Motto: ”Omul nu este decât o trestie,
cea mai fragilå din naturå, dar
este o trestie gânditoare”
Pascal
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ARGUMENT
Iatå-ne ajunøi la numårul 2/2004 din revista bibliotecarilor din Biblioteca
Naõionalå a României. ”BIBLIOPOLIS” s-a ridicat øi a crescut o datå cu
noi. Revista ABBNR este de acum cunoscutå în lumea bibliotecarilor.
Colegii din õarå o citesc, este solicitatå de cititorii din sålile de lecturå care
o zåresc în raft, s-a cumpårat la Târgul de
carte”Gaudeamus” din 2004 unde a fost expuså, colegii din biblioteca
noastrå o råsfoiesc cu plåcere. Da, de la numår la numår articolele revistei
noastre sunt serioase, documentate, cautå så abordeze subiecte cât mai
diverse din activitatea noastrå, despre meseria noastrå de bibliotecar. Chiar
numårul acesta o så vå surprindå prin diversitatea subiectelor øi prin nume
de bibliotecari care scriu cu îndråznealå despre profesiunea lor! Da, øi
scriu bine, scriu frumos, scriu cu simõire. Putem spune cå faõå de primul
numår din 2002, firav øi mult prea simplu (deøi problema de bazå
abordatå, problema sediului BNR era gravå), realizarea unei reviste de
õinutå, îøi face intrarea, încet, încet. Acest lucru este posibil pentru cå
existå dorinõå øi existå persoane printre noi care au ceva de spus despre
bibliotecå-bibliotecari-cititori-carte.
Am ajuns de acum în faza în care, un numår de abia intrå în tipografie øi
avem deja articole pregåtite pentru numårul urmåtor. Nu este minunat?
Deja ne gândim la un alt format de revistå, parcå nu mai suntem un
”Buletin informativ”, am devenit o revistå în toatå puterea cuvântului.
Ne gândim chiar så participåm la concursul “Cea mai bunå revistå de
bibliotecå” iniõiat de colegii noøtri din ANBBPR. Nu este obligatoriu så
câøtigåm, dar în acest moment, fie øi numai participarea meritå apreciatå.
Este mai mult decât a fi remarcat, este dorinõa de cunoaøtere, de
recunoaøtere. Credeõi cå nu ne øtim lipsurile sau nu am observat greøelile
apårute sau care vor mai apårea? Ba da, le øtim prea bine, dar mai øtim øi
cå numai cine nu contribuie aici, în aceste pagini, cu câteva rânduri
proprii, numai acela nu greøeøte, nu poate greøi. Îndråzniõi, dragi colegi,
vå aøteptåm!
Aøteptåm provocarea din partea oricui. Parafrazându-l pe Vasile
Alecsandri, vom putea spune øi noi: Are cineva idei mai multe, mai bune
în realizarea acestei reviste, îl aøteptåm. Cu atât mai bine lui, iar
”Bibliopolis” øi BNR, noi toõi vom fi câøtigåtori...
Vali Constantinescu
Vicepreøedinte ABBNR
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BIBLIOTECA XXI
FOCUL WEIMARULUI SAU CUM CARTEA MIØCÅ OMUL
Biblioteca Anna Amalia este o bibliotecå publicå, axatå pe cercetare øi
istoria culturii øi literaturii (în special literatura germanå de la Iluminism
pâna la Romantismul târziu). A fost construitå în 1619 øi este una dintre
primele biblioteci construite de aristocraõi - cea care îi då numele este
ducesa Anna Amalia de Sachsen-Weimar øi Eisenach - care a fost
accesibilå publicului larg.
Tragedia zilei de 2 septembrie 2004 a putut fi opritå în Weimar numai
dupå trei zile. Dar cu aceeaøi putere a lovit øi forõa oamenilor: peste 900 de
persoane au låsat orice altceva øi au ajutat în primul rând la... salvarea
cårõilor øi a picturilor. Dar nu asta este impresionant.
În timpul incendiului øi dupå, toõi aceøti oameni au devenit voluntari så
salveze Cartea, indiferent cå erau angajaõi ai Bibliotecii Anna Amalia, ai
Crucii Roøii sau pur øi simplu locuitori din Weimar care nu puteau urmåri
tragedia comod, din fotolii, la televizor. Dar, nici asta nu e copleøitor.
