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Căutând mai deunăzi prin fișierele mele, am dat de 
numele lui Paul Otlet, de la a cărui moarte se împlinesc, 
pe 21 mai 2019, 75 de ani. Părintele bibliografiei – 

împreună cu Henri La Fontaine – a înființat, în 1895, Oficiul 
Internațional de Bibliografie, care realizează Repertoriul 
universal bibliografic – celebrul RBU – înregistrând toate 
lucrările publicate în lume, indiferent de subiect și de 
perioadă, prin colaborarea internațională dintre biblioteci și 
bibliotecari. Înființarea acestui institut a făcut ca „informația” 
să fie recunoscută drept o disciplină științifică.

Zece ani mai târziu, Paul Otlet a creat Clasificarea 
Zecimală Universală – mult discutată și disputată și 
azi –, dar și fișele de catalog, fișe bibliografice cu 
dimensiunile bine cunoscute de 125x75 mm, 
prezente și azi în bibliotecile lumii.

Informațiile din acele vremuri 
revolute ne amintesc de cursurile 
noastre de formare profesională, când 
studiam cu interes și uimire, viziunea 
genială a bibliografului belgian, 
gândind și scriind despre „Funcția 
și transformarea cărții”, intuind 
noile suporturi informaționale care 
urmau să apară, suporturi utile unei 
cercetări bibliografice1.

Paul Otlet și Henri la Fontaine pot 
fi considerați, prin activitatea lor, prin 
proiectele gândite, pionierii motoarelor 
de căutare și ai Internetului2 și Web-ului, 
ei susținând, chiar, că o bună cunoaștere 
generalizată poate aduce pacea mult dorită 
în lume.

„[...] Paul Otlet este o personalitate aparte 
prin viziunea sa care depășește cu mult domeniul 
documentării, fiind un adevărat umanist universal interesându-
se de o comunicare științifică, dar și de alte aspecte ale vieții, 
cum ar fi cetatea sau politica”3.

Merită o întoarcere în timp pentru a ne reaminti care a 
fost viziunea părinților documentării, pentru a constata, cu 
surprindere, cum idei utopice la acea vreme au fost preluate și 
transformate, adaptate societății secolului XXI, de specialiști 
de marcă ai documentării, ai info-documentării.

Putem, astfel, să ne amintim de contribuția adusă de 
Melvil Dewey4, S. R. Ranganathan5 ori Suzanne Briet6, doar 
câteva dintre personalitățile care au contribuit la dezvoltarea 
documentării, a info-documentării, plecând de la ideile 
și viziunea lui Paul Otlet, stimulați desigur de evoluția 
spectaculoasă a tehnologiilor.

Mai avem oare nevoie de vizionari în domeniu, astăzi, 
când tehnologia practic explodează, influențând cotidianul, 
familia, socialul?! Sunt deja suficiente semnale de alarmă 
în privința utilizării abuzive a comunicării informatice, în 
detrimentul contactului uman, care ar putea conduce la o 
nouă alienare, la desprinderea de natură, la izolare. S-ar părea 
că latura umană dispare în fața tehnicii. Să aruncăm o privire 
pe stradă, unde marea majoritate a pietonilor își butonează 
telefoanele mobile, uitând chiar și de regulile de circulație, 
sau într-un autobuz, în care pasagerii discută online, scriind 
mesaje, fără a mai privi în jur ori pe fereastră. Sau într-un 

birou, sau într-o reuniune de familie. Se mai citește azi? 
O bunică a aflat cu stupoare de la nepoată că nu 

mai este utilă lectura, pentru că Internetul îți dă 
răspunsuri pe loc la întrebările pe care i le 

pui. Unele lucrări de bacalaureat confirmă 
cele spuse. Copilul va mai ști să poarte 
o conversație sau doar va butona? Va 
mai fi utilă tabla înmulțirii, adunării 
sau scăderii? Trăim deja într-o lume 
virtuală!? Socializăm virtual și nu 
direct. Cu ce efect? Ce poate face 
un profesionist al informației în 
fața acestei realități ? Cum va folosi 
evoluția ei în sprijinul utilizatorului?

Așa cum am mai scris, în articolele 
publicate în revista „Biblioteca” 

și dedicate lui Bertrand Calenge și 
lucrărilor sale7, se pune problema 

definirii profesiei la nivel social. Pentru a 
avea un statut și un loc bine determinat în 

societate, o profesie are nevoie de competențe 
care se dobândesc prin diferite modalități de 

formare profesională: de bază, specializări, formare 
continuă. Comunitatea profesională trebuie să fie organizată 
în asociații, să aibă resurse profesionale și științifice pentru 
învățare și perfecționare – publicații –, să organizeze 
manifestări profesionale și științifice, să aibă un referențial 
național al profesiei, probleme enunțate și dezvoltate și de 
prof. univ. dr. Elena Tîrziman într-un articol apărut în 2018 
în revista „Biblioteca”8.

Internetul și Google au transformat relația personală cu 
informația, nevoile și răspunsurile rapide fiind datorate și 
diversificării publicului. Mediul electronic dă autonomie 
utilizatorilor, dar bibliotecarul le poate aduce un ajutor 
concret. Google selecționează conținutul, rentabilizează 
publicitatea la nivel planetar, dar bibliotecile vizează un 
serviciu aflat în slujba unei comunități date. Nucleul meseriei 
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rezidă în furnizarea unui serviciu către o populație, iar 
Internetul face parte din aceste servicii. Bibliotecarul nu 
va dispăre decât odată cu sfârșitul omenirii. A utiliza un 
calculator nu înseamnă a ști să te documentezi. Bibliotecarul 
poate să selecteze informația necesară și s-o ierarhizeze în 
funcție de solicitări.

Meseria de documentarist, desprinsă din cea de bibliotecar 
prin anii 1960-1970, se bazează pe viziunea lui Paul Otlet și 
Henri La Fontaine, dar și pe revoluția tehnologică.

Apariția motoarelor de căutare dă impresia că Google 
rezolvă toate problemele utilizatorului-client (economicul 
pătrunde și în acest domeniu!). Dezvoltat pe terenul 
bibliotecilor, încet dar sigur, Google devine, din concurent, 
un instrument de lucru, așa cum pot confirma și profesioniștii 
din țări cu experiență în domeniu.

O altă provocare a secolului XXI este digitizarea. 
Informația este pretutindeni, după cum afirmă și Jean Michel9, 
specialist binecunoscut al domeniului, într-un articol 
de-al său; frânturile de informații trebuie culese, 
organizate de specialiști, pentru a fi utile, 
ele găsindu-se, de cele mai multe ori, în 
bazele de date cu plată, accesibile doar 
prin abonament, licență, cod ori parolă. 
Preaplinul de informație impune 
existența unor persoane specializate 
care să știe să gestioneze și să 
găsească informația pertinentă. Mă 
gândesc acum, în primul rând, la 
informațiile necesare chirurgului 
înaintea unei intervenții, când e 
obligat să consulte noutăți de ultimă 
oră pe orice suport informațional.

Documentaristul se confruntă, 
în prezent, cu mai multe provocări, 
așa cum ne dovedește, într-un articol 
interesant, publicat în „Bulletin des 
bibliothèques de France”10, și Jean Philippe 
Accart, autorul unui site dedicat specialiștilor 
din info-documentare, dar și coautor al unei 
lucrări intitulate „Le métier de documentaliste”11 
(Paris, Editions du Cercle de la librairie, 2008). Iată câteva 
dintre aceste provocări privind informația, calitatea acesteia, 
documentarea: curatorul conținutului (content curator, o nouă 
meserie desprinsă din cea de documentarist?!) este persoana 
care găsește diferite texte digitizate, pe diferite teme și 
subiecte, le selecționează, le filtrează pe cele mai pertinente, 
le organizează, le structurează, permite difuzarea acestora.

Este obligatorie colaborarea documentaristului cu 
utilizatorii, cu specialiștii aceluiași domeniu, cu specialiștii 
care au ca obiect de studiu informația: bibliotecari, 
muzeografi, documentariști, arhivari, colaborarea între 
meserii conexe, între instituții. Medierea se dezvoltă odată 
cu evoluția tehnologiei informației și poate consta în: servicii 
oferite utilizatorilor în domeniul cercetării informatice, 
conceperea de produse noi de informare, asistență în utilizarea 
unor servicii. Paleta este foarte largă și se diversifică mereu. 
Evaluarea unei surse de informare se face în funcție de 
pertinența sa (conform ISO 11620:2014 Information and 
documentation – Library performance indicators); după 
exhaustivitate, precizie, fiabilitate, completitudine, sursa 
poate fi validată de un expert sau în colaborare cu utilizatorul. 
Toate aceste provocări presupun o foarte bună formare 
inițială, dar și o formare continuă.

De la dorința ca informația să fie recunoscută ca fiind o 
disciplină științifică, idee susținută de Paul Otlet, ajungem azi 
la o paletă vastă de meserii dezvoltate pornind de la profesia 
de documentarist12 pentru că: „Regăsirea online a resurselor 
informaționale și documentare are în vedere punerea în 
relație a unui utilizator cu resursa de care are nevoie pentru 
satisfacerea unei nevoi de informare. Aceasta presupune 
utilizarea de sisteme și instrumente de căutare; utilizarea 
unei metodologii de căutare care să-i permită utilizatorului 
formularea unei ecuații de căutare, evaluarea resurselor 
regăsite, utilizarea acestora într-un demers de informare 
și comunicare; formarea unei culturi informaționale, 
adică instruirea utilizatorilor astfel încât să dobândească 
cunoștințele și competențele de creare, utilizare, evaluare și 
comunicare a informației în context digital”13.

Trăim într-o societate în care se produce și se consumă 
informația, o societate în care informarea, documentarea 

și comunicarea se realizează prin noile tehnologii. 
Gradul de cultură și civilizație a unui popor 

este dat de informarea cetățeanului. Se știe 
demult: cine deține informația, deține 

puterea. Pentru aceasta este nevoie de 
o cultură a informației și de o educație 
pentru și prin informare.

Note bibliografice:

1. Paul Otlet a avut multe proiecte 
grandioase, e.g. Citadela mondială 
a cunoașterii, cu filiale în Geneva, 
Bruxelles, Anvers – în colaborare 
cu Le Corbusier – , gândind în 

permanență o colaborare universală, 
un pod către progres și către pacea 

mondială. A creat, astfel, la Bruxelles, 
Mundaneum, o citadelă a informației, 

care includea la data înființării, Muzeul 
Presei, Muzeul Cărții, Arhivele Enciclopedice 

Internaționale și Repertoriul Bibliografic Universal 
(RBU), care urma să cuprindă aproximativ 16 milioane 

de fișe, indexate pe subiect. Unii jurnaliști francezi îl numesc 
„Google pe hârtie”, precum în articolul apărut în Le Monde, în 
19 decembrie 2009: „Le Mundaneum, Google de papier”. Din 
rațiuni financiare, Mundaneum și-a întrerupt activitatea în 1934, 
dar a fost redeschis în 1998 (după apariția Internetului).

2. DEFFET, Éric. Internet est définitivement une idée belge 
În : Le Soir, quotidien belge, 8 juin 2012.

Paul Otlet își prezenta proiectul astfel: „Le travail de 
documentation se présente sous un triple aspect: il importe tout 
d’abord de collectionner et de classer méthodiquement tous les 
titres de ce qui a été écrit et publié dans les différents pays et 
aux diverses époques; puis, l’œuvre s’élargissant, il y a lieu de 
réduire en leurs éléments toutes les publications et tous les écrits 
et de les redistribuer pour en forme des dossiers conçus comme 
les chapitres et les paragraphes d’un unique livre universel; enfin, 
devant l’abondance des documents, le besoin s’impose de les 
résumer et d’en coordonner les matériaux en une Encyclopédie 
universelle et perpétuelle. Une telle encyclopédie, monument 
élevé à la pensée humaine et matérialisation graphique de toutes 
les sciences et de tous les arts est l’étape ultime. Elle aurait en 
fait pour collaborateurs tous les penseurs de tous les temps et de 
tous les pays; elle serait la somme totale de l’effort intellectuel 
des siècles …” („Munca de documentare presupune trei aspecte: 

Sursă: http://archives.mundaneum.org/en/henri-la
-fo

ntai
ne

s-p
er

so
na

l-p
ap

er
s.



Editorial

5/2019 | 3

este important în primul rând să adunăm și să clasificăm în mod 
sistematic, toate titlurile scrise și publicate în diferite țări și 
în diferite perioade; apoi, pe măsură ce activitatea se extinde, 
toate publicațiile și scrierile pot fi reduse la părți componente și 
pot fi reorganizate în dosare gândite asemenea unor capitole și 
paragrafe ale unei singure cărți universale; într-un final, în fața 
bogăției documentelor apare nevoia rezumării lor și a organizării 
materialelor într-o Enciclopedie universală și eternă. O astfel de 
enciclopedie, monument ridicat gândirii umane și materializare 
grafică a tuturor științelor și artelor reprezintă etapa finală. Ea 
i-ar avea, de fapt, drept colaboratori, pe toți gânditorii din toate 
timpurile și din toate țările; ar fi suma efortului intelectual al 
secolelor.” Vezi și adresa https://lesimpressionsnouvelles.com/
catalogue/lhomme-qui-voulait-classer-le-monde/. LEVIE, 
Françoise. L’homme qui voulait classer le monde. Paul Otlet et 
le Mundaneum, 2006, accesat în 5.05.2019.

3. ACCART, Jean-Philippe. Site dédié aux professionnels 
de l’information-documentation [blog]. Disponibil pe Internet 
la adresa https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-120-mai-
2019-paul-otlet-notre-maitre-a-penser.html, accesat în 5.05.2019.

4. Melvil Dewey (1851-1931), bibliotecar și educator american, 
figură de prim rang a dezvoltării bibliotecilor din America 
sfârșitului de secol XIX și începutului de secol XX. Este cel mai 
bine cunoscut pentru sistemul de clasificare zecimală folosit încă în 
multe biblioteci publice și școlare. Printre alte inovații se numără 
și ideea înființării unei biblioteci de stat care să funcționneze ca un 
coordonator al serviciilor oferite de bibliotecile publice și școlare 
din statul respectiv. Vezi și adresa https://en.wikipedia.org/wiki/
Melvil_Dewey, accesat în 5.05.2019.

5. S. R. Ranganathan (1892-1972), creatorul clasificării pe 
fațete și a celor cinci legi ale biblioteconomiei. Acestea au fost 
reactualizate, în 1995, de către Michael Gorman, fost președinte al 
ALA (Asociația Bibliotecilor Americane): 1. Biblioteca serveşte 
omenirea. 2. Respectaţi orice formă prin care este comunicată 
cunoașterea. 3. Utilizaţi tehnologia în mod inteligent pentru 
a îmbunătăți serviciile. 4. Protejați liberul acces la cunoaștere. 
5. Onoraţi trecutul și creaţi viitorul. În 2004, Alireza Noruzi, 
redactor șef al Webology (periodic internațional în limba engleză, 
dedicat domeniului World Wide Web) a adaptat legile lui 
Ranganathan la Web: 1. Resursele Web sunt pentru a fi folosite. 
2. Fiecare utilizator, cu resursele lui Web. 3. Fiecare resursă 
Web, cu utilizatorul ei. 4. Economisește timpul utilizatorului. 5. 
Web-ul este un organism în dezvoltare. În 2008, Carol Simpson, 
profesor asociat al Colegiului de Informare, Biblioteconomie 
și Tehnici de bibliotecă (the College of Information, Library 
Science and Technologies) a Universității North Texas (S.U.A.), 
a recomandat următoarele modificări la legile lui Ranganathan 
pentru a reflecta bogația resurselor media: 1. Resursele media 
există pentru a fi folosite. 2. Fiecare client cu informația sa. 3. 
Fiecare medium cu utilizatorul său. 4. Economisește timpul 
clientului. 5. Biblioteca este un organism în dezvoltare. În 2015, în 
cadrul Conferinței Bibliotecilor Publice Indiene de la New Dehli, 
dr. Basheerhamad Shadrach, cordonatorul pentru regiunea Asia 
al fundației World Wide Web a propus un set alternativ de legi: 
1. Cunoșterea există pentru a fi utilizată în toate „formele” sale. 
2. Fiecare cetățean are dreptul de acces la „toate” cunoștințele în 
„toate” formele. 3. Fiecare bucată de informație există pentru a fi 
accesată de către „toți” fără nici o discriminare. 4. Economisește 
timpul „tuturor” celor care caută cunoștințe. 5. O bibliotecă 
sau un sistem de cunoștințe este acel organism care evoluează 
în timp pentru a pune în aplicare toate legile menționate mai 
sus. Nu în ultimul rând, în 2016, dr. Achala Munigal, profesor 
asistent de biblioteconomie și știința informării și bibliotecar 

asistent în cadrul Universității Osmania, Hyderabad, India, făcea 
următoarele sugestii la legile lui Ranganathan care să includă 
utilizarea instrumentelor din categoria social media în și de 
către biblioteci: 1. Media de socializare online există pentru a fi 
utilizate (din ce în ce mai mult de către biblioteci și bibliotecari). 
2. Fiecare utilizator cu instrumentul său social media. 3. Fiecare 
instrument social media cu utilizatorul său. 4. Economisește 
timpul utilizatorului furnizându-i informațiile pe care le caută 
folosind instrumentul social media care îi este familiar. 5. Social 
media este un organism în dezvoltare, cu variate instrumente și 
aplicații introduse în fiecare zi. Bibliotecile îi servesc atât pe 
membri cât și pe ne-membri, indiferent de timp și de spațiu. 
Conform https://en.wikipedia.org/wiki/Five_laws_of_library_
science, accesat în 30.05.2019 (n.r.)

6. Unul din pionierii francezi ai științelor informării și 
comunicării. Viziunea sa modernă pune accent pe relația dintre 
utilizator și servicii. A stabilit norme și reguli de catalogare care 
au fost preluate de către Asociația Franceză de Standardizare.

7. Calenge par Bertrand, parcours de lecture dans le Carnet 
d’un bibliothécaire: du blog au book. Disponibil pe Internet 
la adresa https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/
documents/68322-calenge-par-bertrand-parcours-de-lecture-
dans-le-carnet-d-un-bibliothecaire.pdf, accesat în 5.05.2019.

8. TÎRZIMAN, Elena. Bibliotecarul – o profesie cu un statut 
redefinit în secolul XXI. În : Biblioteca: revistă de bibliologie 
și știința informării, anul LXX, serie nouă – anul XXIX, nr. 7, 
2018, p. 195-197.

9. MICHEL, Jean. La certification dans les métiers de 
l’information. Disponibil pe Internet la adresa http://michel.
jean.free.fr/publi/JM353.html, accesat în 6.05.2019. (Despre 
Jean Michel puteți afla mai multe informații citind și articolele: 
Dinamizarea competențelor – un nou sens dat mediatizării 
profesionale în infodocumentare. Interviu cu dl. Jean Michel de 
Nicoleta Marinescu (Biblioteca, nr. 2, 2011, p. 54-56) și Itinerarii 
în lumea infodocumentară de Jean Michel și Nicoleta Marinescu 
(Biblioteca, nr. 3, 2011, p. 86-89) (n.r.))

10. ACCART, Jean-Philippe. Les 5 défis actuels et futurs 
du métier de documentaliste. Disponibil pe Internet la adresa 
https://www.jpaccart.ch/la-profession/2016-les-5-defis-actuels-
et-futurs-du-metier-de-documentaliste.html#_ftn2, accesat în 
5.05.2019.

11. ACCART, Jean-Philippe. Tout ne peut pas être gratuit. 
În: Bulletin des Bibliotheques de France, nr. 3, 2012. Disponibil 
pe Internet la adresa http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2012-03-
0051-008, accesat în 5.05.2019.

12. ADBS. Référentiel des métiers. Disponibil pe Internet 
la adresa https://www.adbs.fr/referentiel-metiers, accesat în 
5.05.2019.

