, 
literary theory, philosophy, in Romanian, German, Polish, 
English, French.
Keywords: libraries – exchange of experience, specialized 
libraries – documentary visits, the Library of the Institute of 
Literary Research in Warsaw (Polish Academy of Sciences)

Gabriela Șerban.
“Clashing of the Books”, 5th Edition. Bocșa, 2018-2019
Bocșa Town Library organized on December 17, 2018, within 
the educational project “School Otherwise”, and in partnership 
with the “Tata Oancea” Theoretical High School from Bocşa, 
the reading contest “Clashing of the books”. At this 5th edition, 
15 students enrolled and presented their favorite books, trying to 
convince the other participants to read them. The 2018 edition 
also promoted the reading outside the school bibliography, 
among the objectives pursued being the development of reading 
skills: the understanding of the literary texts, the ability to reflect 
on them, to formulate opinions, arguments and interpretations 
within in a debate.
Keywords: Bocșa Town Library – collaboration, events, cultural 
projects, users, public reading
“Winter Salon” Inauguration in Bocșa Town
On December 17, 2018, Bocșa Town Library inaugurated the 
“Winter Salon”, the 1st edition. The exhibitors are members 
of the Union of Art Creators. The event was organized in 
partnership with the Union of Art Creators. Resita branch, and 
the participants were artists, men of culture, friends of the host 
institution, and also pupils from the “Tata Oancea” Theoretical 
High School, who were in the “School Otherwise” week.
Keywords: Bocșa Town Library, Union of Art Creators. Reșița 
Branch – collaboration, events, cultural projects

Elena Tîrziman. “Cartea Românească” (the Romanian Book), 
an Editorial Model Representative for the Interwar Period
“Cartea Românească” Publishing House was established on 
August 19, 1919. The stated objective of the founding members 
was to create an editorial institution that will contribute to the 
printing of cheap literary and scientific works, meant to meet 
people’s needs and to support education and emancipation of 
the Romanians. “Cartea Românească” also had its own system 
of bibliographic information: the monthly “Romanian Book 
Bulletin” and the bi-annual editorial catalogs. Another periodical 
launched by the publishing house was the “Laboratories 
Bulletin” that presented world-wide scientific achievements and 
the contributions of the Romanian scientists. Thus, the “Cartea 
Românească” managed to impose its own editorial and economic 
model, which led to an increased loyalty of its readers. Besides 
documents, the publishing house promoted and sold teaching 
materials and stationery products. A wise institutional policy 
individualized the publishing house on the Romanian market 
and made it known in the European space, by participation in 
numerous international book fairs.
Keywords: Romanian publishing houses – history, interwar 
period, “Cartea Românească” Publishing House – overview