Aceiaøi oameni s-au mobilizat zile întregi, au luptat în urmåtoarele luni
så restaureze cårõile salvate, aøa încât în decembrie 2004, Fundaõia
Weimarer Klassik organiza o expoziõie cu comorile salvate, prin metodele
de restaurare proprii. S-au deschis conturi în bånci øi donaõiile au fost
surprinzåtoare. Însuøi preøedintele Germaniei a preluat, dirijat øi mobilizat
toate acõiunile de strângere de fonduri. Nici chiar asta nu e emoõionant.
Dureros este så fi fost acolo, în bibliotecå, så fi våzut øi admirat un
tablou care acum este scrum, så fi õinut în mânå o carte veche de cinci
secole, care acum este cenuøå øi apå... Copleøitor este så te fi plimbat prin
sala Rococco (Rokokosaal)-cea mai
preõioaså bijuterie arhitectonicå a
bibliotecii-care acum este în mare
parte distruså de foc. Ce n-a fost atins
de foc a distrus apa, în jeturile
puternice, care au fost a doua moarte
a cårõilor. Emoõionant øi impresionant
este så fi fost în Weimar øi a doua
oarå øi så nu fi putut vizita biblioteca,
pentru cå era închiså pentru
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restaurare. Toate aceste sentimente
la un loc le-am încercat odatå ce am
aflat cå pâna în 2007 când se vor
comemora 200 de ani de la moartea
ducesei Anna Amalia, sala Rococco
va fi restauratå, iar biblioteca va fi
din nou deschiså publicului, la fel
ca înainte de septembrie 2004. Ca øi
cum nimic din ce este omenesc, foc,
apå, într-un cuvânt, distrugere, nu ar
putea muta din loc un plan al...
Cårõii.
Am fost în aceastå superbå bibliotecå, în sala Rococo øi probabil cå voi
mai trece pe acolo dupå ce totul va aråta din nou ca înainte. S-au pierdut sute
de volume-din patrimoniul UNESCO-øi zeci de tablouri, dar eu nu voi mai
øti asta, pentru cå voi fi prea impresionatå de munca iubitorilor de carte. În
Weimar, cartea are planurile ei øi poate cå focul acesta n-a fost decât un
semn cå totul poate dispårea într-o clipå, dar øi o convingere cå omul nu va
permite nicicând aøa ceva, pentru cå o carte påstreazå exact ceea ce este
omul: cu tråirile lui, cu lupta lui, cu rezultatele muncii lui. Poate cå locuitorii
Weimarului erau prea amorõiõi în oråøelul lor cultural, mic øi liniøtit. Cårõile
råmase sunt poate cu atât mai valoroase cu cât sunt exact ceea ce au salvat
ei... sau ce i-a salvat pe ei de la încremenire.
Cårõile bibliotecilor din România au avut parte de multe asemenea
tragedii. Tragediile cårõilor au o extraordinarå putere de mobilizare.
Oamenii devin brusc legaõi cumva, iar lupta lor comunå îi schimbå mult, în
bine. Nu, nu ne trebuie o tragedie care så miøte oamenii din amorõire. Dar
må întreb nu este tot o tragedie la fel de copleøitoare dacå Omul vede cum
piere Cartea øi stå?
Ruxandra Constantinescu
Studentå anul IV-Øtiinõe Politice
VÅ PREZENTÅM:
Pe parcursul a trei numere, revista ”Bibliopolis” va gåzdui în paginile
ei date despre un serviciu de bazå al Bibliotecii Naõionale a României,
Comunicarea øi Conservarea Colecõiilor. În acest numår, prima parte.
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SERVICIUL COMUNICAREA ØI
CONSERVAREA COLECÕIILOR
Partea I
Serviciul Comunicarea øi Conservarea Colecõiilor este unul dintre cele
mai importante servicii ale Bibliotecii Naõionale a României, atât prin
importanõa muncii de prezervare a publicaõiilor øi de comunicare a
colecõiilor, cât øi prin numårul mare de salariaõi(47 bibliotecari, conservatori
øi mânuitori).