13. TÎRZIMAN, Elena. Resurse Internet și practici de informare. 
București: Editura Universității din București, 2011, p. 11.
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1. Introducere
Eterogenitatea procedurilor și a instrumentelor de lucru și lipsa de consecvență din activitățile de prelucrare a resurselor 

disponibile în bibliotecile din România impun uniformizarea modului de lucru, pentru un schimb eficient de informații între 
instituțiile care oferă accesul la acestea și în scopul îmbunătățirii metodelor de regăsire a informației. Inutil de adăugat că 
marele beneficiar al necesarelor activități de uniformizare a instrumentelor și a tehnicilor de lucru este utilizatorul, indiferent 
de categoria din care el face parte.

2. Premise pentru o abordare analitică
Dintr-un recent document IFLA dedicat catalogării, indexării și accesului la subiect în agențiile bibliografice naționale1, 

se poate deduce că aceste instituții au menirea principală de a exercita controlul bibliografic național ca parte a controlului 
bibliografic universal. Conform IFLA’s Statement of International Cataloguing Principles (ICP), declarație ale cărei principii 
au fost adoptate de 71 de țări, publicată în 2016 și tradusă și în limba română2, importanța accesului la subiectul documentului 
este incontestabilă. Prin aceasta se confirmă că termenii limbajelor controlate și / sau indicii de clasificare reprezintă puncte de 
acces esențiale.

În același spirit, J. H. Lambrecht (1992), vorbind despre agențiile bibliografice, afirma că ele au menirea să hotărască partea 
din buget alocată catalogării: resursele financiare se împart pentru: descrierile bibliografice, analiza de subiect, desemnarea 
punctelor de acces, întreținerea fișierelor de autoritate. Aceste prevederi sunt, de altfel, incluse și în Regulamentul de organizare 
și funcționare al Bibliotecii Naționale a României (din anul 2014) din care cităm: „Biblioteca sprijină și încurajează inițiativele 
culturale, sociale, educaționale și științifice semnificative, propuse de persoane fizice și juridice, pentru a asigura un climat 
creativ și stimulativ, adecvat unei instituții cultural-documentare de rang național.” (Art. 6 – Capitolul I – Dispoziții generale). 
Mai departe, Regulamentul Bibliotecii Naționale prevede: „... în calitate de agenție națională bibliografică realizează controlul 
bibliografic național, ca parte a controlului bibliografic universal.” (Art. 9 – Capitolul II – Funcții și atribuții).

Pornind de la aceste premise, prezenta lucrare abordează probleme privind uniformizarea modului de lucru, diversitatea 
instrumentelor de lucru folosite în prelucrarea documentelor și consecințele utilizării acestora asupra diseminării și a regăsirii 
informațiilor. De asemenea, vor fi evidențiate unele aspecte ale controlului bibliografic național în bibliotecile din România. O 
atenție binemeritată va fi acordată necesității achiziției unor instrumente de lucru actualizate, mai precis a publicării unei noi 
ediții a Clasificării Zecimale Universale (CZU) în limba română, care să o înlocuiască pe cea din prezent, veche de douăzeci de 
ani. O ediție actualizată a CZU ar putea eficientiza activitatea de clasificare în toate bibliotecile din România și din Republica 
Moldova. În felul acesta, uniformizarea tehnicilor de lucru, prin punerea la dispoziția utilizatorului, a datelor corecte de subiect 
ar reprezenta un prim pas determinant.

Avantajul achiziției unei ediții actualizate a CZU este multiplicat nu numai de numărul beneficiarilor acesteia, ci și de 
posibilitatea de recuperare a cheltuielilor de publicare, prin distribuirea sa pe plan național și în Republica Moldova. Actualizarea 
informațiilor de subiect în înregistrările bibliografice, ai căror indici de clasificare sunt fie depășiți (în sensul restructurării 
claselor din care fac parte), fie eliminați din schema de clasificare devine, ca urmare, un beneficiu important.

Dacă avem în vedere criteriul categoriilor de utilizatori, datele de subiect se află în topul preferințelor, ca metodă de regăsire 
a informației pentru: utilizatorii finali ai bibliotecilor (căutarea de tip titlu/autor fiind specifică unor utilizatori fără pretenții 
deosebite în ceea ce privește informațiile disponibile în colecțiile de bibliotecă), catalogatorii interesați de înregistrările 
bibliografice similare sau de înregistrările de autoritate, bibliotecarii specialiști în achiziții, bibliotecarii de referințe, agențiile 
guvernamentale care furnizează fonduri pentru biblioteci și librării.

O categorie importantă de utilizatori este interesată de transferul internațional de informații. Dacă, în sistemele de regăsire 
a informației bazate pe cuvinte din limbajul natural, barierele lingvistice reprezintă o realitate greu de ignorat, independența 
lingvistică a indicilor de clasificare și caracterul universal și enciclopedic al schemei constituie avantaje certe (Turcan, 2017). 
Căutarea Google prin indici CZU este deja o metodă de regăsire a informației frecvent utilizată în mediul virtual.

3. Clasificarea Zecimală Universală – scurt istoric al utilizării sale în România
Utilizarea CZU în bibliotecile din România are o tradiție îndelungată, începând cu adoptarea sa în 1914, pentru reprezentarea 

subiectelor documentelor în catalogul sistematic de la Fundația Universitară „Carol I”3. Motivele introducerii „sistemului 
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zecimal” în bibliotecă au ținut de structura logică și de notația în cifre arabe care îi conferă independență lingvistică. Al. Tzigara-
Samurcaș, directorul din acel moment al bibliotecii, enumera în lucrarea Fundațiunea Universitară „Carol I”, avantajele 
acestui sistem zecimal, considerat superior sistemelor lui Cutter și Dewey4; astfel sistemul e:

a) internațional: în toate bibliotecile, chiar în țări diferite, clasele sunt aceleași;
b) enciclopedic: oferă un cadru structural complet și simplu, în care orice document poate fi clasificat;
c) practic: notația este cât se poate de simplă sub aparența complexității;
d) mnemonic: dă posibilitatea, în ciuda complexității lui, să fie ușor de stăpânit, datorită principiilor elementare; este suficient 

să memorezi subdiviziunile sale principale pentru a te orienta printr-o varietate întreagă de cunoștințe;
e) permanent extensiv, fără să impună schimbări majore;
f) rațional și științific: urmează liniile de bază ale clasificării științifice, păstrând distanță egală față de numeroasele clasificări 

ale științelor (care nu sunt întotdeauna consecvente).
Odată stabilită direcția pe care urma să o aibă modul de reprezentare a conținutului colecțiilor, în catalogul pe subiecte, 

politica instituției a fost aceea de a ține pasul cu evoluțiile ulterioare intervenite în structura CZU5. În prezent, aria de cuprindere 
a cataloagelor sistematice bazate pe CZU tinde spre 100% în România. Utilizarea clasificării este specifică nu doar bibliotecilor, 
ci și altor instituții care urmăresc organizarea riguros științifică a cunoștințelor din fondurile documentare proprii.

De altfel, Clasificarea Zecimală Universală servește nu doar scopului principal pentru care a fost creată la sfârșitul secolului 
al XIX-lea6, i.e. reprezentarea subiectelor publicațiilor, ci și ordonării publicațiilor la raft, pentru accesul rapid și sistematic 
la documente, în funcție de subiectul acestora. Cataloagele sistematice tradiționale sunt tot o aplicație utilă a CZU, fișele de 
catalog fiind ordonate conform clasei căreia îi aparține subiectul documentului.

Iată și principalele ediții ale Clasificării Zecimale Universale, utilizate în România, până la apariția, în 1997, a traducerii în 
limba română a ediției medii internaționale în limba engleză, baza ediției standard oficiale a schemei Master Reference File.

Nr.
crt. Titlul ediției Responsabilitate intelectuală Date de publicare Anul 

publ.
1. Classification décimale universelle FID Mundaneum Bruxelles: Mundaneum 1967

2. Universal Decimal Classification: 
2nd English Full Edition British Standards Institution British Standards Institution 1979-

1986

3. Clasificarea Zecimală Universală: 
ediție prescurtată: 2 vol.

instrument de lucru realizat și coord. 
de A. C. Andrian și Fl. Câmpeanu

București: Institutul Național 
de Informare și Documentare 1985

4.
Clasificarea Zecimală Universală: 
ediție medie internațională în limba 
română

trad. și adaptări Alexandru Andrian, 
Georgeta Clinca și Dorina Niculae

București: Biblioteca 
Națională a României

1997-
1998

Tabelul 1 conține date despre edițiile CZU utilizate în Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București. Ediția 
folosită curent în reprezentarea subiectelor resurselor din catalog este ediția medie internațională în limba română, menționată 
anterior. Aceasta include fie indici de clasificare depășiți (în sensul restructurării claselor din care fac parte), fie indici care 
au fost eliminați din schema de clasificare. În plus, în cele mai noi ediții ale clasificării, au fost introduse clase noi sau clase 
restructurate masiv, care nu figurează în ediția curentă în limba română.

În catalogul Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca găsim, între fișele scanate ale catalogului 
tradițional, două ediții de interes pentru abordarea noastră (Tabelul 2). Ele au fost utilizate la momentul apariției lor, dar pentru 
clasificarea documentelor curente, BCU Cluj a utilizat edițiile menționate la punctele 3 și 4 din Tabelul 1.

Nr.
crt. Titlul ediției Responsabilitate intelectuală Date de publicare Anul 

publ.

1. La Classification décimale: exposé du 
système et tabeles abrégées Mundaneum Bruxelles: Palais mondial 

cinquantenaire 1927

2. Clasificația zecimală universală: ediție 
abreviată română îngrijită de D. Drăgulănescu București: Monitorul Oficial și 

Imprimeria Națională 1938

Tabel 2. Ediții ale CZU utilizate în Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca

Imaginile următoare prezintă trei înregistrări bibliografice ale edițiilor CZU utilizate, de-a lungul timpului, de Biblioteca 
Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timișoara. Prima și cea mai veche este un exemplu de clasificare pe un domeniu 
specific (Fig. 1-3).
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Fig. 1. Înregistrare bibliografică pentru Clasa 63. Agricultură a CZU

Fig. 2. Înregistrare bibliografică pentru Clasa 4. Filologie a CZU

Fig. 3. Înregistrare bibliografică pentru ediția prescurtată a CZU din 1985

Restricționarea consultării in situ, prin răsfoirea catalogului tradițional pe fișe, și a circulației unor colecții de mare valoare 
istorică, științifică și academică, de extensivă acoperire internațională, a adus importante prejudicii de imagine instituției. 
Redăm mai jos o listă cu ediții ale CZU utilizate în Biblioteca Academiei Române până în martie 2018 (Tabelul 3).

Ca și în exemplele precedente, indiferent de instrumentele de lucru utilizate anterior publicării ediției medii internaționale 
în limba română (între 1997-1998), ediția din urmă a devenit unicul instrument de lucru utilizat în clasificare. Excepția de la 
această regulă a constituit-o Biblioteca Academiei Române, instituție de elită, care a rămas însă tributară instrumentelor și 
tehnicilor de lucru vechi, din anii `50 ai secolului trecut. Consecințele acestei politici au fost izolarea și lipsa de vizibilitate 
a valoroaselor colecții ale acestei biblioteci, mai ales după apariția cataloagelor online, ca urmare a implementării sistemelor 
integrate de bibliotecă.
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Nr.
crt. Titlul ediției Responsabilitate intelectuală Date de publicare Anul 

publ.

1. CDU Cl. 4 Philologie. Linguistique: 
[fotocopie] FID Mundaneum Bruxelles: Mundaneum s.a.

2. CDU Cl. 62: [ediție franceză, fotocopie] FID Mundaneum Bruxelles: Mundaneum s.a.

3. CDU Cl. 63/659: [ediție franceză, 
fotocopie] FID Mundaneum Bruxelles: Mundaneum s.a.

4. CDU Cl. 66/92: [ediție franceză, fotocopie] FID Mundaneum Bruxelles: Mundaneum s.a.
5. CDU Cl. 7/9: [ediție franceză, fotocopie] FID Mundaneum Bruxelles: Mundaneum s.a.

6. Universal Decimal Classification: 4th 
English Full Edition: Cl. 5, 3 vol British Standards Institution British Standards Institution s.a.

7. Extras din CZ pentru uzul bibliotecilor 
medicale: Cl. 57/61

Centrul de Documentare Medicală 
al Ministerului Sănătății

Centrul de Documentare 
Medicală al Min. Sănătății s.a.

8. Classification décimale universelle: Cl. 0 FID Mundaneum Bruxelles: Mundaneum 1951
9. Classification décimale universelle: Cl. 2 FID Mundaneum Bruxelles: Mundaneum 1951
10. Classification décimale universelle: Cl. 3 FID Mundaneum Bruxelles: Mundaneum 1952

11. Universal Decimal Classification: 2nd 
English Abridged Edition British Standards Institution British Standards Institution 1957

12. UDC – Nuclear Science and Technology FID Mundaneum Bruxelles: Mundaneum 1964
13. Classification décimale universelle FID Mundaneum Bruxelles: Mundaneum 1967

14. Clasificarea Zecimală Universală: ediție 
prescurtată: 2 vol.

instrument de lucru realiz. și coord. 
de A. C. Andrian și Fl. Câmpeanu

București: Institutul 
Național de Informare și 
Documentare

1983

Tabel 3. Ediții ale CZU utilizate în Biblioteca Academiei Române

Existența, în cadrul instrumentelor de lucru, a Clasei 4. Lingvistică, clasă eliminată din toate edițiile CZU apărute după 
1972, dar utilizată până la începutul anului 2018, pentru numeroasele documente de lingvistică din colecțiile bibliotecii, este 
surprinzătoare. Același lucru se poate spune despre diversitatea celorlalte ediții, fără an de publicare sau datând de la mijlocul 
secolului trecut. Eterogenitatea și vechimea tabelelor de clasificare utilizate sunt edificatoare pentru consecințele nedorite pe 
care le au preluarea unor cutume de la generațiile vechi și automatismele în reprezentarea subiectelor, de fapt, inadecvarea 
instrumentelor și a metodelor de lucru la tehnicile actuale de indexare (Fig. 4).

Fig. 4. Listă de indici CZU din Clasa 4. Lingvistică din catalogul Bibliotecii Academiei Române

4. Lecții învățate, modele și propuneri de soluții
Subliniem aserțiunile anterioare, referitoare la categoriile de utilizatori ai datelor de subiect din înregistrările bibliografice, 

pentru aprofundarea problematicii transferului internațional de informații. Una dintre cele mai însemnate caracteristici ale CZU 
este independența lingvistică, ceea ce o face perfect eligibilă ca instrument utilizat în scopul amintit. Într-un articol dedicat 
necesității utilizării CZU pentru indexarea articolelor științifice, Nelly Țurcan7 evidențiază, cu argumente, facilitățile de acces 
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la conținutul literaturii științifice asigurate prin atribuirea de 
indici CZU. În plus, autoarea face o pledoarie în favoarea 
unei ediții standard care să reglementeze forma, extinderea și 
modul de utilizare a clasificării la nivel național. Standardul ar 
putea fi destinat unui spectru larg de „instituții din domeniul 
infodocumentar (…) precum și pentru specialiști implicați 
în procesul de indexare, pentru a asigura uniformitatea în 
aplicarea CZU”.

De altfel, în Republica Moldova, este obligatorie 
introducerea, în caseta editorială, a indicelui CZU, atribuit de 
Camera Naţională a Cărţii, în calitate de agenție bibliografică 
națională și toată literatura științifică (rapoartele de cercetare, 
tezele de doctorat, referatele acestora, revistele științifice 
indexate în baze de date internaționale, bibliografia națională) 
conține date de subiect reprezentate prin indici CZU.

Marea diversitate a edițiilor CZU utilizate în instituțiile 
bibliotecare din România produce derută și nu are efecte 
benefice pentru utilizatorii interesați de conținutul resurselor. 
Contribuția literaturii științifice autohtone la patrimoniul 
științific internațional, indiferent de limba textului, rămâne 
cantonată la nivelul instituției care o creează, dacă nu este 
asigurată vizibilitatea necesară și nu-i este garantată utilitatea 
prin intermediul indicilor de clasificare.

Activitatea de clasificare-indexare îndeplinită de mai 
multe servicii din aceeași bibliotecă, fără ca între aceste 
servicii să existe o unitate de opinii privind utilizarea practică 
a CZU și a câmpurilor UNIMARC destinate diverselor 
categorii de subiecte, nu poate avea rezultatul scontat. Se 
impune renunțarea la orice fel de argumente în afara celor 
strict profesionale, pentru uniformizarea metodelor de lucru, 
mai întâi la nivelul instituțiilor și apoi la nivel național. Un 
prim pas a fost făcut prin acceptarea necesității schimbării 
politicii de indexare în vederea integrării sale în transferul 
de informații și a diversificării metodelor de regăsire a 
informației prin includerea datelor de subiect.

Existența rețelelor semantice pe Internet și accesul deschis 
la resurse au determinat TEL – The European Library să pună 
la dispoziția doritorilor datele de autoritate de subiect din 
cataloagele de bibliotecă, prin intermediul unui web semantic, 
precum Linked Open Data (LOD)8. Avantajul datelor de 
subiect prezentate sub forma unor indici de clasificare ține 
de faptul că acestea sunt deja structurate și gata de utilizare 
în format standard. Inconvenientele ar putea include: absența 
legăturilor cu alte seturi de date LOD, diversitatea de limbi 
și sisteme de organizare a cunoștințelor, nivel eterogen de 
detaliere a informației privind subiectul, dar acestea pot fi 
soluționate. Cea mai bună soluție propusă este normalizarea 
detaliilor din datele de clasificare la un nivel inferior, urmată 
de conectarea seturilor de date CZU la DBpedia9.

În fine, cea mai mare provocare pentru comunitatea 
bibliotecară din România este, dincolo de orice contrargument 
real sau imaginar, achiziția urgentă a unei noi ediții a Clasificării 
Zecimale Universale, pentru reprezentarea uniformă la 
nivel național a subiectelor resurselor din biblioteci. Ediția 
apărută acum 20 de ani și utilizată în prezent, în absența 
unui standard național (deși există un ghid autorizat pentru 
utilizarea CZU10), trebuie neîntârziat înlocuită cu o altă ediție 
în limba română, care să asigure uniformitatea reprezentării 
subiectelor, pentru un acces eficient la conținutul resurselor 
existente în biblioteci și în alte instituții infodocumentare.

Mulțumiri: Țin să adresez mulțumiri tuturor colegilor care 
au contribuit cu date la realizarea acestei lucrări: d-nei Dana 

Dinu de la Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” 
din Timișoara și d-nelor Mihaela Dragu și Elena Mircea de la 
Biblioteca Academiei Române din București.

Note:

1. Conform Guidelines for Subject Access in National 
Bibliographies. IFLA Working Group on Guidelines for Subject 
Access by National Bibliographic Agencies. Draft May 2011 
for Worldwide Review. Disponibil pe Internet la adresa https://
www.ifla.org/files/assets/classification-and-indexing/subject-
access-by-national-bibliographic-agencies/nba_guidelines_
draft_2011-05.pdf, accesat în 16.05.2018.

2. Federația Internațională a Asociațiilor de Bibliotecari și 
Biblioteci. Declarația de principii internaționale de catalogare 
(ICP). Disponibil pe Internet la adresa https://www.ifla.org/files/
assets/cataloguing/icp/icp_2016-ro.pdf, accesat în 17.05.2018.
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Bibliotecarul de astăzi îndeplinește mai multe tipuri 
de activităţi: este îndrumător al elevilor care vin să 
își rezolve temele și pe care îi ajută în realizarea 

proiectelor din curricula şcolară, organizează, împreună 
cu utilizatorii, activităţi socio-culturale de omagiere sau 
comemorare a personalităţilor culturii române și universale, 
realizează scenete satirice de teatru pentru a-i motiva pe elevii 
cu rezultate slabe la învățătură să se îndrepte etc.

Se spune că în spatele muncii unui intelectual se află 
întotdeauna munca unui bibliotecar, care prin îndrumarea şi 
sfaturile lui, îl ajută în devenirea și evoluția sa ca individ. 
Într-o bibliotecă publică, bibliotecarul îi poate ajuta pe 
cei care sunt în căutarea unui loc de muncă, îndrumându-i 
în realizarea CV-urilor, organizează sesiuni de inițiere în 
utilizarea calculatorului, pentru oamenii din comunitate, care 
vin pentru prima dată la bibliotecă, doresc să comunice online, 
să se pregătească pentru susținerea examenului auto ș.a.