Instituõie culturalå fundamentalå care organizeazå, påstreazå øi
valorificå patrimoniul naõional de publicaõii, Biblioteca Naõionalå a
României este continuatoarea primei biblioteci a românilor, organizate la
Colegiul Naõional “Sf. Sava” din Bucureøti (1836), precum øi a Bibliotecii
Centrale a Statului (1864), reînfiinõatå în anul 1955 prin H.C.M. nr.1193 din
25 iunie. La începutul anilor 1990, BCS a devenit Biblioteca Naõionalå a
României .
Fondurile Bibliotecii Naõionale s-au constituit prin reunirea unor
colecõii vechi aparõinând Bibliotecii Aøezåmântului I. C. Bråtianu,
Bibliotecii Ateneului Român, Fundaõiei M. Kogålniceanu, colecõiilor SaintGeorges, Constantin Karadja, Al. Cantacuzino, S. Fotino, S. Puøcariu,
Valeriu Braniøte øi numeroase alte fonduri intrate în proprietatea statului
comunist în urma naõionalizårii.
Colecõiile actuale au un profil enciclopedic øi sunt alcåtuite din
manuscrise, incunabule, tipårituri cu caracter bibliofil, cårõi, reviste,
ziare, foi volante, corespondenõå, hårõi, stampe, înregistråri audiovideo, însumând aproape 13 milioane de unitåõi bibliografice.
Biblioteca Naõionalå a României pune la dispoziõia utilizatorilor
patrimoniul såu, gratuit, pe baza unui permis de intrare, eliberat oricårei
persoane cu vârsta minimå de 16 ani. BNR dispune de 13 såli de lecturå
specializate cu 300 de locuri øi de 10 depozite situate în capitalå øi în
provincie.
Majoritatea spaõiilor de depozitare sunt absolut nepotrivite pentru
påstrarea publicaõiilor, fiind clådiri vechi, nereparate de zeci de ani, cu
acoperiøurile øubrede sau chiar sparte, cu canalizarea distruså, cu instalaõiile
electrice øi de apå defecte sau nesigure care au suportat mutåri, inundaõii,
cutremure. Ele nu pot asigura un microclimat acceptabil din cauza
variaõiilor mari de umiditate relativå (25%-100%), de temperaturå între varå
øi iarnå (0-25°C) øi a infestårii cu agenõi biologici nocivi (microorganisme,
6
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mucegaiuri, insecte, rozåtoare).
Patru dintre depozite se aflå în clådirea sediului central, din strada
Ion Ghica numårul 4 la subsol, parter, etajul I øi etajul II, adåpostind circa
700.000 de unitåõi bibliografice. Dintre aceste spaõii doar trei (depozitele de
la parter øi etajele I-II) întrunesc oarecum condiõii satisfåcåtoare pentru
prezervarea publicaõiilor, potrivit normelor de conservare a bunurilor
aparõinând patrimoniului cultural.
Depozitul din subsolul clådirii centrale, unde se aflå peste 300.000
de cårõi, cu o suprafaõå de 580 de mp este cel mai afectat din punct de vedere
microclimatic. Dupå cutremurul din 1977 depozitul a fost dotat cu o
instalaõie de ventilaõie a aerului, acum improprie øi depåøitå. Tot atunci a
fost turnatå o placå de beton pentru izolarea podelei de apele freatice, care
s-a dovedit cu timpul ineficientå, umiditatea relativå menõinându-se tot
timpul la parametri înalõi, mai ales vara, când temperatura din depozit scade
foarte mult. Mucegaiurile øi ciupercile s-au dezvoltat pe aproape toate
publicaõiile, urmare a infiltraõiilor permanente de apå provenitå din
precipitaõii sau din canalizarea stradalå. Abia acum, în 2004, dupå atâta timp
øi în urma articolelor apårute în presa centralå, a reportajelor date pe
diversele posturi de televiziune, Ministerul Culturii øi Cultelor a cerut unei
firme de proiectare evaluarea costurilor pentru renovarea acestui spaõiu.
Prin licitaõie a fost ales øi constructorul, iar odatå cu începutul anului 2005,
publicaõiile vor fi împachetate în cutii, în ordinea strictå a cotelor, øi vor fi
reaøezate pe rafturi într-un spaõiu stabilit, temporar, la cota-3,80 a clådirii
noii biblioteci, unde se vor monta termohigrografe, dezumidificatoare øi, în
lipsa unei instalaõii de aer condiõionat, filtre de aer. Cu toate aceste
îmbunåtåõiri ale microclimatului, el nu va întruni parametrii optimi de
conservare. Se vor urmåri fluctuaõiile de temperaturå øi umiditate
înregistrate, pentru a se putea interveni, dacå vom avea posibilitatea. Orarul
dupå care publicaõiile vor putea fi consultate de utilizatori, se va stabili
dupå reaøezarea lor la raft în noul spaõiu de depozitare.
Alt depozit este situat în strada Academiei, la etajele I øi II ale unui
bloc de locuinõe, inscripõionat cu “bulinå roøie”, atestând un risc mare la
cutremure. Clådire destul de veche, construitå la începutul secolului XX, cu
fisuri adânci ale pereõilor, cu un acoperiø deteriorat care nu face faõå
precipitaõiilor abundente, cu o canalizare veche øi cu instalaõii de apå øi gaze
care necesitå mereu intervenõii øi reparaõii, loc impropriu depozitårii
cårõilor, deõine toate fondurile de referinõå ale bibliotecii (enciclopedii øi
dicõionare) precum øi carte editatå în perioada interbelicå, peste 135.000 de
volume, pe o suprafaõå de 213 mp.
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În fosta caså a familiei Bråtianu, construitå în 1920, nerenovatå øi
nerestauratå de zeci de ani, ea însåøi o valoare arhitectonicå, sunt adåpostite
cele mai valoroase colecõii de patrimoniu ale bibliotecii øi fondurile
depozitului Artå-Muzicå, însumând 42.000 de unitåõi bibliografice, pe o
suprafaõå de 273 mp. Aflatå în zona centralå a Bucureøtiului, unde aerul este
permanent poluat din cauza circulaõiei rutiere intense, clådirea are øi alte
inconveniente, canalizare veche cu spårturi øi porõiuni înfundate, pereõi
igrasioøi, pod neizolat termic, care fac din ea un spaõiu nepotrivit pentru
påstrarea unor colecõii atât de importante.
În Calea Moøilor numårul 195, pe o suprafaõå de 380 mp, în imobilul
unei foste grådiniõe de copii, preluat în 1973 de Biblioteca Centralå de Stat,
se aflå peste 130.000 de volume, o parte împachetate (carte ruså triatå din
depozitele sediului central) øi o parte puse pe rafturi (publicaõii cu miøcare
lentå în limbi stråine, cårõi din Fondul de Stat secolele XIX - XX øi din
fondul de carte care se afla în strada Papazoglu).
Din cauza lipsei de spaõii øi a mobilierului adecvat, avem depozite în
care publicaõiile, împachetate în hârtie øi legate cu sfoarå, sunt stivuite direct
pe pardosealå. Aceastå formå de “påstrare øi conservare” limiteazå accesul
utilizatorilor la materialele informaõionale.
Aceste nejunsuri le întâlnim la depozitele situate în:
- strada Õepeø Vodå (o fostå fabricå de pielårie, cu tavane care se pot
pråbuøi oricând peste publicaõiile periodice editate între anii 1850-1974,
cândva fonduri ale depozitului general de periodice, aståzi fårå nici un fel
de evidenõå øi alte fonduri mutate la nenumåratele somaõii de a påråsi alte
spaõii de depozitare).
- strada Regina Elisabeta (un garaj la parterul blocului 57, afectat de
o puternicå umezealå, care a favorizat dezvoltarea coloniilor de mucegaiuri
pe publicaõiile apårute între anii 1974 - 1980).
- piaõa Sfântul Gheorghe (etajele I, V, VI ale clådirii “Arcadia”, unde
sunt depozitate pe rafturi øi în pachete publicaõii interbelice pentru
completarea retrospectivå a fondurilor Depozitului Legal, dublete destinate
iniõial, în anii comunismului, redistribuirii cåtre alte biblioteci øi instituõii
culturale, o parte din fondurile “Atheneum” cât øi carte stråinå modernå øi
contemporanå).