La iniţiativa utilizatorilor, periodic, Biblioteca Comunală 
Ciocăneşti organizează sesiuni de lucru hande-made, unde 
doritorii îşi pot dezvolta creativitatea şi pot pune în aplicare 
tehnici şi metode noi de lucru cu hârtia, pensula și lâna, 
realizând lucrări de care se mândresc și care sunt expuse în 
bibliotecă și pe holurile școlii din comună.

În fiecare an, în bibliotecă, se desfăşoară „Şcoala de vară 
de la Ciocăneşti”, eveniment ce se întinde pe o perioadă 
de zece zile şi include opt ateliere cu traineri abilitaţi în 
domeniile de lucru alese și la care participă peste 140 de elevi 
de la cele trei şcoli din zonă. În 2019, va fi organizată cea de-a 
X-a ediție, cu ateliere noi și distracţie maximă.

În cadrul bibliotecii funcţionează opt calculatoare cu 
acces la Internet, două imprimante şi un scanner. Utilizatorii 
pot scana, printa și fotocopia documente și pot comunica prin 
intermediul camerelor web cu rudele din străinătate.

Sperând că am reușit să vă stârnim curiozitatea pentru 
biblioteca noastră, vă așteptăm să ne vizitați!

Sursa imaginilor: Arhiva personală a autoarei.

Biblioteca Comunală Ciocăneşti 
(jud. Dâmbovița)

Florina BARBU, bibliotecar responsabil
Biblioteca Comunală Ciocăneşti, jud. Dâmboviţa

e-mail: biblioteca.ciocanesti@yahoo.com
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În prezent, bibliotecile se confruntă cu o puternică scădere 
a numărului de utilizatori și cu o creștere a numărului 
de documente care pot fi regăsite pe toate tipurile de 

suporturi. În ciuda faptului că informația este disponibilă 
oricui, oricând și la orice pas, cea mai mare problemă a 
bibliotecilor – scăderea numărului de persoane interesate de 
lectură – nu cunoaște vreo schimbare în bine. Din acest motiv, 
bibliotecile au început să ofere servicii neconvenționale, 
menite să nuanțeze imaginea lor tradițională și să le facă 
mai atractive pentru utilizatori. În egală măsură, au apărut 
inițiative private, datorate unor persoane fizice, ONG-
uri și altor tipuri de instituții, care oferă o alternativă la 
serviciile furnizate de bibliotecile tradiționale. Având ca 
principal scop, extinderea și diversificarea acestor servicii, 
bibliotecile alternative au primit un răspuns pozitiv din partea 
beneficiarilor. Prezentarea cărților recent apărute, însoțită de 
vizionări de filme, lecturi publice, prezentări de cataloage 
și albume de artă, organizarea de cursuri pentru utilizatori, 
desfășurarea de activități pe bază de voluntariat, dezvoltarea 
de servicii pentru persoanele cu dizabilități sau deficiențe de 
vedere ș.a. au avut ca rezultat promovarea informației, a cărții 
și au creat o legătură puternică între utilizator și bibliotecă.

Servicii neconvenționale de bibliotecă
Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj a lansat pe 

19 octombrie 2007, serviciul de bibliotecă mobilă, rezultat 
al colaborării dintre biblioteca județeană și mediateca 
departamentală Allier din Franța. Astfel, de două ori pe 
săptămână, un autobuz cu rafturi, mai exact o bibliotecă pe 
roți, străbătea satele din județul Cluj și distribuia cărți, traseele 
fiind stabilite în funcție de numărul de cititori și de comenzile 
venite de la bibliotecile locale. Bibliobusul avea funcția de 
bibliotecă mobilă, vehicul educațional și vehicul de animație 
culturală. La bordul său, doi bibliotecari se ocupau de diferite 

programe și acțiuni culturale, precum ateliere de creație, 
ore de lectură, demonstrații de prim-ajutor și lecții teoretice 
oferite de Crucea Roșie2. Mai mult, cititorii clujeni puteau 
întocmi liste cu documentele de care aveau nevoie sau pe care 
ar fi dorit să le citească, onorarea comenzilor fiind realizată 
în maximum două săptămâni. Dispunând de un fond inițial 
de 25.000 de documente pe diferite suporturi, bibliobusul a 
ajuns, în urma donațiilor, să dețină în colecția sa un număr 
de 10.000 de volume, împrumutul fiind informatizat. Pentru a 
atrage câți mai mulți cititori, a existat chiar și un jurnal pentru 
impresii și sugestii privind această acțiune culturală.

Din 18 octombrie 2012, în baza parteneriatului dintre CFR 
Călători și librăria online Bookland, timp de o săptămână, 
pe ruta București Nord – Galați și retur (trenurile Intercity 
573 și 572), s-a desfășurat un program pilot în care erau 
puse la dispoziția călătorilor, cărți în format tradițional şi 
stickere cu coduri QR care permiteau descărcarea gratuită de 
cărți electronice (pentru deținătorii de telefoane mobile cu 
conexiune la Internet). În funcție de răspunsul pasagerilor, 
colecția de cărți a cunoscut îmbunătățiri, la început cuprinzând 
volumele „Cel mai iubit dintre pământeni” de Marin Preda, 
„Codul bunelor maniere” de Nadine de Rothschild, „Hoții 
de frumusețe” de Pascal Bruckner, „India picantă” de 
Adelina Patrichi și „Încă o zi infectă” de Pierre Enckell3. Din 
luna noiembrie 2012, proiectul a fost extins în toate trenurile 
Intercity, directorul general CFR Călători, Ștefan Roșeanu, 
considerând că parteneriatul cu Bookland a adus un plus de 
valoare transportului cu trenul.

Biblioteca „Grigore Vieru” (din gară), sucursală a 
Bibliotecii „V. A. Urechia” din Galați, cunoaște în prezent, 
un real succes, ca loc unde oamenii pot să citească o carte sau 
diferite publicații periodice. Publicul vizat sunt călătorii și 
gălățenii care locuiesc în zonă și au astfel acces la o colecție 
de peste 3.000 de cărți și documente multimedia4. Frecvent, 

Servicii neconvenționale de bibliotecă 
şi biblioteci alternative din România

Liana Elena FLOREA, student
Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Litere. Specializarea Științe ale Informării şi Documentării

e-mail: pr@litere.ro

Bibliobusul din Cluj-Napoca1. Biblioteca ,,Grigore Vieru”5.
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biblioteca organizează expoziții și lansări de carte. Deoarece 
de foarte multe ori apar solicitări din partea vizitatorilor pentru 
hărți și trasee turistice, în bibliotecă a fost înființat și un punct 
de informare dedicat acestora și tuturor celor interesați, unde 
se poate chiar naviga pe Internet în căutarea de răspunsuri6.

În urma unui parteneriat între Biblioteca Județeană „Ovid 
Densusianu”, Consiliul Județean Hunedoara și Primăria 
Municipiului Deva, a luat naștere proiectul „Deva citește”, 
destinat populației de toate vârstele și de toate categoriile 
profesionale. Trei rafturi pline cu cărți au fost amplasate 
în aer liber în zonele cele mai atractive ale orașului: Parcul 
Cetății, Piața Arras și Parcul Bejan și au atras atenția unui 
număr impresionant de locuitori care au putut înprumuta 
cărți pentru a le citi pe loc sau acasă. Fiecare carte a avut în 
interior lipită o etichetă cu regulamentul bibliotecii. Rafturile 
cu cărți dispuneau de o gamă variată de documente: romane, 
cărți de poezie, de călătorie, de povești, jurnale, biografii, 
memorii, cărți de artă, de istorie, de dezvoltare personală, 
multe provenite din donații de la cetățeni. Deoarece, de-a 
lungul timpului, proiectul a cunoscut un succes deosebit, au 
fost instalate astfel de biblioteci în aer liber și în alte zone ale 
orașului Deva: la Centrul Cultural „Drăgan Muntean” și în 
cartierele Dacia și Micro 157.

În baza colaborării dintre biblioteca locală, Casa de 
Cultură și Consiliul Local, la Rovinari au fost montate 
două biblioteci în aer liber în zonele cele mai cunoscute ale 
orașului, Bulevardul Minerilor și Piața Veche. Fără a plăti 
taxe sau a avea nevoie de legitimație, cetățenii au putut 
împrumuta documente pe care ulterior le puteau aduce înapoi 
sau înlocui9. Mai mult, voluntarii organizau serii de întâlniri 
lunare în cadrul cărora cititorii puteau face schimb de cărți și 
puteau discuta într-un cadru mult mai liber despre documente, 
edituri și autori.

În anul 2018, din inițiativa a doi arhitecți, Octavia și 
Lucian Loiș, a luat naștere la Alba Iulia, „Biblioteca urbană”, 
compusă din zece căsuțe pline cu cărți donate de Biblioteca 

Județeană „Lucian Blaga” Alba, librăria Humanitas și diferite 
companii și persoane fizice. Cu ajutorul unei finanțări oferite 
de o companie privată, turiștii și locuitorii orașului Alba Iulia 
pot împrumuta o carte, dacă lasă în mini-bibliotecă alta (pe 
care un alt cititor să o poată împrumuta la rândul său). Fiecare 
mini-bibliotecă urbană are un design unic, de la forma unui 
creion până la cuburi cu modele repetitive. Legătura dintre ele 
o reprezintă materialele alese de arhitect: lemn de frasin, metal, 
sticlă sau rulmenți. „Biblioteca urbană” este o completare a 
proiectului „Metamorphosis” aflat în faza de implementare, 
urmând să contribuie la dezvoltarea cartierelor, cu accent și 
pe alte tipuri de nevoi pe care le au în special copiii în ceea ce 
privește spațiile de locuit și de recreere11.

„Schimb de cărți” este un program desfășurat de mai 
multe ediții, în parcul Herăstrău din București (zona Roata 
Mare), de echipa bookblog.ro, având ca principal scop 
promovarea lecturii13. La evenimentul „Citim în iarbă” din 
cadrul acestui program, participanții au putut face schimb de 
cărți și discuta într-un cadru mult mai liber, s-au putut bucura 
de diverse activități culturale în mod gratuit. Ideea a atras 
atenția publicului și, din acest motiv, începând cu anul 2013, 
a fost preluată și de alte orașe, precum Galați, Cluj, Sibiu, 
Hunedoara, Oradea și Suceava.

Biblioteci alternative
Noile forme de promovare a colecțiilor de documente 

și numeroasele servicii alternative de bibliotecă au pus în 
prim-plan nu numai cititorii, ci și cărțile în general. Conform 
lui Gary P. Radford14, bibliotecile alternative au o misiune 
operațională neconvențională, îndeplinind una sau mai multe 
din următoarele funcții: punerea la dipoziție a unui spațiu 
pentru utilizarea cărților și a altor media în alte moduri 
decât în biblioteca tradițională; prezentarea bibliotecilor ca 
spații alternative, în contrast cu accepțiunea instituțională, 
convențională a acestora; furnizarea unor servicii care de 
obicei nu fac parte din oferta bibliotecilor tradiționale.

Pentru a aduce cartea cât mai aproape de cei interesați, 
două studente din Timișoara – Anca Duducea (de la 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”) 
și Larisa-Andreea Vasile (de la Universitatea de Vest) – 
împreună cu directorul Asociației Bastionul ArtLimTim, d-na 
Patricia Lidia Popoescu Cevei, au deschis trei mini-biblioteci 
în spitale, două în județul Timiș și una în județul Mehedinți. 
Proiectul a presupus, inițial, amplasarea de mini-biblioteci, 
doar în secțiile de pediatrie, dar pentru că a cunoscut un real 
succes, fiind de mare ajutor copiilor care treceau prin diferite 
procese și proceduri în timpul internării, el a fost extins și 
în spitalele pentru adulți. La fiecare trei luni, colecțiile sunt 
îmbogățite cu cărți primite prin donații, documentele fiind 
organizate pe categorii de vârstă: 2-6 ani, 6-10 ani, 10-14 ani, 
peste 14 ani și cărți pentru adulții aparținători.

Biblioteca urbană din Alba Iulia12.

Rafturi cu cărți amplasate în aer liber în orașul Deva8.
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În 2013, la inițiativa a doi tineri bucureșteni, Anda Runtag 
și Adrian Gurlea, s-a înființat biblioteca „Plaja de carte 
Litera”, un loc liniștit, de unde oricine poate împrumuta o 
carte, în mod gratuit, prin completarea unei fișe cu numele, 
numărul de telefon și adresa de e-mail. Inițial, s-a dorit ca 
biblioteca să fie constituită din donații, dar, pentru că o lungă 
perioadă de timp, numărul documentelor a fost foarte mic, 
biblioteca a încheiat un parteneriat cu editura Litera. În 
prezent, colecția conține peste 1.000 de volume, din cele mai 
variate domenii, de la beletristică, istorie și biografii, la carte 
practică, psihologie, cărți pentru copii și jocuri de societate. 
Acestea din urmă pot fi folosite doar în perimetrul bibliotecii, 
pe când documentele se împrumută pe o perioadă de trei zile. 
Mai mult, „Plaja de carte” organizează și diferite acțiuni 
culturale, piese de teatru, expoziții și ateliere de lucru.

În data de 23 aprilie 2018, la Botoșani, la inițiativa 
Consiliului Local, au fost inaugurate „cuiburile cu cărți” în 
aer liber. Zece căsuțe de lemn cu cărți au fost amplasate în 
toate parcurile din Botoșani17. Mini-bibliotecile adăpostesc o 
colecție de peste 200 de volume, documente donate de elevi 
și de reprezentanți ai administrației locale. Data inaugurării 
nu a fost aleasă la întâmplare, pentru că pe 23 aprilie se 
sărbătorește Ziua Bibliotecarului, ocazie cu care elevi ai 
Liceului „Nicolae Iorga” au realizat un flash mob și peste 150 
de adolescenți au donat cărți și au citit în aer liber.

În 2016, Direcția de Cultură a Municipiului Carei a 
amplasat căsuțe din lemn, pline cu cărți, în zone foarte 
populate, accesibile publicului larg. Proiectul, desfășurat pe 
tot parcursul verii, presupunea ca persoanele interesate să 
aleagă o carte în mod gratuit, să o citească și, ulterior, să o 
înapoieze, pentru a oferi și altor cititori, posibilitatea de a avea 
acces la ea. Căsuțele au avut o arhitectură specială; dintre cele 
patru existente, una conținea literatură pentru copii și avea 
accesul adaptat pentru aceștia. Fiecare cuib oferea câte 14 
cărți în limbile română și maghiară19.

În anul 2015, a cunoscut un succes deosebit proiectul 
„Grădina din Cărți”, care a luat naștere prin rezervarea 
unui spațiu de aproximativ 550 de metri pătrați în interior 
Grădinii Botanice din București. Voluntarii Asociației Team 
Work, care s-au ocupat de proiect, au pus inițial la dispoziția 
publicului o colecție de 150 de documente, dar, în urma 
donațiilor și a diferitelor parteneriate, s-a ajuns la un număr 
de 2.000 de volume. Accesul în această bibliotecă era gratuit, 
plătindu-se doar biletul de intrare la Grădina Botanică, iar 
vizitatorii aveau posibilitatea de a participa la diferite ateliere 
de lucru și sesiuni de lectură21.

În data de 21 iulie 2014, în parcul Cișmigiu din București, 
Asociația pentru Cultură Urbană și Mediu și Primăria 
Municipiului București au lansat proiectul „Copacul cu 
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Mini-biblioteca din spital15. Cuiburi cu cărți la Botoșani18.

Căsuțe cu cărți la Carei20.

Grădina cu cărți22.
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Cărți”, derulat în perioada 21 iulie – 6 august. Astfel, 
vizitatorii au fost întâmpinați de șezlonguri pentru lectură 
și de un copac de butaforie de unde puteau împrumuta 
cărți. Ideea avea ca scop principal, încurajarea întoarcerii 
la documentele tipărite. Mai mult, erau puse la dispoziția 
publicului, audiobook-uri care puteau fi ascultate prin 
intermediul dispozitivele oferite de organizatori. Cetățenii 
se puteau bucura și de activitățile culturale desfășurate de 
voluntari: proiecții de filme documentare, organizarea de 
spectacole de pantomimă, de sesiuni de lectură ș.a. În jurul 
„copacului cu cărți” au fost amenajate zone speciale pentru 
cei mici, ambianța sonoră fiind asigurată de un disk jockey.

Concluzii
Serviciile neconvenționale de bibliotecă au un 

impact pozitiv asupra utilizatorilor, numărul lor crescând 
considerabil, în ultimul timp. Apariția rafturilor și a „căsuțelor 
cu cărți”, precum cele de la Rovinari, Alba Iulia ori Deva, a 
susținut și promovat biblioteca și serviciile și documentele 
oferite de aceasta.

Biblioteca alternativă a luat naștere prin extinderea și 
diversificarea serviciilor oferite de biblioteca tradițională, dar, 
în același timp, a fost creată pentru a asigura accesul cititorului 
la documente. Deși bibliotecile alternative sunt organizate, 
în mod similar, celor tradiționale, există numeroase aspecte 
care le diferențiază: accesul gratuit la documente, fără a mai 
fi nevoie, de cele mai multe ori, de un permis de bibliotecă, 
amplasarea într-un spațiu neconvențional, alternativ, 
administrarea lor, de cele mai multe ori, de către voluntari ș.a.
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Biblioteci improbabile: locuri neobişnuite 
unde te poți cufunda în lectură ...

Vă sunt aduse acasă, de un elefant, cărțile pe care doriți să le 
citiți? Biblioteca dumneavoastră plutește pe un râu? Sau poate se 
află într-o cabină telefonică locală, în stația de tren ori chiar în 
propria grădină?

Bibliotecarii au găsit întotdeauna o cale să învingă 
provocările politice, economice și geografice, pentru a aduce 
cuvântul scris înaintea cititorilor dornici de lectură. Și continuă 
să se ridice la așteptările impuse de reputația pe care o au, în 
ciuda transformărilor rapide și extensive ale modului în care 
citim și facem schimb de cărți în secolul XXI.

Parțial, schimbarea ține de arhitectură. În locul unei structuri 
impunătoare în centrul orașului, cu care suntem atât de obișnuiți, 
biblioteca dumneavoastră ar putea fi, în acest moment, orice: 
de la un pop-up (mică bibliotecă înființată într-un spațiu public 
ori centru comunitar și cultural, cu scopul de a îmbunătăți 
spațiul public, cataliza cititul cărților, încuraja reciclarea și 
susține creativitatea, conform PopUpLibraries.com, n.r.), la o 
capodoperă arhitecturală, care seamănă cu un raft de cărți ori cu 
interiorul unui ghețar plutitor. Schimbarea este, în egală măsură, 
tehnologică și reflectă utilizarea tot mai extinsă a aplicațiilor 
pentru telefoanele mobile și a tehnologiilor digitale, cu scopul 
de a aduce cartea în lumea online, chiar dacă multe biblioteci 
încă se bazează pe cititorii de cărți tipărite.

(continuarea la pagina 19)
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Legenda încă mai plutea peste apele Oituzului şi 
Trotuşului, când în satele de pe malurile lor, la sfârşit 
de veac XIX, se iveau primele semne ale dezvoltării 

mişcării bibliotecare. Ulterior, în 1928, un grup de elevi şi 
studenţi pasionaţi înfiinţează la Oneşti o societate culturală, 
numită „Cosânzeana”, care îşi propunea să se ocupe 
de activitatea de timp liber a tinerilor din comună, prin 
organizarea de manifestări cultural-artistice.

Şi pentru că și atunci lectura înaripa visele şi construia 
personalităţi, membrii societăţii au înființat curând o 
bibliotecă, pentru ca toţi tinerii din Onești să poată citi şi, 
implicit, să aibă acces la cunoaştere. Constituită la început prin 
donaţiile membrilor fondatori şi, mai apoi, ale unor importanţi 
oameni de cultură, cum ar fi pedagogul Grigore Tăbăcaru sau 
avocatul Cicerone Nechiforescu, biblioteca a continuat să se 
susţină financiar prin organizarea de spectacole, şezători şi 
baluri în care talentul tinerilor era antrenat cu entuziasm în 
momente artistice apreciate de întreaga comunitate.