- subsolul Laboratorului de patologie a cårõii (cårõi de formatele IV
øi V, primele 25.000 de cote, øi colecõii de ziare interbelice).
- spaõiile aproape finisate de la subsolul øi etajul opt din clådirea noii
Biblioteci Naõionale a României (cårõi aparõinând Fondului de Stat al
8
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Cårõii rezultate din confiscåri fåcute
în anii comunismului, fond de
dublete, exemplarele trei øi patru
care s-au aflat în diferite locaõii ale
Bucureøtiului øi în împrejurimi øi
periodice inventariate provenind
din sålile de lecturå, toate mutate
din “marele depozit” aflat pe locul
fostului
Stadion
Republicii,
actualul garaj al Parlamentului
României).
Depozite asemånåtoare sunt øi
în douå clådiri din:
- comuna Såliøte, judeõul
Sibiu ( 800.000 de u.b., neîmpachetate, dispuse pe rafturi sau în
gråmezi
pe pardosealå, pe o
suprafaõå de 245 mp, într-un fost
atelier de tåbåcårie construit în anul 1911, transformat ulterior în
cinematograf, preluat de Biblioteca Centralå de Stat în 1955)
- satul Galeø, comuna Såliøte, judeõul Sibiu (600.000 de u.b.,
depozitate într-o clådire de cåråmidå neafectatå de umezealå, cu condiõii
acceptabile de depozitare, cu o suprafaõå de 60 mp, iniõial grådiniõå de copii,
spaõiu al cårui proprietar era Biserica ortodoxå din comuna Såliøte).
Isabela Liøman
Carmen Stângaciu
Din nou despre RAMEAU
Aøa cum am promis, pânå la încheierea traducerii RAMEAU, în fiecare
numår al revistei noastre vom scrie despre acest limbaj de indexare utilizat
de Biblioteca Naõionalå a Franõei øi de bibliotecile publice øi de cercetare
din Franõa. Aceasta pentru cå Biblioteca Naõionalå a României a obõinut
dreptul de autor pentru traducerea acestui modern øi necesar instrument de
lucru pentru biblioteci øi nu numai.
“RAMEAU - Repertoriul de Autoritate pe Subiecte Enciclopedic
Alfabetic Unificat” conõine Ghidul de Indexare (douå volume) øi Lista de
Autoritate (opt volume). S-a tradus deja “Ghidul de Indexare”, adicå
prezentarea generalå RAMEAU împreunå cu Regulile de indexare øi
9
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subdiviziunile flotante.
În acest moment, bibliotecarii din Biblioteca Naõionalå a României
traduc alåturi de colegii lor din bibliotecile judeõene din Constanõa, Cluj,
Galaõi, Iaøi øi din bibliotecile universitare din Bucureøti, Iaøi, Cluj, Braøov,
precum øi alåturi de colegi din Biblioteca Militarå øi CIMEC (dl.Dan
Matei), primele patru volume din Lista de Autoritate RAMEAU.
Dupå aceastå traducere va urma verificarea øi definitivarea corectå a
tuturor termenilor traduøi/echivalaõi în limba românå. Biblioteca Naõionalå a
României, coordonatorul acestei traduceri råspunde de bunul mers al lucrårii.
Traducerea nu este uøoarå, este necesarå consultarea mai multor
documente de specialitate. Dupå ce dai forma definitivå øi doreøti så revezi,
constaõi cå forma stabilitå mai înainte este mai puõin reuøitå øi o schimbi.
Câte manuscrise nu gåsim pentru anumite texte ale unor scriitori renumiõi?