În deceniul al patrulea al secolului XX, regăsim Societatea 
„Cosânzeana” şi biblioteca sa implicate, alături de Căminul 
Cultural, proaspăt înfiinţat și deţinător, la rândul său, al unei 
biblioteci, în organizarea de activităţi adresate oneştenilor, 
fie ele de factură artistică: teatru, dans, interpretare corală, 
lectură, fie de factură ştiinţifică şi practică: cursuri de scurtă 
durată pe teme de agricultură, biologie, istorie etc.

Între anii 1940-1944, activitatea bibliotecii, ca şi a 
celorlalte tinere instituţii cu misiune culturală, este întreruptă, 
din cauza celui de-al Doilea Război Mondial, când este 
pierdută și o bună parte a fondului de documente al bibliotecii.

După 1948, prin reunirea colecţiilor bibliotecilor 
Societăţii „Cosânzeana” şi Căminului Cultural, ia naştere un 

fond de aproximativ 2.000 de volume, „Biblioteca sătească” 
funcţionând într-o încăpere a Căminului Cultural, în fapt, 
fosta Casă Naţională.

Pe parcurs, spaţiul devine insuficient, iar în 1957, 
biblioteca se mută în localul şcolii de șapte ani, unde se 
înfiinţează, pentru prima oară, sala de lectură, cu personal 
calificat. Caracterul colecţiilor devine enciclopedic.

În 1961, sistematizarea localităţii impune demolarea 
şcolii, iar biblioteca, acum orăşenească, îşi continuă periplul, 
dar şi evoluţia, adăpostindu-şi cele 11.000 de volume în trei 
încăperi din Conacul Aslan, devenit „Casa Pionierilor”. Tot 
atunci se introduce accesul liber la raft, iar sălii de lectură i se 
adaugă şi un modul pentru lectura presei.

Dezvoltarea oraşului și infuzia de tineri intelectuali veniţi 
într-un adevărat exod spre Mecca industriei chimice, hotărâţi 
să îşi întemeieze aici un rost, pun în faţa bibliotecarilor 
sarcina de diversificare a ofertei pentru public, de adaptare a 
ei la grupele de vârstă. Acest lucru devine posibil, începând 
cu 1963, când biblioteca se mută într-un sediu mai potrivit, pe 
str. Progresului, nr. 1, unde ocupă iniţial trei apartamente, în 
care funcţionează două secţii: una pentru adulţi şi alta pentru 
copii, plus o sală de lectură.

În 1968, biblioteca, devenită municipală, înregistrează 
aproximativ 39.000 de volume şi este tot mai vizibilă în 
spaţiul cultural oneştean.

1970 este un an de cumpănă în istoria bibliotecii. O 
hotărâre arbitrară desfiinţează trei biblioteci municipale din 
ţară, printre care şi pe cea din Oneşti.

Cu sprijinul academicianului Miron Constantinescu şi a 
autorităților locale, biblioteca oneşteană îşi redeschide porţile 
în februarie 1971, ca filială a bibliotecii judeţene, iar în 1972 

Biblioteca oneşteană – 91 de ani în pagini de cronică
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Clădirea fostei Case Naționale, Casa de Cultură până în 1968. La 
parter în dreapta a funcționat biblioteca orășenească (1955-1957).
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devine din nou independentă, străduindu-se să recupereze 
deficitul de cititori şi să recâştige aprecierea publicului.

Anul 1974 găseşte în bibliotecă trei bibliotecari şi un 
mânuitor de carte, care, dincolo de împrumut, se ocupau 
de completarea colecţiilor, de informare bibliografică și de 
popularizarea fondului de carte şi de periodice, prin tipărirea 
de pliante, fluturaşi, buletine de informare bibliografică, 
notiţe informative etc.

Momentul de bilanţ din 1978, când biblioteca sărbătorește 
semicentenarul, reflectă transformările vieţii culturale 
oneştene în general şi pe cele ale receptării lecturii în special. 
Mărturie stau cele 72.000 de volume şi fişele de lectură ale 
celor peste 5.000 de cititori, expoziţiile de carte și de desene, 
audiţiile și proiecţiile care se succed în spaţiul niciodată 
suficient al celor cinci apartamente, făcând din instituţia 
noastră un nucleu spiritual care influenţează suflul vital al 
Oneştiului.

Extinderea oraşului spre zona „Mărăşeşti” şi numărul 
mare de instituţii şcolare din acest areal au impus deschiderea, 
în 1979, a primei filiale a bibliotecii. Intitulată „Cosânzeana”, 
ca o aducere aminte a începuturilor, ea a ocupat, mai întâi, 
un mic spaţiu în uscătoria unui bloc. Ulterior, pe măsură ce 

solicitările au crescut, sediul filialei a fost mutat în spaţii 
din ce în ce mai mari, mai întâi într-o garsonieră, apoi într-o 
clădire de birouri.

În deceniul opt al secolului trecut, bibliotecarii 
oneşteni sunt implicaţi, atât în organizarea de manifestări 
profesionale: simpozioane, mese rotunde, chiar și cursuri de 
biblioteconomie, cât şi în majoritatea evenimentelor culturale 
locale, ca parteneri de încredere ai celorlalte entităţi care 
operează în spaţiul spiritual oneştean. Toate acestea fac din 
biblioteca oneşteană o prezenţă apreciată la nivel naţional.

După 1990 apar perspective noi, generate de 
descentralizarea tuturor sectoarelor de activitate, de tendinţele 
de înnoire a paradigmei profesionale, de transferarea 
accentelor pe misiunea socio-formatoare a bibliotecii.

Astfel, în cele opt apartamente din strada Progresului, nr. 
1 şi nr. 3, lucrează 11 angajaţi și sunt adăpostite peste 110.000 
de volume, fiind oferite anual spre consultare peste 150.000 de 
volume. Biblioteca se prezintă cu secţii de împrumut pentru 
adulţi şi copii, sală de lectură, sală de audiţii şi proiecţii, 
sală pentru cercurile de şah şi rebus, compartiment de 
evidenţă şi prelucrare a cărţii, informare bibliografică, filiala 
„Cosânzeana”, compartiment de recondiţionare a cărţii, totul 
pe o suprafaţă nu mai mare de 365 m2.

Mai mult ca oricând, solicitările crescute pentru serviciile 
bibliotecii evidenţiau lipsa acută de spaţiu şi limitarea 
posibilităţilor de evoluţie a colecţiilor şi a ofertei culturale. 
Ca urmare, după demersuri bine argumentate, mai întâi către 
factorii de conducere locali, apoi către Guvernul României, 
conduse, cu perseverenţă şi credinţă în izbândă, de directorul 
de atunci al bibliotecii, prof. Mihai Ciobotaru, se aprobă 
construirea unui nou local de bibliotecă. Lucrările încep în 
1994, iar bibliotecarii pot vedea că visul lor capătă contur.

1995 marchează momentul din care identitatea bibliotecii 
se asociază cu numele scriitorului, istoricului, genealogistului 
și politicianului român Radu Rosetti (1853-1926), 
personalitate culturală inedită prin amalgamul de luciditate şi 
de pragmatism, pe de o parte, de autenticitate şi de bonomie 
pe de altă parte, prin multitudinea preocupărilor şi prin 
spiritul său cercetător şi voluntar, care l-au făcut remarcat la 
sfârşit de secol XIX şi început de secol XX.

În anii următori, conturându-şi un profil din ce în ce 
mai proeminent în marea familie a bibliotecilor româneşti, 
Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” organizează 
manifestări de amploare naţională, asumându-şi totodată 
misiunea de stimulare a creativităţii în rândul tineretului. 
Astfel, iniţiază două concursuri devenite, de-a lungul anilor, 
naţionale: Concursul de ex-libris şi Concursul de proză scurtă 
„Radu Rosetti”, ambele adresate tinerei generaţii și ajunse 
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azi la a XXII-a, respectiv la a XXI-a ediţie. Ca o retrospectivă 
a lor, au fost editate, în anii din urmă, „Antologia concursului 
de proză scurtă” şi albumul „Două decenii de ex-libris la 
biblioteca oneşteană”, reunind cele mai reprezentative 
lucrări din palmaresul celor două competiţii.

Permanenta disponibilitate a personalului creşte de la 
an la an numărul utilizatorilor, făcând neîncăpător spaţiul 
existent. Năzuinţa bibliotecarilor oneşteni devine realitate în 
2001, când biblioteca se mută în noul său sediu, aflat, poate 
nu întâmplător, pe terenul deţinut, cândva, de nepotul lui 
Radu Rosetti, avocatul René Bogdan.

Întreaga activitate se redimensionează, tânăra şi 
ambiţioasa echipă transformă însuşi conceptul de bibliotecă, 
orientându-l către acela de centru cultural zonal, unde 
locuitorii din Onești sunt întâmpinaţi cu cea mai interesantă, 
bogată și diversă ofertă culturală.

În perioada 2006-2009, Biblioteca „Radu Rosetti” a 
fost reprezentată în Comisia Naţională a Bibliotecilor de 
d-na directoare prof. Niculina Cozma, participând astfel ‒ 
împreună cu alte 22 de instituţii de prestigiu din ţară ‒ la 
încercarea de elaborare a unei strategii naţionale privind 
activitatea de bibliotecă în România.

În anul 2006 se implementează programul informatizat 
de bibliotecă TINLIB, pentru ca, zece ani mai târziu, să fie 
achiziţionată noua sa versiune, sistemul integrat TINREAD. 
Posibilitatea de a descrie electronic publicaţiile a făcut munca 
bibliotecarilor mai eficientă şi a înlesnit regăsirea informaţiei. 
Pentru utilizatori, a însemnat conexiuni mai rapide cu baza de 
date a bibliotecii, o cunoaştere mai aprofundată a colecţiilor, 
și, implicit, o mai bună relaţie cu biblioteca.

Dar chiar dacă Internetul câştigă tot mai mult teren în 
opţiunile de informare şi de relaxare ale utilizatorilor, în 
special ale celor tineri, nu încetăm să ne preocupăm şi de cei 

care sunt fideli cărţii tipărite. Iubitorii de lectură sunt provocaţi 
nu doar prin oferta tot mai bogată de documente ori lansări 
de carte, ci şi prin proiecte menite să stimuleze latura creativă 
ascunsă în mai toţi cititorii pasionaţi. Astfel iau naştere 
„Cafeneaua cititorului”, dar şi „Cercul de biblioterapie”, 
unde se încearcă iniţierea în terapia prin lectură.

„Librăria de criză” este soluţia ideală pentru miile de 
volume donate de diverşi cititori ai instituţiei noastre, dat 
fiind că doar o mică parte din ele îşi pot găsi loc în colecţiile 
bibliotecii. Punerea lor la dispoziţia doritorilor, în cadrul unor 
evenimente deosebite, cum ar fi Nocturna bibliotecilor sau 
Ziua bibliotecarilor, a fost o idee care a adus bucurie multor 
cititori de toate vârstele.

„O carte pe săptămână” a fost, timp de câţiva ani, 
rubrică săptămânală la un post de radio local, în cadrul căreia 
bibliotecarii au făcut recomandări de lectură ascultătorilor, 
continuând demersul început anterior în mediul virtual, pe 
blogul bibliotecii, prin prezentarea lunară a unei cărţi.

Proiectul „Joc pe-o carte”, prin care s-a dorit 
sensibilizarea comunităţii cu privire la păstrarea curăţeniei în 
oraş şi a reciclării hârtiei, a adus bibliotecii, prin programul 
de granturi „Books for youth” iniţiat de Fundaţia „Mereu 
Aproape”, un pachet de 1.500 de cărţi, cuprinzând titluri din 
literatura clasică românească.

Începând din anul 2002, biblioteca desfăşoară „Stagiunea 
Muzicală”, care oferă melomanilor ocazia întâlnirii cu 
virtuozi ai artei interpretative și cu maeştri ai scenei lirice, 
atât din ţară, cât şi din străinătate.

Un eveniment cu totul deosebit care are loc în fiecare an, 
începând din 2011, este „Nocturna bibliotecilor”, care s-a 
bucurat de un succes extraordinar încă de la prima ediţie, 
înregistrând de fiecare dată peste 1.000 de participanţi, de 
toate vârstele, ponderea cea mai mare având-o totuşi publicul 
tânăr. În cadrul evenimentului, sunt nelipsite concertele de 
muzică clasică şi modernă, expoziţiile de pictură, ateliere de 
quilling, face painting, şah, teatrul pentru copii şi multe alte 
activităţi educative şi recreative totodată.

În perioada vacanţelor de vară, biblioteca aduce în atenţia 
copiilor, diferite ateliere, unde aceştia îşi pot petrece în mod 
plăcut timpul liber, exersând sau dezvoltându-și abilităţi 
noi. Nelipsite din vacanţele de vară au fost atelierele care 
i-au provocat pe copii prin activităţi precum: şah, quilling şi 
origami, învățarea limbii germane și franceze, improvizaţii 
teatrale, videoproiecţie şi lectură, IT, abilităţi practice, 
pictură. La aceste ateliere, bibliotecarii au primit un sprijin 
însemnat de la voluntarii care au găsit bucurie în acest gen de 
activitate şi care privesc spre instituţia noastră ca spre un loc 
drag, un loc de care-i leagă amintiri şi poveşti speciale.
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De altfel, atelierul de şah, atelierul de conversaţie în limba 
franceză şi atelierul de teatru sunt deschise, pentru copii, pe 
tot parcursul anului şcolar.

Biblioteca a avut dintotdeauna, alături de şcoală, un rol 
important în educaţia copiilor şi a tinerilor, aşa că am îndreptat 
o atenţie sporită către activităţile menite să îmbogăţească 
mintea publicului aflat în perioada de formare.

„Alege-ţi profesia!” a fost un proiect de mare impact în 
rândul tinerilor liceeni aflaţi în pragul deciziilor importante 
de viaţă, proiect prin care s-a urmărit prezentarea unor 
profesii captivante, poate mai puţin cunoscute sau căutate 
de liceeni, dar care le deschid acestora perspective şi opţiuni 
noi. Pe lângă beneficiile imediate aduse tinerilor, proiectul a 
reprezentat și unul din motivele pentru care biblioteca noastră 
a fost inclusă în proiectul „Opening Opportunities” organizat 
în parteneriat cu Biblionet, TechSoup România şi Microsoft 
România, proiect educaţional de orientare în carieră a tinerilor 
IT-işti, lansat în luna noiembrie 2013.

Ne-am aflat atunci printre cele zece biblioteci româneşti 
alese să implementeze conceptul de mentorat. Şi, pentru că 
propunerile tinerilor oneşteni au atras atenţia, iar echipele 
formate în jurul mentorilor au demonstrat că pot lucra în 

condiţii reale de producţie şi pot finaliza un produs IT, în mod 
cu totul excepțional, Biblioteca Municipală Onești a participat 
și la următoarele trei ediţii „Opening Opportunities”.

Anul 2010 aduce în bibliotecile româneşti proiectul 
„Biblionet – lumea în biblioteca ta!”, implementat de 
IREX în parteneriat cu ANBPR – Asociația Națională a 
Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România. 

Biblioteca noastră a participat și la cea de-a doua şi la 
cea de-a treia etapă a proiectului Biblionet, etape destinate 
înnoirii reţelei de calculatoare. Astfel, în 2011, Sala de 
Internet din sediul central a fost dotată cu zece calculatoare 
de ultimă generaţie şi, în 2012, și Sala de Internet din cadrul 
filialei „Cosânzeana” a fost dotată cu șase sisteme de calcul. 
De asemenea, cu ocazia fiecărei etape a proiectului, s-a primit 
câte o imprimantă, un scanner, un videoproiector şi un ecran 
de proiecţie.

În ceea ce priveşte instruirea personalului, cea mai mare 
parte a colegilor noștri a participat la cursurile organizate 
prin programul Biblionet, cursuri numeroase, captivante şi 
diverse. 22 de bibliotecari și operatori de date au absolvit 
cursurile „Pregătire IT şi management al calculatoarelor 
cu internet pentru public”, „Noi servicii de bibliotecă” și 
„Promovare Web 2.0 în biblioteci”.

Biblioteca din Onești a participat și la Conferinţa 
TechCamp din 2011, la lucrările „Centrului de excelenţă 
pentru servicii oferite adulţilor” din 2013 şi la Conferinţa 
Internaţională a Bibliotecarilor Traineri, cu tema „Biblioteca 
publică – spaţiu de învăţare pe tot parcursul vieţii”, din 2014. 
A mai participat la conferinţa finală a programului “Future 
Libraries”, conferință cu titlul “Future Communities Open 
Innovation Fair”.

Trebuie subliniat că programul Biblionet a reprezentat 
o ocazie deosebită de înnoire a bibliotecilor, atât în ceea ce 
priveşte dotările IT și serviciile oferite utilizatorilor, cât şi în 
ceea priveşte mentalitatea personalului.

În anul 2011, d-na director prof. Elena Şerbu a fost prezentă 
la stagiul intitulat „Resurse audiovizuale în biblioteci”, 
desfăşurat de Casa Culturilor Lumii din Paris. Alături de 
alţi 11 participanţi din Europa, Africa şi Asia, care au vorbit 
despre specificul activităţii lor, d-na director a prezentat, la 
Biblioteca Naţională a Franţei şi la Centrul Cultural „Georges 
Pompidou”, experienţa instituţiei noastre, pentru ca, tot prin 
glasul său, în anul 2014, la cea de a 80-a conferinţă IFLA de 
la Lyon-Paris, să fie făcut cunoscut, unui auditoriu de cel mai 
înalt nivel profesional, ansamblul proiectelor şi al activităţilor 
dedicate tinerilor de biblioteca oneşteană.
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Instituţia noastră şi-a câştigat, printre locuitorii 

municipiului Onești, o binemeritată imagine de furnizor de 
servicii culturale de calitate. Această poziţie n-ar fi putut 
fi însă validată în timp, fără colaborarea permanentă cu 
organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, de interes 
local sau naţional. Prin parteneriatele defăşurate împreună 
cu acestea, biblioteca noastră reuşeşte să vină în mod real 
şi eficient în întâmpinarea nevoilor de informare, educaţie 
şi dezvoltare personală ale oneştenilor de toate vârstele şi 
categoriile sociale.

Instituţiile aflate într-un permanent contact cu biblioteca 
sunt, în primul rând, şcolile şi liceele oneştene, apoi Societatea 
Naţională „George Călinescu”, Clubul copiilor, Centrul de 
servicii sociale „Alexandra”, Centrul Educativ Târgu Ocna, 
Penitenciarul-Spital Târgu Ocna. Un parteneriat de cursă 
lungă, la care ţinem foarte mult, este cel cu Academia de 
Muzică din Cluj-Napoca şi Extensia sa din Piatra Neamţ, 
care asigură melomanilor acea picătură de încântare pe care o 
aşteaptă lună de lună, la concertele din Stagiunea Muzicală.

De-a lungul ultimilor ani, şi-au dorit biblioteca drept 
partener o serie lungă de organizaţii neguvernamentale, 
dintre care se remarcă: Organizaţia de tineret „Onestin”, 
Clubul de turism montan „Şandru”, Clubul Artelor „Expresia 
Ideii”, Asociaţia nevăzătorilor, Cenaclul „George Călinescu”, 
Asociaţia „Bucuria celor necăjiţi”, Asociaţia culturală 
„Filomelos”, Comunitatea Elenă din Oneşti, Asociaţia 
BratOnest, cu proiecte inedite ce au vizat: muzica corală, prin 
proiectul „Traditional European Songs Singing Together”, 
cetăţenia activă, prin proiectul european „ACT – Active 
Citizens Learning through Theater”, sau incluziunea socială 
prin muzică – proiectul European „MusInc”, în care au fost 
implicaţi şi bibliotecari.

Anul 2016 aduce o nouă secţie în bibliotecă, la iniţiativa 
d-lui director Ionuţ Tenie şi prin efortul financiar al unui 
sponsor generos. Este vorba despre ludoteca „Tărâmul de 
joacă şi lectură”, care atrage un segment de public de vârstă 
foarte mică: 1-7 ani, oferindu-i oportunităţi de dezvoltare prin 
activităţi de creaţie, învăţare, inovaţie şi joc.

Evoluţia ascendentă, datorată în primul rând condiţiilor 
pe care le-a oferit noul sediu, dar şi colectivului care a 
câştigat competenţe şi s-a orientat continuu spre nou, a făcut 
ca biblioteca să ocupe primul loc în rândul instituţiilor de 
cultură din municipiul Onești.

De-a lungul celor 91 de ani, nevoile comunităţii au 
reprezentat o provocare permanentă pentru colectivul 
bibliotecii, subdimensionat în cea mai mare parte a timpului. 
Azi, ca şi în trecut, o mână de oameni încearcă să aducă un 
plus de frumuseţe şi de sens în vieţile celor din jur. Mulţumim 
tuturor colegilor care au muncit şi au trăit cu acest gând, crezând 
în destinul, demnitatea şi dăinuirea Bibliotecii oneștene.

Sursa imaginilor: Arhiva Bibliotecii Municipale „Radu 
Rosetti” Onești.

(continuare de la pagina 14)

Toate aceste bibiloteci netradiționale oferă mult mai mult 
decât simple colecții de cărți. Multe au și funcția de centre 
comunitare și îi sprijină pe membrii comunității în depășirea 
barierelor geografice, sociale și economice. Altele oferă o doză 
neașteptată de cultură pentru navetiști, cei care merg la plajă, 
clienții de cafenea și chiar prizonieri. Toate își propun să facă 
din cărți, niște lucruri mai accesibile și mai plăcute.

Cele mai multe biblioteci mici își datorează existența și 
buna funcționare unei singure persoane, unui bibliotecar cu o 
viziune de neoprit. Așa este Hernando „Nanie” Guanlao, care 
își administrează biblioteca publică personală, Reading Club 
2000, în Manila (Filipine), de mai bine de zece ani. Înființată 
în memoria părinților săi, biblioteca a pornit cu un fond de 100 
de cărți rostuite pe trotuarul din fața casei și a ajuns să dețină 
câteva mii de volume. Trecătorii pot împrumuta câte cărți 
doresc și le pot aduce înapoi tot când doresc. Sau le pot păstra.

Alte biblioteci au apărut ca urmare a unei nevoi foarte 
precise, precum „turnul cu povești” construit de studenți letoni 
la artele plastice, ca înlocuitor temporar al unei biblioteci 
publice închise pentru renovare, sau precum bibliotecile mobile 
din Haiti care ofereau materiale de citit haitienilor afectați de 
numeroasele dezastre naturale recente.

Însă, indiferent de soarta ultimă a cărții tipărite, știrile 
despre iminenta moarte a bibliotecii ca entitate fizică par să 
fie mult exagerate. Bibliotecile publice digitale, fără cărți, au 
apărut deja, prima în San Antonio (Texas, S.U.A.), unde șirurile 
de rafturi au fost înlocuite cu cititoare electronice (e-readers), 
calculatoare, laptopuri și tablete.

Adevărul este clar și simplu: oamenilor le place să meargă 
la bibliotecă. Într-adevăr, mersul la bibliotecă este asemenea 
unei creșteri de salariu, potrivit unui sondaj realizat în 2014 
de Departamentul pentru cultură, mass-media și sport din 
Marea Britanie. Sondajul, care încerca să cuantifice cât de 
fericiți ne fac diferite activități, arăta că în timp ce dansatul și 
înotatul  aproape întotdeauna ne înveselesc, mersul la bibliotecă 
ne binedispune întotdeauna. Senzația de bine este aparent 
echivalentă cu cea dată de obținerea unei creșteri salariale de 
1.359 de lire sterline !!!

Fiecare bibliotecă barcă pentru copii laoțieni 
care plutește pe râurile Mekong și Ou poartă 

în jur de 100 de titluri. La fiecare oprire, personalul bibliotecii 
plutitoare organizează jocuri și copii pot împrumuta cărți 

pe care le înapoiază când barca pleacă spre alte sate. 
Sursă: https://i.guim.co.uk/img/static/sys-images/Guardian/Pix/
pictures/2015/4/10/1428660437033/7b57f448-ead5-4e6b-8eb1-

f94c63992f0e-2060x1545.jpeg.
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Păstrarea identităţii naţionale a poporului român, aşezat la 
confluenţa a trei mari imperii expansioniste – Imperiile 
Otoman, Rus şi Habsburgic – n-ar fi fost posibilă 

fără munca creatoare şi devotamentul unor mari bărbaţi ai 
neamului românesc. Unul dintre aceştia, a cărui aureolă nu 
va fi niciodată estompată de infinita curgere a timpului, este 
episcopul greco-catolic Ioan Inochentie Micu-Klein1.

Inochentie Micu-Klein, pe numele laic Ioan Micu, s-a 
născut la 24 iunie 16922 sau, potrivit unor cercetări mai recente, 
în 17003, în vechea aşezare românească Sadu, situată pe malul 
râului cu acelaşi nume, de la poalele Carpaţilor Meridionali, în 
apropiere de Sibiu și provenea dintr-o familie de ţărani liberi. 
A învăţat scrisul şi cititul în satul natal și a studiat în şcolile 
iezuite din Sibiu, Cluj şi Târnavia (azi în Slovacia)4.

În 1726 a fost primit în congregaţia iezuită de la Institutul 
din Târnavia, unde studiau mai mulţi români din Transilvania, 
pentru a fi trimis la casa de probă (domus probationis) de pe 
lângă Colegiul din Trenčin (Slovacia), localitate situată la 
aproximativ 70 de km nord-est de Târnavia5.

La 29 octombrie 1727 deceda episcopul de Făgăraş, Ioan 
Giurgiu Patachi, şi scaunul episcopal a rămas vacant timp de 
cinci ani. La 4 iunie 1728 s-a întrunit, la Alba Iulia, sinodul 
Bisericii Române Unite care propunea trei candidaţi, spre 
alegere, împăratului Carol al VI-lea, pentru ca dintre ei să-l 
numească pe noul episcop.

După aproape opt luni, la insistenţa lui Adam Fitter, 
împăratul Carol al VI-lea l-a numit, cu diploma din 25 
februarie 1729, episcop unit al Făgăraşului, pe Ioan Micu, 
propus pe locul al doilea și încă student la Teologie.

Diploma de numire îi impunea noului episcop: „să fie 
ascultător şi supus Papei şi împăratului, să atârne în cele 
spirituale, conform diplomei din 19 martie 1701 a lui Leopold 
I, de mitropolitul din Esztergom, să ţină lângă sine „teolog”, 
să respecte punctele unirii şi să încaseze de la credincioşi taxe 
numai cu ştirea şi aprobarea membrilor catolici ai Guvernului 
ardelean”6.

În 5 septembrie 1729, lui Micu-Klein i se conferă titlul 
nobiliar de baron de Sad, iar la 23 septembrie este hirotonit 
ca preot. Tot în acel an obţine şi confirmarea episcopală, din 
partea Papei Clement al XII-lea, şi este consacrat, ca episcop, 
la Munkacs, în data de 25 octombrie 1729; instalarea în 
scaunul episcopal din Făgăraş se va face, însă, cu întârziere, 
de abia la 28 septembrie 17327.

Micu-Klein a fost preocupat și de reorganizarea 
administrativă a diecezei şi de impunerea unor norme 
elementare de disciplină pentru cler, inclusiv obligaţia de a 
purta veşminte preoţeşti. În perioada 29-30 septembrie 1732, 
a convocat un Sinod, în care s-au delimitat jurisdicţiile celor 
doi vicari, Ştefan Pop Timandi din Juc şi Nicolae Pop din 
Biia, şi s-a înfiinţat un consistoriu format din 12 protopopi, 
cu atribuţii sinodale8.

Una dintre priorităţile bisericii unite, în perioada investirii 
lui Micu-Klein, era cea a organizării vieţii monahale. 
Înfiinţarea unei mănăstiri unite era prevăzută în Diploma din 
1721, prin care era consacrată Episcopia de Făgăraş. Edificiul 
mănăstirii nu a putut fi ridicat în timpul păstoriei lui Micu-
Klein, din cauza dificultăţilor de finanţare. Petru Dobra9, 
din dorinţa de a contribui la consolidarea Bisericii unite, îi 
propune lui Micu-Klein să schimbe domeniul episcopal de 
la Sâmbăta de Jos şi Gherla, cu cel de la Blaj, care era mult 
mai bogat şi avea şi impunătorul castel reşedinţă a principelui 
Mihai Apafi10. Episcopul Ioan Inochentie Micu-Klein îi cere 
împăratului Carol al VI-lea să aprobe schimbarea domeniului 
episcopal de la Făgăraş şi Gherla, cu cel de la Blaj.

Împăratul aprobă acest schimb și, la 31 august 1736, 
episcopul semnează în numele Bisericii româneşti, alături 
de Petru Dobra, care semna în numele fiscului, contractul de 
schimb al Sâmbetei de Jos şi al domeniului Gherla, cu acela 
mai mare şi mai bogat al Blajului. În luna mai a anului 1737, 
episcopul se mută la Blaj, în noua sa reşedinţă, în care a locuit 
împreună cu teologul iezuit Gheorghe Régai şi călugărul grec 
Leonte Mosconas.

Episcopul Ioan Inochentie Micu-Klein. 
251 de ani de la trecerea în eternitate

dr. Florica-Elisabeta NUȚIU-VULCĂNESCU
e-mail: elisabeta65@yahoo.com
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În 21 august 1738, prin decret imperial, domeniul Blajului 

este atribuit definitiv Episcopiei Făgăraşului, cu precizarea 
că jumătate din domeniul se atribuie Episcopiei şi jumătate 
se dă în folosință mănăstirii care urma să fie înființată, 
pentru întreţinerea a 11 călugări care constituiau consistoriul 
episcopal (canonicii), a unui Seminar cu 20 de alumni, pe 
lângă mănăstire, călugării fiind şi profesori, precum şi a trei 
tineri trimişi la Colegiul „De Propaganda Fide” din Roma11. 

În 30 martie 1739, episcopul încheia la Viena un contract 
cu arhitectul Curţii imperiale, Ioan Martinelli, prin care 
acesta se angaja să zidească, la Blaj, o catedrală, pentru suma 
de 16.000 florini, bani strânși cu contribuţia clerului şi a 
credincioşilor uniţi12. Micu-Klein intenţiona să înfiinţeze şi o 
tipografie, obiectiv pe care, din păcate, nu l-a putut realiza din 
lipsă de mijloace financiare13.

Personalitate de excepţie a istoriei României, episcopul 
Inochentie Micu-Klein a fost, în secolul al XVIII-lea, un 
strălucit militant pentru emanciparea socială şi politică a 
românilor transilvăneni de sub anacronica dominaţie austro-
ungară. Fiind primul demnitar român din Dieta transilvană, 
numit de împărat, va milita cu înflăcărare pentru drepturi 
economice, sociale, politice şi culturale; a fost cel dintâi 
care a formulat un program de emancipare politică şi socială 
a românilor transilvăneni. „Erudiţie – consemnează Camil 
Mureşanu – deschidere spre probleme sociale şi politice, 
spirit combativ susţinut de o retorică elocventă şi de pasiune 
temperamentală, toate sunt trăsături care desenează lui 
Inocenţiu Micu un contur european”14.

Pentru episcopul Inochentie Micu-Klein, Biserica 
Română Unită era singura instituţie din acel timp, cu ajutorul 
căreia românii transilvăneni puteau scăpa de calvinizare și, 
implicit, de deznaţionalizare.

Prima diplomă leopoldină, din 16 februarie 1699, 
recunoaşte clerului unit aceleaşi privilegii de care beneficia 
clerul catolic şi confirmă statutul de libertate personală a 
preoţilor uniţi care nu mai puteau fi trataţi ca iobagi. Prin a 
doua diplomă leopoldină, din 19 martie 1701, Curtea de la 
Viena confirma că preoţii uniţi se vor bucura de privilegiile 
şi scutirile acordate clerului catolic şi declara că mirenii – 
inclusiv ţăranii – care vor accepta unirea cu Biserica Romană, 
se vor bucura de toate drepturile civice, nemaifiind trataţi ca 
„toleraţi”: „să fie consideraţi ca indigeni, ca toţi ceilalţi fii ai 
patriei, iar nu numai toleraţi ca până aici” glăsuia articolul 3 
al celei de-a doua diplome leopoldine. Din cauza opoziţiei 
stărilor privilegiate din Transilvania, diploma nu a fost pusă 
niciodată în aplicare15.

Programul de luptă al lui Micu-Klein a evoluat de la 
revendicări economice la revendicări politice, bine conturate 
în memoriul din 8 martie 1735, înaintat Curţii de la Viena, în 
care cerea ca românii să fie recunoscuţi ca naţiune politică, 
asemenea ungurilor, secuilor şi saşilor și să beneficieze de 
toate drepturile, iar religia română unită să fie recunoscută 
drept religie receptă.

Episcopul a formulat revendicări concrete şi îndreptăţite: 
naţiunea română trebuia să fie reprezentată în viaţa publică pe 
toată scara ei ierarhică: în guvern, dietă, la Tabla regească, în 
comitate, districte, scaune, comunităţi. Astfel, în guvern, el 
cerea un loc de consilier; în dietă, să fie prezenţi, alături de el 
şi de cei doi vicari, notarul clerului, teologul şi reprezentanţii 
laici16; Blajul, noua sa reşedinţă, să fie declarat oraş, cu drept 
de a fi reprezentat în Dietă, prin doi deputaţi; să fie abolite 
toate legile care prejudiciază clerul şi poporul român, în 
special cele din „Approbatae şi Compillatae”17.

Originalul celei de-a doua diplome leopoldine a dispărut, 
pentru că devenise primejdioasă pentru autorităţi, iar Micu-
Klein nu a reuşit să mai obţină nici o copie autentificată, cu 
toate strădaniile sale18.

Episcopul Inochentie Micu-Klein a adus, în sprijinul 
revendicărilor sale, şi argumente potrivit cărora populaţia 
românească19 suporta cele mai multe sarcini, plătea cele mai 
multe contribuţii și dădea imperiului cei mai mulţi oşteni. În 
virtutea sarcinilor, el invoca dreptul naturii, potrivit căruia, 
cel ce poartă sarcina trebuie să-i simtă şi folosul. Mai amintea 
că populaţia românească este cea mai numeroasă și mai veche 
în Transilvania. Era, astfel, nedrept ca naţiunea română, la 
sarcini, să fie cea dintâi, iar la beneficii nici cea mai de pe 
urmă. O îndreptăţeau la cele revendicate şi vechimea şi 
vieţuirea neîntreruptă pe acest pământ, încă de pe timpul 
împăratului Traian20. Micu-Klein cerea și aplicarea celui de-al 
treilea punct al diplomei leopoldine, care prevedea includerea 
în rândul Stărilor și a celor din Starea de jos21.

În tezele fundamentale ale programului său de luptă pentru 
emaniciparea poporului român, la rangul de naţiune politică, 
Micu-Klein a acordat o importanţă deosebită dezvoltării şcolii 
şi a culturii româneşti. El a înființat şcolile din Blaj, cu un rol 
important în istoria poporului român; tot el a fost iniţiatorul 
şi precursorul mişcării culturale iluministe, cunoscute sub 
numele de Şcoala Ardeleană. A mai dorit să înfiinţeze, 
la Cluj, un seminar care să fie întreţinut din contribuţiile 
preoţimii. Cerea ca fiii ţăranilor iobagi şi ai preoţilor să nu 
mai fie opriţi de stăpânii lor de la şcoală, iar celor capabili 
să li se dea posibilitatea să urmeze şcoli mai înalte. Eruditul 
arhiereu a fost preocupat şi de învăţământul sătesc, insistând 
pentru ridicarea de şcoli româneşti la sate, pentru dreptul de a 
le construi şi de a fi frecventate de copiii români22.

Conştient de necesitatea formării unor cadre cu pregătire 
înaltă, în măsură să contribuie la organizarea şi conducerea 
activităţilor eparhiei, Micu-Klein a fost preocupat de 
selecţionarea de tineri capabili, pe care i-a trimis la şcolile 
înalte de la Roma şi Viena, dând astfel, bisericii şi neamului, 
seria de bărbați din care au făcut parte și Petru Pavel Aron, 
Atanasie Rednic, Grigore Maior ori Silvestru Caliani23. 
Programul său politic avea, ca scop, ridicarea socială, 
economică, politică şi culturală a românilor din Transilvania24. 

Micu-Klein nu numai că nu a reuşit să obţină confirmarea 
expresă a diplomei a doua leopoldine, dar nu a reușit nici 
măcar acceptarea cuprinderii tuturor segmentelor sociale ale 
uniţilor, inclusiv a ţărănimii, în cadrul celor trei naţiuni, în 
calitate de cetăţeni, pentru ca ţărănimea să nu mai fie doar 
tolerată și lipsită de drepturi.

În luna februarie a anului 1744, Micu-Klein a participat 
la lucrările Dietei, unde s-au discutat două articole din 
Diploma leopoldină, referitoare la biserică: articolul VI care 
acorda preoţilor uniţi egalitatea completă cu clerul latin şi 
articolul VII care acorda libertate completă ierarhiei Bisericii 
Române Unite şi instituţiilor ei. Dieta, în loc să le aprobe, le-a 
modificat în dauna preoţilor şi a instituţiilor bisericeşti, Micu-
Klein protestând împotriva schimbărilor arbitrare25.

La 7 august 1744, împărăteasa Maria Tereza s-a văzut 
nevoită să sancţioneze cele două articole de lege privitoare la 
români, în interpretarea restrictivă a Dietei, însă nici această 
interpretare nu a fost pusă în practică, atât clerul, cât şi 
nobilimea unită continuând să fie desconsiderată la tot pasul. 

În primăvara anului 1744, mitropolitul sârb din Karlowitz 
a reluat ofensiva de aducere a unor români uniţi şi a unor 
ortodocşi ce urmau să fie convertiţi, sub jurisdicţia mitropoliei 
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sale. S-a folosit în această misiune de călugărul bosniac 
Visarion Sarai, care era împuternicit cu acte, din care reieşea 
că e în drum spre ţările române, pentru a face un pelerinaj spre 
Ierusalim. Itinerariul său, iniţiat în ianuarie 1744, în Banat, 
conţinea ca etape Lipova, Deva, Orăştie, Sălişte, Sibiu.

Visarion Sarai, cu faimă de sfânt, avea însoţitori pe care-i 
trimitea înainte în sate ca să-i pregătească primirea și să tragă 
clopotele, iar el venea în urmă, cu mare alai26. Mulţimea 
era impresionată de înfăţişarea lui şi toţi căutau „să-i sărute 
mâinile şi să îngenunche la picioarele lui”27.

Întrucât nu cunoştea limba română, călugărul Visarion 
se adresa mulţimii adunate, printr-un interpret. Spunea 
„cât îi pare de rău, când se gândeşte că atâtea suflete, câte 
vede înaintea sa, vor să piară în veci. Aceia care s-au unit 
şi-au vândut sufletele, căci pentru ei dezlegarea morţilor 
nu e dezlegare, ci osândă; parastase, pomeniri şi sărindare 
le plătesc în deşert la popi nelegiuiţi: la nepopi. Botezul 
copiilor e fără de nicio valoare şi, de aceea, îl doare mai mult 
de sufletele copiilor care vor trebui să crească în unire”28. 
Visarion Sarai insufla mulţimilor, în faţa cărora predica, un 
sentiment de identitate cu tradiţia răsăriteană, care risca să 
degenereze în mişcări de masă, periculoase nu doar pentru 
instituţiile unite, ci şi pentru echilibrul politic din ţară. 

În cele din urmă, guvernul din Sibiu a intervenit și Visarion 
Sarai a fost arestat şi interogat în prezenţa episcopului 
Inochentie Micu-Klein, după care, sub escortă, a fost dus la 
Timişoara şi la Viena. Se pare că Visarion Sarai a decedat în 
închisoarea austriacă de la Kufstein29. 

Împărăteasa Maria Tereza adresează Guvernului de la 
Sibiu, în 15 iunie 1744, un Ordin oficial prin care îl invită pe 
episcopul Inochentie Micu-Klein la Curtea de la Viena pentru 
lămuriri privind evenimentele provocate de Visarion Sarai.