Fac o comparaõie avansatå, dar aceastå muncå se aseamånå întrucâtva cu
truda scriitorului care doreøte ca un cuvânt så caracterizeze cât mai exact o
situaõie, un personaj etc. Aøa øi noi traducåtorii RAMEAU trebuie så
“prindem” cât mai precis sensul românesc al cuvântului francez sau så
adaptåm la realitåõile româneøti cuvintele din Repertoriu. Dar timpul (ca în
multe situaõii de viaõå, de altfel), ne preseazå: nu avem vreme de prefaceri,
de reveniri. Mai mult, pentru cå se cere precizie, concizie, claritate,
obiectivitate, trebuie så ne bazåm fiecare pe buna cunoaøtere a limbii
române. Dacå ar fi, deci, så facem o tipologie a bibliotecarului care traduce
RAMEAU, el ar trebui, så ståpâneascå la fel de bine limbile francezå øi
românå. Indexatorul român cunoscåtor al limbii franceze este øi mai potrivit
pentru aceastå traducere. Apoi, este nevoie så fie un om ager, så poatå lucra
repede, så gåseascå în acelaøi timp cele mai bune echivalenõe. Nu în ultimul
rând, el trebuie så øtie så se foloseascå eficient de o enciclopedie sau un
dicõionar, så transforme aceste cårõi în instrumente abile, care så-i fie de un
real folos în muncå. Bibliotecarii implicaõi în traducerea RAMEAU sunt
oameni care øtiu øi pot så lucreze eficient în contratimp.
Angajamentul bibliotecarilor este ferm øi ambiõios. Înõelegând cå
RAMEAU-ul foloseøte în primul rând bibliotecarului øi în special
clasificatorului/indexatorului, cunoscându-se cât poate fi de robace un
bibliotecar (“øoarece de bibliotecå”, nu?), traducerea este pe mâini bune.
Calitatea de bibliotecar, dublatå de cunoøtinõe de limbå francezå precum øi
culturå generalå, trebuie så ajute ca aceastå muncå colectivå så se termine
cu bine. Câøtigåtorul va fi cu siguranõå, atât bibliotecarul cât øi utilizatorul,
de fapt, câøtigul va fi al BIBLIOTECII.
Am promis în numårul trecut o comparaõie între cele trei limbaje de
10
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indexare: LCSH, RAMEAU øi SWD/RSWK. O scåpare din numårul
trecut, traducerea denumirii germane: Schlagwortnormdatei (SWD) =
Date normative pentru cuvinte cheie.
Regeln f r den Schlagwortkatalog (RSWK) = Reguli pentru
Catalogul de cuvinte cheie.
Aøadar, voi da câteva exemple la care voi trece øi forma din limba
românå. Îmi permit adåugarea formei în limba românå (õinând cont de stadiul
în care ne aflåm cu traducerea RAMEAU), gândindu-må cå într-un viitor
apropiat (scuzat så-mi fie entuziasmul, dar cred cå speranõa este fireascå),
forma româneascå va apårea peste tot în lume alåturi de celelalte limbi. Voi
trece pentru forma româneascå RAMEAU (Répertoire d Autorité-Matière
Encyclopédique et Alphabétique Unifié), ceea ce înseamnå de fapt
Repertoriul Românesc de Vedete de Subiect, forma prescurtatå
REPROM. Denumirea româneascå finalå o vom stabili în mod sigur pânå la
sfârøitul traducerii, dar Repertoriul Românesc de Vedete de Subiect mi se
pare foarte potrivit øi clar pentru acest moment øi aceste exemple:
1. LCSH: Mathematics - Study and teaching (Elementary)
RAMEAU: Mathématiques - tude et enseignement
SWD/RSWK: Grundschulkind - Denken - Mathematikunterricht
REPROM: Matematicå - Studiu øi învåõare
2. LCSH: Vitamins in human nutrition
RAMEAU: Vitamines dans l alimentation humaine
SWD/RSWK: Ern hrung - Vitamin
REPROM: Vitamine în alimentaõia umanå
3. LCSH: Technology - Social aspects
RAMEAU: Technique - Aspect social
SWD/RSWK: Techniksoziologie
REPROM: Tehnicå - Aspect(e) Social(e)
4. LCSH: Medical statistics
RAMEAU: Statistique médicale
SWD/RSWK: Medizinische Statistik
REPROM: Statisticå medicalå.
Invitåm pe toõi traducåtorii RAMEAU (în caz cå au ceva de spus pe
aceastå temå, s-o facå oricând în paginile reviste noastre). Vå aøteptåm.
Vali Constantinescu
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CARNET DE STUDENT ÎN BIBLIOTECONOMIE
CARTEA ØI BIBLIOTECA

”O naõie care nu citeøte råmâne în stare de inferioritate,
fårå forõå de creaõie, fårå sensibilitate pentru linie øi
razå, fårå pasiunea pentru gând øi frumuseõea de sus.
Cartea e un tonic - miracol øi eternitate”.
Tudor Vianu

Prin natura sa omul este o fiinõå reflexivå, cugetåtoare øi dornicå så
cunoascå cât mai multe lucruri cu putinõå despre sine øi despre fenomenele
care se petrec în jurul lui. Setea sa de cunoaøtere nu a fost øi nu este una
strict senzorialå, ci constå, în mod irefutabil, într-o aprofundare a surselor,
a celor scrise de predecesori, lucru realizabil numai prin punerea de
întrebåri øi de încercarea de a afla råspunsuri atotcuprinzåtoare.
Existenõa noastrå are sens doar în måsura în care ceea ce facem øi ceea
ce gândim are o finalitate, adicå este valoros nu numai pentru noi, ci øi
pentru cei cu care interacõionåm. Din påcate, într-o societate consumeristå,
post-industrialå (aøa numita societate informaõionalå) în care au fost
proliferate kitsch-urile øi au fost prezentate forme alterate, manipulatorii de
informaõie, cartea reprezintå în continuare un refugiu benefic, departe de
luma dezlånõuitå. Consider cå, în ciuda diversificårii suporturilor øi a
mijloacelor de informare, cartea nu va înceta så existe øi så prezinte acelaøi
interes cultural, izvorât dinlåuntrul fiinõei umane. Cartea, ”profesorul
tåcut”, a fost secole de-a rândul principalul instrument de instruire øi de
dezvåluire a capacitåõii umane de a crea øi de a pune în aplicare cunoøtinõele
acumulate treptat.
Din perspectiva idealistå øi nu numai, apropierea faõå de carte trebuie
så fie rezultatul unor motivaõii øi resorturi interioare de informare obiectivå
øi pertinentå. Fiecare carte ne aduce ceva nou, rafinându-ne intelectul øi
viziunea despre viaõå øi lume. Lectura presupune din partea cititorului,
efortul de gândire øi imaginaõie cu ajutorul sensibilitåõii proprii.
Lectura, ca activitate intelectualå, este o condiõie sine qua non în
drumul devenirii øi formårii noastre intelectuale. Lectura nu ar trebui
perceputå ca fiind ceva obligatoriu, impus de cåtre profesori sau pårinõi, ci,
12
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mai degrabå, ca o modalitate de socializare, de coeziune la nivelul societåõii.
Se øtie foarte bine cå, de cele mai multe ori, actul lecturii are acea puternicå
funcõie terapeuticå de depåøire a unor perioade în care individul este
neînõeles întrutotul de semenii såi.
Una dintre cele mai importante låcaøuri de culturå, dacå nu chiar
singurul, care a asigurat formaõia intelectualå a omului din toate timpurile
øi spaõiile geografice a fost biblioteca, acest adevårat ”leac pentru suflet”.
Prin funcõiile sale fundamentale, biblioteca are menirea de a asigura un
cadru de studiu, de lecturå pentru toõi cei interesaõi så fie informaõi. Cu
toate acestea, ca student al Departamentului de Bibliologie øi Øtiinõa
Informårii din cadrul Facultåõii de Litere, am putut constata o oarecare
reticenõå øi încrâncenare din partea unor colegi de-ai mei, cu privire la
serviciile pe care le presteazå øi la statutul pe care bibliotecarii, ”oameni ai
cårõii”, îl au în raport cu utilizatorii. Gândindu-må la o atitudine rece,
impersonalå a unora. Totuøi, o generalizare nu se justificå atâta timp cât, în
culisele profesiunii, existå adevåraõi truditori øi profesioniøti ai cårõii, care
iøi propun så aducå în faõa virtualului cititor un document valoros. Din
påcate, noõiunea de bibliotecar a cåpåtat în ultimele decenii conotaõii
peiorative, depreciative, care s-au generalizat de la o generaõie la alta. Se
uitå înså cå cele mai luminate personalitåõi ale culturii româneøti au deõinut
cândva øi funcõia de bibliotecar. S-ar impune, poate, un program de
schimbare (prin educare) øi de conøtientizare a personalului în ceea ce
priveøte nevoile din ce în ce mai crescânde ale utilizatorilor, evitându-se
nemulõumirile de orice fel.