Credincios metodelor lui de luptă, episcopul convoacă un 
Sinod la Blaj, pentru ziua de 6 iulie 1744, la care au luat parte, 
pe lângă protopopi şi preoţi, și mireni uniţi şi neuniţi, nobili 
şi iobagi. Sinodul s-a constituit ca o adunare naţională în care 
episcopul Inochentie Micu-Klein a expus toată lupta sa de 
până atunci şi a fost stabilit un nou program pentru viitor. 
Micu-Klein şi-a sintetizat cererile şi argumentele într-un 
adevărat „Supplex Libellus”30, premergător celui al „naţiunii 
române” din 1791. Expunerea amintea și de lupta sa pentru 
drepturile şi privilegiile promise, dar neaplicate.

La 23 iulie 1744, episcopul Micu-Klein pleca spre 
Viena, însoţit de secretarul său, Petru Dăianu, şi de tânărul 
preot, Petru Aron, întors de curând de la studii din Roma. 
Conducerea episcopiei rămânea în grija vicarului general, 
protopopul Nicolae din Bia, de lângă Blaj.

La începutul lunii septembrie au ajuns la Curtea de la 
Viena, unde, pe baza materialului informativ și a reclamaţiilor 
sosite din Transilvania, episcopului i-au fost aduse mai 
multe acuzaţii, printre care, că ar fi dat ordin preoţilor să-l 
primească pe călugărul Visarion Sarai, ceea ce s-a dovedit a 
fi o născocire şi o minciună. Sinodul desfăşurat la Blaj, în 6 
iulie 1744, era socotit ca agitaţie împotriva stăpânirii, a Curţii 
imperiale. I se reproşa faptul că a făcut demersuri pentru a-l 
îndepărta pe teologul iezuit care avea rolul de supraveghere 
a activităţii din dieceză, de aducere la îndeplinire a ordinelor, 
de urmărire a respectării canoanelor și a dogmei, de informare 
a superiorilor ierarhici.

Comisia de anchetă a Cancelariei Aulice a formulat 82 
de întrebări, pe care, în prima şedinţă, din 16 noiembrie 
1744, episcopul Micu-Klein le-a respins în bloc. Ierarhul a 
acceptat să răspundă la unele întrebări privind situaţia Unirii 

şi dezbaterile Sinodului din 1744 de la Blaj, prin care se 
arăta poporului că guvernul şi dieta răstălmăcesc rescriptele 
imperiale, refuzând aplicarea prevederilor îndreptăţirii egale 
cu religiile „recepte” ale uniţilor31. El a contestat competenţa 
Comisiei de a face investigaţii împotriva sa. La următoarea 
şedinţă a Comisiei, din 7 decembrie 1744, episcopul nu s-a 
mai prezentat şi a comunicat prin reprezentanţii săi legali, 
vicarul Petru Pavel Aron şi agentul George Hardt, că, dacă i 
se vor comunica întrebările în scris, va răspunde tot în scris.

La 9 decembrie 1744, după ce a fost informat că 
împărăteasa Maria Tereza intenţiona să-l închidă în faimoasa 
închisoare de la Graz, episcopul Micu-Klein, sfătuit de 
cardinalul Sigismund Kollonich, nunţiul apostolic la Viena, 
a părăsit Viena, plecând spre Roma. Nutrea speranţa că 
dreptatea pe care i-o contestau autorităţile civile şi ecleziastice 
din monarhia austriacă o va găsi la suveranul pontif Benedict 
al XIV-lea32.

Sosit la Roma, la începutul anului 1745, i-a prezentat 
pontifului, cu prilejul unor audienţe particulare, mai multe 
memorii. Vaticanul a fost informat de către Cancelaria Aulică 
a Curţii de la Viena că, întrucât episcopul a părăsit teritoriul 
monarhiei, el nu mai are dreptul să revină fără autorizaţie, 
iar plecarea lui la Roma dovedeşte vinovăția sa. Suveranul 
pontif l-a sfătuit pe episcop să rămână la Roma şi să aibă 
încredere în vicarul său general, Petru Pavel Aron, rămas la 
Blaj, care se bucura de preţuire ca fost bursier al Colegiului 
„De Propaganda Fide”33.

Din exilul la Roma, episcopul urmărea cu atenţie ceea 
ce se petrece în Transilvania, sperând că şederea la Roma, 
în Cetatea eternă, nu va fi de lungă durată şi că împărăteasa 
Maria Tereza se va îndupleca şi-l va ierta.

Episcopul a redactat memorii către Sfântul Scaun, 
pentru a iniția o acţiune diplomatică, destinată Curții de la 
Viena, memorii către Nunţiul Apostolic din Viena şi către 
împărăteasa Maria Tereza, pentru a-şi lămuri situaţia şi 
nenumărate scrisori pentru cei de acasă. Aproape şapte ani 
s-au dus tratative între Sfântul Scaun şi Curtea de la Viena, 
pentru întoarcerea episcopului în patrie, dar toate intervenţiile 
au fost zadarnice, Maria Tereza rămânând neînduplecată34.

Cu toate foarte multele stăruinţe din partea Sfântului 
Scaun, episcopul Inochentie Micu-Klein rămâne singur, 
fără sprijin, istovit de puteri, nemaiîntrezărind nicio salvare 
a situaţiei în care se afla. La 7 mai 1751 demisionează din 
funcţie, renunţând la episcopat35, iar împărăteasa Maria 
Tereza dispune, la 30 august 1751, ca secţia catolică a 
guvernului transilvan să convoace de urgenţă Sinod pentru 
alegerea episcopului.

Este numit Petru Pavel Aron care a păstorit la Blaj între 
anii 1752-1764. După decesul acestuia, la 9 martie 1764, 
Inochentie Micu-Klein încearcă să ajungă pentru a doua oară 
episcop al diecezei Făgăraşului.

Această dorinţă o putem afla din scrisoarea trimisă 
arhiepiscopului de Strigoniu şi din cea trimisă cancelarului 
Kaunitz. La sinodul electoral din 15 iunie 1764, Inochentie 
Micu-Klein obţine 72 de voturi, neînduplecata Maria Tereza 
îl alege pentru scaunul episcopal al Blajului pe Atanasie 
Rednic care obţinuse doar nouă voturi36.

La Roma, Inochentie Micu-Klein a locuit în mănăstirea 
ucrainienilor, „Madonna del Pascolo”. În 1765 s-a mutat cu 
un nepot al său, într-un apartament modest cu două camere, în 
casa lui G. Pacciuchelli, pe Via San Lorenzo in Panisperna (azi 
Via Panisperna) la nr. 444 (care astăzi nu mai există). Bolnav, 
ostenit şi dezamăgit îşi redactează testamentul, în 22 august 
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1768, în care, pe lângă problemele materiale, se referă şi la 
cele spirituale: „cere iertare de la Dumnezeu pentru greşelile 
comise, îşi încredinţează sufletul Creatorului, Domnului Isus 
Hristos, şi Maicii Sfinte, îşi reafirmă ataşamentul faţă de 
Biserica Romei şi de Unirea cu aceasta”37. În ultimele sale 
zile de viaţă, întrebat cum se simte departe de ţară, episcopul-
martir răspunde: „Trupul meu e în Roma, inima mea e la ţară, 
sufletul meu e la Dumnezeu”38. Moare la 22 septembrie 1768. 

Episcopul Ioan Inochentie Micu-Klein a fost coborât în 
cripta mănăstirii ucrainienilor, de la „Madonna del Pascolo”, 
apoi osemintele ierarhului au fost depuse, la 30 iulie 1997, 
de clerici ai Bisericii Greco-Catolice, în biserica „San Niceta 
di Remesiana” a Colegiului Pontifical „Pio Romeno”, al 
studenţilor români. Ulterior, sicriul cu osemintele episcopului 
– martir al neamului românesc – a plecat spre patrie la 1 
august 1997, convoiul de maşini fiind întâmpinat, la Blaj, 
de ierarhi ai Bisericii Greco-Catolice, în frunte cu ierarhii 
Lucian Mureşan, George Guţiu şi Virgil Bercea, însoţiţi de 
clerici, studenţi şi credincioşi. În 19 octombrie 1997, sicriul 
venerabilului episcop a fost depus în Catedrala Mitropolitană 
a Blajului, ctitorită de el, în cripta din dreapta presbiteriului39.

Episcopul Ioan Inochentie Micu-Klein şi-a iubit pământul 
străbun românesc şi şi-a exprimat testamentar dorinţa să fie 
înmormântat în catedrala Blajului. Conştient de necesitatea 
absolvirii de studii superioare, în centrele de mare cultură 
ale Occidentului, a ales tineri români, capabili, pentru şcolile 

înalte de la Roma şi Viena. Sub episcopatul său au plecat 
primii bursieri la Roma, cu un secol mai devreme decât o vor 
face tinerii fii de boieri din Ţara Românească și Moldova, 
care vor studia mai ales în Franţa, Italia, Germania şi Austria.

Micu-Klein avea cunoştinţe vaste, atât în domeniul 
religiei, cât şi al dreptului constituţional, civil, canonic, al 
istoriei bisericii şi al istoriei politicii europene40. El a fost 
interesat de literatura juridică, canonică şi civilă. Temelia 
culturii sale în dreptul canonic este lucrarea iezuitului bavarez 
Wilhelm Pichler, „Candidatus jurisprudentiae sacrae seu 
juriscanonici”, apărută în cinci volume, la Inglostadt, în 
1724. Lucrarea se păstrează la Biblioteca Academiei, filiala 
Cluj-Napoca, având pe foaia de titlu un ex-libris al său, din 
1729. Se poate crede că literatura juridică este adiacentă 
temperamentului şi carierei sale de militant politic, care cerea 
cunoştinţe solide de drept41.

Restul lecturilor sale pregătitoare definesc un om de 
cultură, animat de marea literatură europeană a epocii sale, una 
de amurg a Contrareformei catolice şi de apariţie a primelor 
idei care vor conduce Europa spre gândirea luministă.

În biblioteca lui Micu-Klein se păstrează o crestomaţie 
poetică a italianului Octavianus Fioravanti Mirandula, 
intitulată „Illustrium poetarum flores”, apărută la Basel în 
158342. Este o colecţie de versuri din marii poeţi latini ai 
Antichităţii, organizată după o tematică etică, alfabetic, cu 
lecturi poetice exemplare despre soartă, iubire și fericire. 
Micu-Klein a transcris această carte, într-o interpretare 
proprie, lăsându-ne un amplu manuscris cu acelaşi titlu. Este, 
de altfel, primul român mare devorator de poezie clasică 
latină, lucru pe care istoricii literari l-au remarcat, cu ocazia 
unei ediţii româneşti a acestui manuscris43.

De asemenea, ilustrul ierarh scrie un „Arhieraticon”, o 
operă originală, editată în anul 2000, de editura România 
Press, după originalul manuscris44.

În 1743, înaltul ierarh a fost desemnat de Curtea de la 
Viena cu hirotonirea lui Mihail Manuil Olsávszky de la 
Munkács, noul episcop unit al românilor şi al rutenilor din 
Ungaria de nord. Ceremonia s-a desfăşurat la mănăstirea de 
la Mária Pócs45, după un „Arhieraticon” slavon46, scris de 
Olsávszky şi dăruit lui Micu-Klein în semn de amiciţie47. 

Su
rs

a 
im

ag
in

ii:
 h

ttp
s:

//w
w

w.
ta

ra
da

ci
lo

r.r
o/

w
p-

co
nt

en
t/u

pl
oa

ds
/2

01
6/

08
/B

la
j-B

is
er

ic
a-

G
re

co
-

C
at

ol
ic

a-
2.

jp
g.

Scrisoare autografă semnată de Joannes In[nocentius] L[iber] 
B[aron] Klein Vescovo di Fogarasi. Sursa imaginii: https://

ro.wikipedia.org/wiki/Inocen%C8%9Biu_Micu-Klein#/media/
Fi%C8%99ier:Ep_Inocentiu_catre_Card_Millini.jpg.

Inochentie Micu-Klein. Arhieraticon, 
1748, ms. rom. nr. 4072, 

Biblioteca Centrală Universitară 
„Lucian Blaga” din Cluj-Napoca.

Inochentie Micu-Klein, Arhieraticon. 
București: România Press, 2000.
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Cartea a rămas la Blaj, dar este mai mult decât probabil că ea 
să-l fi stimulat pe episcopul ardelean să-și redacteze propriul 
„Arhieraticon”48, mai ales că, la Roma, a sperat multă vreme 
că se va reîntoarce în dieceza sa din Transilvania. Elaborarea, 
la începutul exilului, a unui „Arhieraticon”, de către Grigore 
Maior şi Silvestru Caliani, trimişi de Micu-Klein ca „alumni” 
bursieri, în 1740, la Roma, este exclusă, cei doi tineri neavând 
experienţa necesară pentru redactarea unei cărţi de altar.

Ultima lucrare redactată în timpul exilului la Roma şi 
rămasă în manuscris este „Libellus definitionum”. Nu se ştie 
astăzi nimic despre acest manuscris pe care Ioan Antonelli l-a 
văzut la Făgăraş, în 1869, recunoscând în el „un manuscris 
original al episcopului Klein”49.

Inochentie Micu-Klein a fost primul episcop care a 
întemeiat un oraş – Blajul şi primul care a folosit propria 
poziţie de episcop român, ca exponent politic al intereselor 
naţiunii din care făcea parte, sprijinindu-se pe drepturile 
Bisericii sale. A fost primul în istoria naţională care a introdus 
în terminologia politică românească noţiunea de „naţiune 
română” şi primul care a convocat o Adunare Generală 
Naţională a Românilor, în iulie 1744, unde a expus principiile 
dreptăţii sociale şi naţionale şi a evidențiat demnitatea 
propriei sale Biserici.

Din ideile şi crezul lui de luptător pentru drepturile 
religioase, politice şi sociale ale românilor din Transilvania, 
s-a inspirat întreaga pleiadă de cărturari luptători. El poate 
fi considerat precursorul corifeilor Şcolii Ardelene, dar şi 
al programului „Supplex Libellus Valachorum”. Ideile lui 
Inochentie Micu-Klein îşi vor găsi expresia puternică în 
răscoala ţăranilor conduşi de Horea, Cloşca şi Crişan, dar şi în 
programul revoluţionarilor transilvăneni de la 1848, precum 
şi în concepţia memorandiştilor şi a succesorilor acestora.

Pe plan social, în baza dreptului natural, a argumentat 
că în virtutea numărului şi a sarcinilor purtate de români 
se cuvine şi răsplata. Ca atare, a solicitat reforme pentru 
apărarea ţărănimii libere pe pământul crăiesc, dreptul la 
şcoală, la meserii, la bresle, reducerea robotei. Prin numărul 
considerabil de memorii adresate Curţii imperiale vieneze, 
Dietei şi Guvernului Transilvaniei, a pus bazele programului 
luptei de emancipare socială și libertate politică şi naţională a 
întregului popor român.

Personalitatea prodigioasă a episcopului Ioan Inochentie 
Micu-Klein a captat interesul istoricilor, înalţilor ierarhi, 
oamenilor de litere şi artiştilor plastici. I-au fost dedicate 
pagini inspirate – inclusiv poezii de Lucian Blaga, Radu 
Brateş, Vasile Baciu Muntenescu, Nicolae Lupu, Teodor 
Murăşanu, Traian Dragoş, Ion M. Gârleanu, Ion Brad, Ion 
Mărgineanu, Mircea Stâncel, Aurel Hancu, Ion Buzaşi50. În 
arta plastică, chipul episcopului Inochentie Micu-Klein a fost 
imortalizat în: picturi în ulei (E. Marvan, Avram Menzel, 
Cristian Vancea, Dan Mircea), picturi în guaşă şi cerapastel 
(Daniel Voina), tehnică grafică (R. Drăgoescu), pasteluri (Iuliu 
Moga), desene în cărbune (Corneliu Marinescu), sculpturi 
(Vasile Rus-Batin, Tudor Panait), fresce (Nicolae Govoreanu) 
şi o medalie comemorativă, din 1997, de Vasile Gabor51. 
I-au dedicat pagini, înalţi ierarhi şi împuterniciţi ai Bisericii, 
precum: P. F. Lucian Mureşan, cardinal al Bisericii Române 
Unite cu Roma Greco-Catolică, episcopul Ivan Choma, 
procuratorul Bisericii ucrainiene de pe lângă Sfântul Scaun, 
preotul prof. dr. Ioan M. Bota sau preotul Nicolae Dănilă. 
Au scris elogios, despre neînfricatul episcop, personalităţi 
ilustre, profesori universitari şi cercetători români și străini: 
Nicolae Iorga52, David Prodan53, Ştefan Pascu54, Constantin 

C. Giurescu55, Dan Berindei56, Andrei Oţetea57, Francisc 
Pall58, Ioan Chindriş59, Augustin Bunea60, Josif Constantin 
Drăgan61, Zenovie Pâclişanu62, Corneliu Albu63, Gheorghe 
Bulgăr64, Camil Mureşanu65, Remus Câmpeanu66, Arcadie 
Hinescu67, Ion Buzaşi68, Florica-Elisabeta Nuţiu69.

Episcopul Inochentie Micu-Klein este iniţiatorul luptei 
politice programatice a românilor din Transilvania. Unirea 
cu Roma a pus-o în slujba emancipării poporului român. În 
conceptul de naţiune, Micu-Klein cuprinde întreg poporul 
român. A luptat pentru realizarea programului său politic, 
cu demnitate şi argumente logice de ordin istoric, filologic şi 
demografic. Impetuosul episcop a făcut saltul de la privilegiile 
preoţimii unite la drepturile naţiunii. Este primul cărturar care 
transformă romanitatea în armă de luptă politică. „Gândul său 
vizionar s-a întrupat în fapta culturală, politică şi religioasă 
a Şcolii Ardelene, a generaţiei paşoptiste şi memorandiste, 
a generaţiei Marii Uniri şi a generaţiei de preoţi şi profesori 
care au dus spiritul Blajului în perioada interbelică şi după al 
doilea război mondial, până în anul 1948”70.

Ioan Inochentie Micu-Klein rămâne o flacără genială a 
adevărului bisericesc, social şi politic al poporului român – 
adevăr împlinit abia după două secole; o flacără a credinţei 
în Dumnezeu şi în virtuţile nepieritoare ale naţiunii române, 
un patriot fără egal între marii bărbaţi ai neamului românesc.
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Înlocuirea Omeyazilor la conducerea comunității islamice 
cu Abbasizii a constituit mai mult decât o schimbare 
de dinastie, a fost privită drept o adevărată revoluție 

și, implicit, o evoluție în istoria arabilor. Sub aspectul său 
revoluționar, mișcarea a avut elementele unei reale lovituri 
de palat, care răspundea nevoilor unor grupuri de interese 
specifice. La origini, Abbasizii provin din tribul Quraysh, 
căruia îi aparținea unchiul lui Muhammad, Al-‘Abbas ibn 
‘Abd al-Muttalib. Primul calif abbasid, Abu al-‘Abbās as-
Saffāh (750-754), a stabilit capitala la Hāshimiya, așezare 
situată pe malul estic al fluviului Eufrat, aproape de Kūfa, 
cu scopul de a-și proteja familia și gărzile. Ulterior va muta 
capitala la Anbār. Fondatorul noului regim, Al-Mahdi Ibn al-
Mansur (754-775), a mutat centrul de greutate al califatului 
din Siria în Irak, stabilind noua capitală la Bagdad, într-o vale 
bine irigată, Madinat as-Salam, orașul păcii, poziție cheie în 
drumurile comerciale spre India și Europa. În jurul cetății a 
început să se dezvolte o regiune comercială prolifică.

Construit în formă circulară, având palatul califului și 
moscheea în centru, străbătut de patru drumuri care conduceau 
spre cele patru colțuri ale lumii, Bagdad-ul a devenit, în timp, 
o înfloritoare citadelă. Oraşul abunda în moschei, piețe, băi 
comunale, toate rezultatul unui efort civilizator, început în 
vremea Califatului Omeyad. Străzile cetății erau pavate 
și iluminate, erau construite școli care, alături de moschei, 
promovau credința și învățătura, o universitate și șaptezeci de 
biblioteci și librării (Atiyah, 71).

De la șeicul tribal din perioada ommeyadă se trecea 
acum la noua funcție administrativă de calif, autocrat ce își 
revendica originea divină și își baza puterea pe forța armatei. 

Califul se considera umbra lui Dumnezeu pe pământ, un 
personaj înconjurat de un ceremonial bine pus la punct, la 
care doar o suită de slujitori putea avea acces. Ulterior, funcția 
a devenit una instrumentală, pentru liderii cu autoritate din 
rândurile armatei. Administrația era organizată pe ministere, 
divanuri și cancelarii, fiind reprezentată de înalți funcționari 
instruiți, subordonați unui vizir (ministru).

Eforturile Abbasizilor de a se dezvolta pot fi observate 
şi în evoluţia schimburilor economice; califatul dispunea de 
resurse de aur și argint aduse din regiuni precum Hindu Kush, 
Sudan, Isfahan. Industria și meștesugurile, ale căror rădăcini 
se găseau în timpul Califatului Omeyad, au cunoscut un 
adevărat progres în perioada abbasidă. Se produceau bunuri 
pentru consumul local, dar și pentru comerț, îmbrăcăminte, 
textile, tapiserii, obiecte de lux, săpun, parfumuri. Imperiul 
asigura un tranzit important de mărfuri dinspre Orientul 
Mijlociu spre Europa și invers. Prin porturi precum Basra, 
Siraf, Aden tranzitau spre China, India şi Europa, mătasuri, 
hârtie, condimente, metale, pietre prețioase, lână, covoare.

Perioada în care, la Bagdad, schimburile comerciale au 
cunoscut o puternică înflorire a permis dezvoltarea vieții 
sociale și culturale în egală măsură. Inventată în jurul anului 
105 î.Hr în China, hârtia ajunge pe teritoriul locuit de arabi 
în jurul anilor 750-800, când califatul era condus de Harun 
Al-Rashid. Despre adevărate fabrici de hârtie, care susțineau 
proliferarea traducerilor, putem discuta abia în secolul al 
X-lea, când înfloresc centre precum Damasc, Fez, Bagdad.

Acest aspect demonstra nu numai intensificarea 
călătoriilor și a schimburilor comerciale, ci și nevoia de 
a păstra cunoașterea. Rapida dezvoltare a scrisului şi a 
traducerilor a făcut din Bagdad, un pol civilizator, în jurul 
căruia se adunau geografi, scriitori, biologi, medici și foarte 
mulți filozofi; un creuzet cultural născut din nevoia de a 
cunoaște și înțelege lumea. Timp de cinci secole, Bagdad-ul 
a fost centrul educației și al învățăturii. Atitudinea pozitivă 
față de descoperiri, știință, învățare era încurajată și de Islam. 
Pentru a putea fi înţeles, asumat, respectat, Coranul trebuia 
citit, de aici şi îndemnurile la recitarea sutrelor.

Cartea, ca entitate fizică, cu legatură stilizată, cu ornamente 
şi ilustraţii, a apărut în aceeaşi perioadă. Dezvoltarea 
producţiei de carte s-a datorat şi introducerii hârtiei în imperiu. 
Bibliotecile depozitau manuscrise valoroase în limbile greacă, 
latină și siriană, lucrări de medicină, matematică, astronomie, 
care au stat la baza civilizației universale. Califul Harun Al-
Rashid a fost un avid colecționar de manuscrise și un promotor 
al culturii, favorizând, prin traduceri, scoaterea la lumină a 
multor idei și teorii filozofice și științifice. Abu Sahl al-Fadl 

Cultura şi ştiința arabă în perioada abbasidă. 
Studiu de caz: Bayt al-Ḥikmah (Casa Înțelepciunii)

Alexandru PETCU
Academia de Studii Economice Bucureşti

e-mail: comunicare@ase.ro

Califatul Abbasid (750-1258). 
Sursa imaginii: Arhiva personală a autorului.



5/2019 | 27

Meridian bibliologic
ibn Nawbacht, astrologul califului, se ocupa şi de gestionarea 
colecţiilor de documente ale bibliotecii (Holden, 104).

Lectura operelor lui Hipocrat, Galenus, Paul din Egina a 
permis elaborarea unor relevante lucrări de sinteză precum 
Kunnash, prima lucrare enciclopedică dedicată medicinei.

Cea mai mare contribuție la promovarea culturii și 
cunoașterii în Califatul Abbasid a avut-o fiul lui Harun Al-
Rashid, Al-Ma ҆Mūn, care a dezvoltat Bayt al-Ḥikmah (Casa 
Înțelepciunii). Există în acest sens, mai multe abordări istorice 
legate de originea centrului, care susțin că fondatorul ar fi 
fost Abu Ja’far Al-Mansur (712-775), întemeietorul Bagdad-
ului, căruia i se datorează eforturile de traducere din limbile 
persană, greacă și indiană. Există așadar opinii conform cărora 
originea Casei Înțelepciunii s-ar găsi în timpul califatului lui 
Al-Mansur (Algeriani, 185; Stam, 111). Cu toate acestea, 
dezvoltarea și legitimarea ca spațiu de învățătură și centru 
cultural s-a produs în timpul califului Harun Al-Rashid, 
drept consecință a progresului intelectual, idee susținută și de 
orientalistul britanic De Lacy Evans O’Leary.

Bayt al-Ḥikmah este un viu exemplu de bibliotecă 
modernă ale cărei reguli și politici interne erau orientate spre 
iluminare și instruirea maselor largi de locuitori ai Bagdad-
ului. În acest sens, exista posibilitatea de a consulta până la 
200 de volume odată, aspect care ar fi stimulat dezvoltarea 
creativității autorilor vremii (Algeriani, 185).

Funcţionalitatea multiplă a edificiului, valența sa de 
depozit al cunoașterii, de spațiu de lectură, loc de dezbateri, a 
făcut din Bayt al-Ḥikmah o precursoare a bibliotecii moderne. 
Califul Al-Ma ̓Mūn a înființat o adevarată școală de traduceri, 
cu o bibliotecă bogată, pentru a dezvolta colecția. Periodic 
învățații erau plătiți pentru a călători până la Constantinopol 
și a aduce lucrări noi și manuscrise.

Pentru a traduce operele din limbile greacă, latină, 
egipteană, persană, ebraică, aramaică și sanscrită erau selectați 
cei mai bun traducători din lume. Între secolele IX-XIV, în 
cadrul Bayt al-Ḥikmah, s-au tradus și s-au copiat, operele lui 
Aristotel, Platon, Hipocrate, Pitagora, dar și faimoasa operă 
matematică Kitab Al-Jabra a lui Al Khawarizmi.

O personalitate a acelor vremuri, care a avut vaste 
contribuții în traducerea lucrărilor lui Galen și Hipocrate a 
fost Hunain ibn Isaq (809-873). Traducerile sale au contribuit 
la cunoașterea operei lui Ptolemeu și la răspândirea studiului 
geografiei. Cercetări bazate pe scrierile lui Ptolemeu cu 
privire la meridianele Terrei a elaborat însuşi Al-Khwarizmi, 
important astronom, și matematician (Atiyah, 55). 

Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi 
a fost un matematician persan, autorul tratatului Al-kitāb 
al-mukhtaṣar fī ḥisāb al-ğabr wa’l-muqābala, cu varianta 
latinească Liber Algebræ et Almucabola, de al cărui nume 

se leagă algebra, latinizată din termenul arab al-jabr, având 
sensul de recompunere, precum și termenul algoritm, 
însemnand sistem de calcul. La începutul secolului IX, 
Muhammad Al-Khwarizmi era directorul Bayt al-Ḥikmah 
și conducătorul echipei de matematicieni care își desfășura 
aici activitatea de cercetare. Este recunoscută contribuția sa 
în domeniul astronomiei și geografiei. Astfel, la Bagdad, 
în cadrul Casei Înțelepciunii, avea loc o transcendere de la 
epoca traducerilor la cea a descoperirilor științifice, fapt ce 
sporește încărcătura spirituală a locului.

Un alt reprezentant al epocii de aur a Califatului Abbasid 
a fost Abu Yusuf Yaqub ibn Ishaq al-Sabah Al-Kindi (800-
870), cunoscut ca Al-Kindi, descendent din tribul Kindah din 
Arabia de Sud. Ajuns la Bagdad pentru a-și completa studiile, 
atrage atenția califului Al-Ma’mūn, care-l cooptează în cercul 
de erudiți ai Bayt al-Ḥikmah, pentru a traduce manuscrise 
din greacă. Documentele vremii menționează că Al-Kindi nu 
era tocmai un bun cunoscător al acestei limbi, ci, mai curând, 
șlefuia traducerile făcute de alții.

Considerând că, pentru a înțelege filozofia, este nevoie 
de o aprofundare a matematicii, Al-Kindi se dedică studiului 
acestei științe pentru ca, ulterior, să îmbrățișeze filozofia. Are 
contribuții la teoria privind originea indiană a numerelor, 
dar și în domeniul geometriei și opticii. Al-Kindi a tradus în 
limba latină lucrări precum: De Intellectu, a cărei variantă în 
limba arabă era Risalah fi al-’aql (Rus, 90). Opera filozofică 
a lui Roger Bacon este influențată de optica geometrică a lui 
Al-Kindi. Supranumit și Filozoful Arabilor, Al-Kindi s-a 
ocupat de medicină, filozofie, aritmetică, logică, muzică și 
astronomie. Opera sa cuprinde 240 de lucrări, o parte traduse 
și în limba latină. Biblioteca „Sfânta Sofia” din Istambul 
deține o bogată colecție de manuscrise ale lui Al-Kindi.

La începutul secolului al IX-lea, cei mai cunoscuți 
matematicieni erau cei trei frați Musa (Jafar Muhammad, 
Ahmad și Hasan), intelectuali cu substanţiale contribuții la 
dezvoltarea mecanicii, geometriei și matematicii, care au 
stimulat inovații ulterioare. Muhammad Musa era recunoscut 
pentru preocuparea pentru astronomie, Ahmad era interesat 
de studiul mecanicii, iar Hasan de cel al geometriei. Lucrarea 
Kitab Al-Hiyal a contribuit semnificativ la dezvoltarea 
mecanicii, descriind funcționarea a peste o sută de mecanisme. 
Frații Banu Musa au tradus, de asemenea, lucrări relevante 
din cultura greacă, perioada traducerilor din această limbă 
având o mare importanță pentru gândirea arabă, dându-i 
o libertate de expresie. În matematică, chimie și fizică se 
consideră că arabii au fost cu mult înaintea grecilor (amintim 
că algebra și trigonometria este legată de Al Khawarizmi și 
Al-Battani), menționați și de Nicolaus Copérnicus în lucrarea 
De revolutionibus orbium coelestium (Atiyah, 56). În alte 
domenii, precum medicina ori filosofia, a existat preocuparea 
de a păstra și promova ideile culturii antice grecești în lume. 
Orașul Bagdad devenise astfel sinonim cu Oraşul Cunoașterii.

Pentru a veni în sprijinul astronomilor și al geografilor 
arabi, Al-Ma ҆Mūn a înființat două observatoare astronomice, 
cu ajutorul cărora să poată obține o imagine a Pământului. 
Dovadă a faptului că arabii aveau cunoștințe solide de fizică, 
matematică și geografie a fost şi intensificarea transporturilor 
maritime. Edward Atiyah afirmă că Vasco da Gama a ajuns 
în Africa de Est în anul 1498 și a fost însoțit către India de un 
navigator arab, eveniment care a inspirat povestirile despre 
Sindbad Marinarul (Atiyah, 55).

Bayt al-Ḥikmah, asemuită în literatură unei adevarate 
academii, era centrul înspre şi dinspre care radia cultura. Dacă 

Bayt al-Ḥikmah (Casa Înțelepciunii). 
Sursa imaginii: https://i.imgur.com/xbEMgUO.jpg.
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analizăm spiritele înalte care i-au trecut pragul, sau ale căror 
opere au fost cunoscute prin copieri și traduceri, comparația 
este pe deplin justificată. Lucrările erau organizate după 
numele autorului sau al donatorului și au constituit primele 
surse de informare și lectură pentru o masă largă de oameni 
(Kaviani, 1276). Procesul de înțelegere a culturii „celuilalt” 
a permis arabilor o mai bună dominare și o consolidare 
a mentalității islamice cu ajutorul ideilor transmise de 
antichitatea greacă.

Invazia mongolă care a dus la cucerirea Bagdad-ului în 
1258 a avut consecințe nefaste pentru tot acest efort civilizator. 
Mare parte a colecțiilor a fost mistuită de flăcări, o alta a 
fost aruncată în râul Tigru. Se ştergea astfel o moștenire și o 
dovadă incontestabilă a nivelului la care ajunsese inteligența 
umană, capabilă, astfel, să ridice și să șlefuiască o civilizație. 
Invazia mongolă a reprezentat și sfârşitul Califatului Abbasid.

Grație existenței unui centru spiritual ca Bayt al-Ḥikmah, 
multe din moștenirile civilizației romane și grecești au reușit 
să supraviețuiască. Prin copiere, traducere, introspecţie 
și cercetare, cunoașterea era sporită, informația era 
structurată în cadrul bibliotecilor, nevoia de nou, aplecarea 
spre descoperire, spre structurarea şi ordonarea lucrurilor 
și a ideilor rămânând dovezi vii a faptului că umanitatea 
traversase o etapă civilizatoare remarcabilă.
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Galaxia Gutenberg

În anul Centenar, Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” 
Vrancea a editat lucrarea Cultură şi mentalităţi în epoca 
Marii Uniri: o perspectivă asupra modernităţii româneşti, 

scrisă de Adrian Ţiglea şi prefaţată de Dumitru Borţun, prof. 
univ. la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative 
din Bucureşti. Cartea s-a născut din dorinţa de a sărbători 
un secol de identitate modernă românească şi de a oferi 
comunităţii un dar livresc de aleasă ţinută, la o sută de ani de 
la evenimentul de glorie al neamului nostru, unirea sufletului 
românesc în graniţele politice ale aceluiaşi stat naţional. 

Cultură şi mentalităţi în epoca Marii Uniri: o perspectivă 
asupra modernităţii româneşti îşi propune analiza relaţiei 
dintre cultură, mentalităţi şi procesul făuririi statului român 
modern. Europa secolului al XIX-lea este martora interesului 
crescut faţă de specificul local şi naţional, istorie și cultură 
naţională, tradiţii naţionale şi folclor. Obârşia comună, 
limba, obiceiurile şi tradiţiile locale sau naţionale, cultura 
populară şi operele culte, amintirile şi strămoşii comuni, 
revendicarea unui teritoriu şi a unei tradiţii politice alcătuiesc 
osatura naţiunii culturale şi politice. Acelaşi secol al XIX-
lea este martorul începutului procesului de modernizare 
a României. În Ţările Române pătrund ideile curentului 
naţional, iar elita începe să îşi pună problema modernizării 
societăţii, în sensul occidentalizării sale. Se caută modele, 
se dezbate raportul dintre valorile naţionale şi cele vestice. 
Modernizarea societăţii şi a statului român se realizează, în 
decursul secolului al XIX-lea, sub pecetea naţionalului, al 
asigurării premiselor desăvârşirii unităţii de neam şi de stat, 
proces strâns legat de programul cultural şi politic iniţiat de 
către elita paşoptistă. Generaţia paşoptistă afirmă primatul 
naţionalului în studiul istoriei şi în configurarea culturii. 
Asemenea ideii naţionale, modernizarea societăţii româneşti 
este înţeleasă şi justificată prin raportarea la trecutul istoric, 
la valorile naţionale proprii neamului românesc. În acest 
context, cartea analizează teoriile lui Mihail Kogălniceanu, 
Nicolae Bălcescu, Ion Heliade Rădulescu, Bogdan Petriceicu 
Hasdeu, Titu Maiorescu, Mihai Eminescu şi ale corifeilor 
Şcolii Ardelene privind modernizarea societăţii româneşti şi 
dezvoltarea culturii naţionale româneşti moderne. 

Partea a doua, „Cultură şi identitate naţională 
românească”, trece în revistă „noile aşezăminte ideologice” 
ale epocii, „universul social şi doctrinar românesc”, şi 
analizează opera marilor reprezentanţi ai istoriografiei, 
sociologiei şi filosofiei din cultura română modernă: A. D. 
Xenopol, Nicolae Iorga, Vasile Pârvan, Dimitrie Onciul, 
Ioan Bogdan, Eugen Lovinescu, Constantin Rădulescu-
Motru, Mircea Vulcănescu, Dumitru Drăghicescu, Lucian 
Blaga, Simion Mehedinţi, D. D. Roşca, Petre P. Negulescu, 

Mihai Ralea, Dimitrie Gusti, Traian Brăileanu, Spiru Haret, 
Constantin Dobrogeanu-Gherea, Nae Ionescu, Mircea Eliade 
şi Constantin Noica. De asemenea, autorul analizează, din 
perspectiva modernizării, contribuţiile lui Garabet Ibrăileanu, 
Nicolae Iorga, George Coşbuc, Alexandru Vlahuţă, Eugen 
Lovinescu, Liviu Rebreanu, Constantin Stere şi Ovid 
Densusianu. Un interes special este acordat tinerei generaţii 
interbelice, ale cărei mentor este Nae Ionescu. Profesorul 
promovează valori şi idei proprii tradiţionalismului, 
ortodoxismului şi naţionalismului. Discipolii săi, Mircea 
Eliade, Emil Cioran, Constantin Noica, Mihail Sebastian, 
MirceaVulcănescu îşi aduc contribuţia la valorificarea 
specificului cultural românesc, în spiritul autenticităţii, 
trăirismului, experimenţialismului, naţionalismului spiritual, 
dar şi al privirii critice asupra culturii româneşti.

Partea finală a cărţii, „Civilizaţie şi mentalităţi în perioada 
interbelică”, ia în discuţie dezbaterea asupra modernităţii 
întreprinsă în perioada interbelică de către elita intelectuală 
şi politică românească, dezbatere care gravitează în jurul 
unor concepte precum: modernism versus tradiţionalism, 
europenism versus autohtonism, politici neoliberale versus 
politici conservatoare. 

Din punct de vedere cultural, modernitatea românească 
este martora preocupărilor intelectualităţii în direcţia 
circumscrierii specificului naţional, a editării unor opere 
fundamentale închinate românismului, care au drept scop 
clarificarea sufletului etnic, hrănirea sentimentului patriotic 
şi înscrierea culturii noastre în galeria culturilor majore. 
Cultură şi mentalităţi în epoca Marii Uniri reprezintă un 
omagiu adus de autor marilor nume ale culturii româneşti 
care au contribuit, prin opera şi activitatea lor, la procesul de 
modernizare a societăţii româneşti.

Cultură şi mentalităţi în epoca Marii Uniri: 
o perspectivă asupra modernităţii româneşti

Adrian ŢIGLEA, bibliotecar relații cu publicul
Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea. Sala de lectură adulți, sala internet

e-mail: biblioteca@bjvrancea.ro, sala_lectura@bjvrancea.ro
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Abstracte
Nicoleta Marinescu. Repere în evoluția informației
Pe 21 mai 2019 se împlinesc 75 de ani de la moartea lui Paul 
Otlet (1868-1944) care, împreună cu Henri La Fontaine (1854-
1943), a înființat, în 1895, Oficiul Internațional de Bibliografie, 
care realizează „Repertoriul universal bibliografic”. Zece 
ani mai târziu, au creat Clasificarea Zecimală Universală și 
binecunoscutele fișe bibliografice de catalog. Ideile lor, utopice 
la acea vreme, au fost preluate și adaptate societății secolului 
XXI de specialiști de marcă ai info-documentării. Internetul 
a transformat relația personală cu informația, nevoile și 
răspunsurile rapide fiind datorate și diversificării publicului. 
Mediul electronic dă autonomie utilizatorului, dar bibliotecarul 
poate să selecteze informația necesară și s-o ierarhizeze în 
funcție de solicitări. Preaplinul de informație impune existența 
unor persoane specializate care să știe să organizeze informația. 
Medierea se dezvoltă odată cu evoluția tehnologiei informației 
și poate consta în servicii oferite utilizatorilor în domeniul 
cercetării informatice, conceperea de produse noi de informare, 
asistență în utilizarea de servicii.
Cuvinte cheie: info-documentare – definirea conceptului, 
specialiști, repere cronologice, mediul electronic – bibliotecar – 
medierea informației

Victoria Frâncu. Importanţa uniformizării modului de lucru 
în prelucrarea documentelor
Eterogenitatea procedurilor și a instrumentelor de lucru și 
lipsa de consecvență din activitățile de prelucrare a resurselor 
disponibile în bibliotecile din România impun uniformizarea 
modului de lucru pentru un schimb eficient de informații între 
instituțiile care oferă accesul la acestea, în scopul îmbunătățirii 
metodelor de regăsire a informației. Lucrarea abordează 
probleme privind diversitatea instrumentelor de lucru folosite 
în prelucrarea documentelor și implicațiile asupra diseminării 
și a regăsirii informațiilor. Sunt evidențiate unele aspecte ale 
controlului bibliografic național în bibliotecile din România. 
O atenție binemeritată este acordată necesității achiziției unor 
instrumente de lucru actualizate și a publicării unei noi ediții a 
Clasificării Zecimale Universale (CZU) în limba română, care să 
o înlocuiască pe cea prezentă, veche de douăzeci de ani, pentru 
reprezentarea uniformă a subiectelor resurselor din biblioteci la 
nivel național.
Cuvinte cheie: Clasificarea Zecimală Universală – cronologie, 
ediții în limba română, instrumente de lucru, prelucrarea 
documentelor – uniformizarea modului de lucru

Florina Barbu. Biblioteca Comunală Ciocănești (jud. 
Dâmbovița)
Biblioteca Comunală Ciocăneşti (jud. Dâmbovița) organizează, 
periodic, sesiuni de lucru hande-made, unde doritorii pot pune 
în aplicare tehnici şi metode noi de lucru cu hârtia, pensula și 
lâna, realizând lucrări de care se mândresc și care sunt expuse 
în bibliotecă și pe holurile școlii din comună. În fiecare an, în 
bibliotecă, se desfăşoară „Şcoala de vară de la Ciocăneşti”, 
eveniment ce se întinde pe o perioadă de zece zile şi include opt 
ateliere cu traineri abilitaţi în domeniile de lucru alese și la care 
participă peste 140 de elevi de la cele trei şcoli din zonă. În 2019, 
va fi organizată cea de-a X-a ediție.
Cuvinte cheie: biblioteci publice, Biblioteca Comunală 
Ciocăneşti (jud. Dâmbovița) – prezentare, proiecte, evenimente

Liana Elena Florea. Servicii neconvenționale de bibliotecă și 
biblioteci alternative din România
În ultimul timp, bibliotecile au început să ofere servicii 
neconvenționale, menite să nuanțeze imaginea lor tradițională și 
să le facă mai atractive pentru utilizatori. În egală măsură, au 
apărut inițiative private, datorate unor persoane fizice, ONG-uri 

și altor tipuri de instituții, care oferă o alternativă la serviciile 
furnizate de bibliotecile tradiționale. Prezentarea cărților recent 
apărute, însoțită de vizionări de filme, lecturi publice, prezentări 
de cataloage și albume de artă, organizarea de cursuri pentru 
utilizatori, desfășurarea de activități pe bază de voluntariat, 
dezvoltarea de servicii pentru persoanele cu dizabilități sau 
deficiențe de vedere promovează cartea și lectura și creează o 
legătură puternică între utilizator și bibliotecă. Articolul prezintă 
câteva exemple de servicii neconvenționale de bibliotecă și de 
biblioteci din România, puse la dispoziția utilizatorilor la Cluj-
Napoca, Galați, Deva, Rovinari, Alba Iulia, București (Grădina 
Botanică, Parcul Herăstrău, Parcul Cișmigiu), Timișoara, Carei, 
Botoșani.
Cuvinte cheie: biblioteci publice – servicii alternative, spații 
neconvenționale, voluntariat, utilizatori, lectură publică

Alex Johnson. Biblioteci improbabile: locuri neobișnuite 
unde te poți cufunda în lectură ... (traducere adaptată)
Bibliotecarii au găsit întotdeauna o cale să învingă provocările 
politice, economice și geografice, pentru a aduce cuvântul 
scris înaintea cititorilor dornici de lectură. Și continuă să se 
ridice la așteptările impuse de reputația pe care o au, în ciuda 
transformărilor rapide și extensive ale modului în care citim 
în secolul XXI. Schimbarea ține de arhitectură, dar reflectă și 
utilizarea tot mai extinsă a tehnologiilor digitale, pentru a aduce 
cartea în lumea online. Toate aceste bibiloteci netradiționale oferă 
mult mai mult decât simple colecții de cărți, ele având și funcția 
de centre comunitare și sprijinindu-i pe membrii comunității în 
depășirea barierelor geografice, sociale și economice. Cele mai 
multe biblioteci mici își datorează existența și buna funcționare 
unui bibliotecar cu o viziune de neoprit. Alte biblioteci au apărut 
ca urmare a unei nevoi foarte precise, dar, indiferent de soarta 
ultimă a cărții tipărite, știrile despre iminenta moarte a bibliotecii 
ca entitate fizică sunt mult exagerate.
Cuvinte cheie: biblioteci publice – servicii alternative, spații 
neconvenționale, voluntariat, utilizatori, lectură publică

Doina Brumă, Nicoleta Sălbatecu. Biblioteca oneşteană – 91 
de ani în pagini de cronică
Articolul aniversar prezintă un istoric detaliat al instituției, 
începând cu înființarea, în 1928, a societății culturale 
„Cosânzeana”, continuând cu înființarea „Bibliotecii sătești”, în 
1948, cu primirea statutului de bibliotecă municipală, în 1968, 
cu sărbătorirea semicentenarului, în 1978 și cu deschiderea de 
noi filiale și organizarea permanentă de manifestări profesionale, 
simpozioane, mese rotunde, cursuri de biblioteconomie, 
evenimentele culturale locale. Un eveniment deosebit pentru 
bibliotecă l-a reprezentat inaugurarea, în 2001, a noului 
sediu construit special pentru aceasta. Întreaga activitate se 
redimensionează, tânăra şi ambiţioasa echipă transformă 
însuşi conceptul de bibliotecă, orientându-l către acela de 
centru cultural zonal, unde locuitorii sunt întâmpinaţi cu cea 
mai interesantă, bogată și diversă ofertă culturală. Articolul 
îi enumeră și pe principalii colaboratori ai bibliotecii și cele 
mai noi proiecte ale ei, dar și pe cele cu deja o tradiție. Un loc 
important îl ocupă proiectele dedicate tinerilor și programele de 
instruire a personalului.
Cuvinte cheie: biblioteci publice – istoric, comunitate, 
evenimente, aniversări, Biblioteca Municipală Onești – 
prezentare generală

Florica-Elisabeta Nuțiu-Vulcănescu. Episcopul Ioan 
Inochentie Micu-Klein. 251 de ani de la trecerea în eternitate
Episcopul Ioan Inochentie Micu-Klein (1692-1768) a fost 
un strălucit militant pentru emanciparea socială şi politică a 
românilor transilvăneni de sub dominaţia austro-ungară. A fost 
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primul demnitar român din Dieta transilvană, unde a militat 
cu înflăcărare pentru drepturi economice, sociale, politice 
şi culturale, fiind cel dintâi care a formulat un program de 
emancipare politică şi socială a românilor transilvăneni. În 
tezele fundamentale ale programului său, Micu-Klein a acordat 
o importanţă deosebită dezvoltării şcolii şi culturii româneşti. A 
iniţiat şcolile din Blaj care vor avea un rol important în istoria 
poporului român; este precursorul mişcării culturale iluministe – 
Şcoala Ardeleană. Articolul include o foarte detaliată biografie, 
care punctează principalele evenimente din viața lui Micu-Klein, 
cu importanță și pentru societatea și istoria românească. Sunt 
prezentate și câteva lucrări scrise de el (precum Arhieraticonul, 
publicat prima dată în anul 2000) sau care s-au aflat pentru 
un timp în biblioteca personală și, în prezent, pot fi găsite în 
biblioteci din România.
Cuvinte cheie: istorie culturală, Ioan Inochentie Micu-
Klein (1692-1768) – episcop, iluminist, baron, consilier 
imperial, luptător pentru drepturile naţionale ale românilor din 
Transilvania, aniversare, colecții

Alexandru Petcu. Cultura și știința arabă în perioada 
abbasidă. Studiu de caz: Bayt al-Ḥikmah (Casa Înțelepciunii)
O analiză a evoluţiei culturii şi civilizaţiei arabe din perioada 
Califatului Abbasid (750-1258) nu constituie pentru specialiștii 
domeniului un factor revelator, însă permite introspecții, 
comparații și analize asupra importanței descoperirilor științifice 
din perioada respectivă și, mai ales, ne ajută să înțelegem modul 
în care anumite sfere ale cunoașterii s-au dezvoltat, având la bază 
contribuții originale arabe sau influențe ale culturilor Antichității 
greco-latine și nu numai. În această direcție, articolul sintetizează 
contribuția unei instituții cu rol civilizator pentru lumea arabă 
și, ulterior, pentru spațiul occidental: Bayt al-Ḥikmah (Casa 
Înțelepciunii), pilon al evoluției scrisului, traducerilor și 
descoperirilor din Bagdad-ul acelor timpuri. Existența acestei 
instituții constituie o reală mărturie a nivelului de civilizație a 
regatului, a deschiderii gândirii spre zone abstracte, permițând 
cunoașterea personalităților vremii care au influențat dezvoltarea 
materială și spirituală a poporului arab.
Cuvinte cheie: Bayt al-Ḥikmah (Casa Înțelepciunii) – istoric, 
organizare, colecții, Califatul Abbasid (750-1258) – context 
istoric și cultural, personalități

Adrian Ţiglea. Cultură şi mentalităţi în epoca Marii Uniri: o 
perspectivă asupra modernităţii româneşti
În 2018, Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a 
editat lucrarea „Cultură şi mentalităţi în epoca Marii Uniri: o 
perspectivă asupra modernităţii româneşti” de Adrian Ţiglea, 
bibliotecarul pentru Relații cu publicul în cadrul bibliotecii. 
Cartea s-a născut din dorinţa de a sărbători un secol de identitate 
modernă românească şi de a oferi comunităţii un dar livresc 
de aleasă ţinută, la o sută de ani de la evenimentul de glorie al 
neamului românesc: unirea în graniţele politice ale aceluiaşi stat 
naţional. „Cultură şi mentalităţi în epoca Marii Uniri …” îşi 
propune analiza relaţiei dintre cultură, mentalităţi şi procesul 
făuririi statului român modern. Cele trei părți ale lucrării 
reprezintă un omagiu adus de autor marilor nume ale culturii 
româneşti care au contribuit, prin opera şi activitatea lor, la 
procesul de modernizare al societăţii româneşti.
Cuvinte cheie: istorie culturală, mentalități – recenzie, Marea 
Unire din 1918

Nicoleta Marinescu. Milestones in the Evolution of the 
Information
May the 21st, 2019, marks 75 years since the death of Paul Otlet 
(1868-1944) who, together with Henri La Fontaine (1854-1943), 
founded, in 1895, the International Bibliography Office, which 
compiles the “Universal Bibliographic Repertory”. Ten years 
later, they created the Universal Decimal Classification and the 
well-known catalog bibliographic records. Their ideas, utopian 
at the time, were taken over and adapted to the society of the 
21st century, by the leading experts of info-documentation. 
The Internet has transformed the personal relationship with the 
information, the needs and the quick responses being due to the 
diversification of the public. The electronic environment gives 
autonomy to the user, but the librarian can select the necessary 
information and prioritize it according to the requests. The 
overflow of information requires the existence of specialized 
people who know how to organize it. The mediation is developing 
along with the evolution of the information technology and may 
consist in providing services to the users from the field of the 
computer research, designing new information products, giving 
assistance in the use of the services.
Keywords: info-documentation – definition of the concept, 
specialists, chronological references, electronic environment – 
librarian – information mediation

Victoria Frâncu. Importance of the Uniformization of the 
Working Flow in the Processing of the Documents
The heterogeneity of the procedures and of the working tools 
and the lack of consistency in the processing activities of the 
resources available in the Romanian libraries require the 
uniformization of the working flow for an efficient exchange of 
information between the institutions that provide access to them, 
in order to improve the methods of retrieving information. The 
paper addresses issues related to the diversity of the working 
tools used in document processing and the implications for 
disseminating and retrieving information. Some aspects of 
the national bibliographic control in the libraries in Romania 
are highlighted. Well-deserved attention is paid to the need of 
purchasing up-to-date working tools and of the publication of 
a new edition of the Universal Decimal Classification (UDC) 
in Romanian, to replace the present one (which is twenty years 
old) for the uniform representation of the subjects of the library 
resources at national level.
Keywords: Universal Decimal Classification – chronology, 
Romanian language editions, working tools, document 
processing – standardization of the working module

Florina Barbu. Ciocănești Public Library (Dâmbovița 
County)
Ciocăneşti Public Library (Dâmbovița County) organizes, 
periodically, hand-made work sessions, where those interested 
may implement new techniques and methods of working with the 
paper, paintbrush and wool, creating works that they are proud of 
and that are exhibited in the library and in the school halls from 
the locality. Every year, the library organizes the “Ciocăneşti 
Summer School”, an event that lasts for ten days and includes 
eight workshops conducted by trainers in the chosen fields of 
work and attended by over 140 students from the three schools in 
the area. In 2019, the 10th edition will be organized.
Keywords: public libraries, Ciocănești Public Library 
(Dâmbovița County) – presentation, projects, events

Liana Elena Florea. Unconventional Library Services and 
Alternative Libraries in Romania
Lately, the libraries have begun to offer unconventional services 
designed to nuance their traditional image, and to make them 
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more attractive to users. Equally, private initiatives have emerged, 
due to individuals, NGOs and other types of institutions, which 
offer an alternative to the services provided by the traditional 
libraries. Presenting books printed recently, accompanied by 
film screenings, public lectures, presentations of catalogs and art 
albums, organization of courses for users, conducting volunteer 
activities, developing services for people with disabilities or 
visual impairments promote book and reading and create a 
strong bond between user and library. The article presents 
some examples of unconventional library services and libraries 
in Romania, made available to users in Cluj-Napoca, Galați, 
Deva, Rovinari, Alba Iulia, Bucharest (the Botanical Garden, the 
Herăstrău Park, the Cișmigiu Park), Timișoara, Carei, Botoșani.
Keywords: public libraries – alternative services, unconventional 
spaces, volunteering, users, public reading

Alex Johnson. Improbable Libraries: Unusual Places to 
Bury Your Head in a Book ... (adapted translation)
The librarians have always found a way to overcome the political, 
economic and geographical challenges, to bring the written word 
before the users which are eager to read. And continues to live 
up to the expectations established by the reputation they have, 
despite the rapid and extensive transformations of the way we 
read in the 21st century. The change is related to the architecture, 
but also reflects the increasing use of the digital technologies, 
in order to bring the book into the online world. All these non-
traditional libraries offer much more than just collections of 
books, they also serve as community centers and support the 
community members overcoming geographical, social and 
economic barriers. Most small libraries owe their existence and 
proper functioning to a librarian with an unstoppable vision. 
Other libraries have emerged as a result of a very precise need, 
but, regardless of the ultimate fate of the printed book, news 
about the imminent death of the library as a physical entity are 
greatly exaggerated.
Keywords: public libraries – alternative services, unconventional 
spaces, volunteering, users, public reading

Doina Brumă, Nicoleta Sălbatecu. Onești Municipal Library 
– 91 years in Chronicle Pages
The anniversary article presents a detailed history of the 
institution, starting with the establishment, in 1928, of the 
“Cosânzeana” cultural society, continuing with the establishment 
of the “Village Library”, in 1948, with receiving the status of the 
municipal library, in 1968, with the semi-centennial celebration 
in 1978 and with the opening of new branches and the permanent 
organization of professional events, symposia, round tables, 
library courses, local cultural events. A special event for the 
library was the inauguration, in 2001, of the new headquarters 
built especially for it. The entire activity is resized, the young 
and ambitious team transformed the very concept of the library, 
orienting it towards that of a regional cultural center, where people 
are greeted with the most interesting, rich and diverse cultural 
offer. The article also lists the library’s main collaborators and 
its latest projects, but also those with a tradition. An important 
place is occupied by the projects dedicated to the young people 
and by the staff training programs.
Keywords: public libraries – history, community, events, 
anniversary, Onești Municipal Library

Florica-Elisabeta Nuțiu-Vulcănescu. Bishop Ioan Inochentie 
Micu-Klein. 251 Years from His Passage into the Eternity
Bishop Ioan Inochentie Micu-Klein (1692-1768) was a brilliant 
advocate for the social and political emancipation of the 
Transylvanian Romanians under the Austro-Hungarian rule. 
He was the first dignitary in the Romanian Transylvanian Diet, 

where he ardently campaigned for economic, social, political 
and cultural rights, being the first to formulate a program for 
the political and social emancipation of the Transylvanian 
Romanians. In the fundamental theses of his program, Micu-
Klein gave a special importance to the development of the 
Romanian school and culture. He initiated in Blaj, the schools 
that will have an important role in the history of the Romanian 
people; is the forerunner of the Enlightenment cultural 
movement – the Transylvanian School. The article includes a 
very detailed biography, which points out the main events in 
the Micu-Klein’s life, that are also important for the Romanian 
society and history. Some works written by him (such as the 
Archieratikon, first published in 2000) or which have been, for 
a while, in his personal library and can currently be found in 
libraries in Romania are also presented.
Keywords: cultural history, Ioan Inochentie Micu-Klein (1692-
1768) – bishop, Enlightenment scholar, baron, Imperial adviser, 
fighter for the national rights of the Romanians in Transylvania, 
anniversary, collections

Alexandru Petcu. Arab Culture and Science during the 
Abbasid Period. Case Study: Bayt al-Ḥikmah (the House of 
Wisdom)
An analysis of the evolution of the Arab culture and civilization 
during the Abbasid Caliphate (750-1258) is not a revealing factor 
for the domain specialists, but it allows insights, comparisons and 
analyzes regarding the importance of the scientific discoveries of 
that period and, most importantly, it helps us understand how 
certain areas of knowledge developed, based on original Arabic 
contributions or on influences of the Greco-Latin Antiquity 
cultures and beyond. In this direction, the article summarizes the 
contribution of an institution with a civilizing role for the Arab 
world and, subsequently, for the Western world: Bayt al-Ḥikmah 
(the House of Wisdom), a pillar of the development of the 
writing, translation and discoveries in the Baghdad city of those 
times. The existence of this institution is a real testament of the 
level of civilization of the kingdom, of the opening of thought 
to abstract areas, allowing the knowledge of the personalities of 
the time that influenced the material and spiritual development 
of the Arab people.
Keywords: Bayt al-Ḥikmah (House of Wisdom) – history, 
organization, collections, Abbasid Caliphate (750-1258) – 
historical and cultural context, personalities

Adrian Ţiglea. Culture and Mentalities in the Era of the 
Great Union: a Perspective on the Romanian Modernity
In 2018, “Duiliu Zamfirescu” Vrancea County Library published 
the work “Culture and Mentalities in the Era of the Great Union: 
a Perspective on the Romanian Modernity” by Adrian Ţiglea, its 
Public Relations librarian. The book was born from the desire 
to celebrate a century of Romanian modern identity and to give 
the community a book gift, one hundred years after the glorious 
event of the Romanian nation: the union within the political 
borders of the same national state. “Culture and Mentalities in 
the Era of the Great Union” aims to analyze the relationship 
between culture, mentalities and the process of creating the 
modern Romanian state. The three parts of the work represent 
a tribute paid by the author to the great names of the Romanian 
culture who, through their work and endeavors, contributed to 
the process of the modernization of the Romanian society.
Keywords: cultural history, mentalities – review, the Great 
Union of 1918
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Biblioteca

Începând cu anul editorial 2010, 
Biblioteca: revistă de bibliologie şi ştiinţa  
informării este indexată pe platformele online 
EBSCO și ProQuest.

iMportaNt

În anul 2019, periodicul apare doar online, pe site-ul 
Bibliotecii Naționale a României, în secțiunea „Reviste 
BNR”. Pentru achiziționarea de numere deja apărute, 
plata se face în contul Bibliotecii Naţionale a României: 
RO42TREZ7035009XXX014057, TREZORERIE 
sector 3, Bucureşti, cod fiscal: 6312079 – Bucureşti sau 
în numerar la casieria bibliotecii. Costul unui exemplar 
este de 12 lei. Persoană de contact: Adriana Iosif 
(tel.: 021.3131800).
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