Florin Streche-proaspåt laureat cu
Premiul cititorului anului 2004 acordat de ABBNR
Student Bibliologie øi Øtiinõa Informårii
Universitatea Bucureøti
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PORTRET DE BIBLIOTECAR
“Scrie-õi cårõile aøa, încât fiecare cititor
så poatå crede cå le-ai scris pentru el”.
Nicolae Iorga

Fiecare om este o personalitate bine definitå. De aceea nu cred cå existå un portret de
bibliotecar în tipare fixe. Rolul bibliotecarului øi implicit al bibliotecii în problemele
educative reprezintå un proces complex de acõiuni proiectate, desfåøurate øi evaluate în mod
conøtient de EDUCATORI în interacõiunea coordonatå cu cei EDUCAÕI. În cadrul acestui
proces interactiv, de comunicare complexå, bibliotecarul îndeplineøte rolul de EDUCATOR,
atât în componenta resurselor pedagogice, cît øi prin ceea ce oferå el în plan uman øi øtiinõific.
Bibliotecarul trebuie så fie un om de culturå, un pedagog, un psiholog øi un bun
specialist în bibliologie. El îndrumå cititorul så aleagå cårõile potrivite vârstei, nivelului
de înõelegere øi aspiraõiilor sale.
Bibliotecarul trebuie så asigure cel mai înalt nivel al serviciilor prin colecõii bine
organizate conform programelor de instrucõie øi educaõie, så ducå o politicå eficientå a
serviciilor, så dea råspunsuri profesionale øi politicoase la solicitårile beneficiarilor, så
îndrume lectura cititorilor potrivit cerinõelor acestora, õinând seama de particularitåõile
psiho-pedagogice, de vârstå, de pregåtire, de aspiraõii øi de interese individuale.
Bibliotecarul trebuie så fie la curent cu schimbårile apårute în domeniul
biblioteconomiei, så-øi completeze continuu pregåtirea profesionalå, participând la toate
cursurile specifice de formare continuå øi întâlnirile de specialitate.
Statisticile aratå cå eficienõa muncii bibliotecarului nu se poate måsura imediat, munca
lui va fi reflectatå în timp, prin rezultatele vizavi de cititori, mai ales faõå de cititorul tânår.
Biblioteca, paradis øi spaõiu de întâlnire a tuturor viselor, împlinirilor literare, este
pentru cel care lucreazå în ea o abaõie. Oficiant øi ghid, custode øi geometru, bibliotecarul
ordoneazå øi transpune în limbaj accesibil, universal, misterele derutante ale omenirii.
Bibliotecari de seamå au fost Mihai Eminescu øi Mircea Vulcånescu, Dimitrie Gusti øi
Øt.O.Iosif, Lucian Blaga øi Ana Blandiana, dar øi Borges sau Laura Bush. Lista poate continua.
Datoritå înaintaøilor noøtri suntem noi, bibliotecarii români de azi mândri de aceastå
profesie.
În luna iunie anul 1955 a luat fiinõå Biblioteca Centralå de Stat a României,
devenind Biblioteca Naõionalå a României în anul 1990. Anul acesta, în 2005, biblioteca
aniverseazå 50 de ani, moment important pentru bibliotecarii din aceastå instituõie, dar
øi pentru toõi bibliotecarii din õarå.
E un moment deosebit pentru oamenii de culturå, guvernanõi (de ce nu?), foøti øi
nemaipomeniõi bibliotecari care au lucrat în BCS (care sunt încå în viaõå), bibliotecari de
la toate bibliotecile din õarå. Cred cå la aceastå întâlnire ”de suflet øi simõire”, dupå
discursurile care vor fi cu siguranõå numeroase, se va putea creiona un Portret de
bibliotecar râvnit de generaõii!
Voi încheia schiõa mea de portret de bibliotecar prin frumoasele cuvinte ale lui
Umberto Eco: ” bibliotecarul, în afarå de faptul cå øtie, are dreptul så umble prin
labirintul de cårõi. Singur el øtie så gåseascå øi unde så le punå la loc, numai el råspunde de
påstrarea lor Bibliotecarul le apårå (pe cårõi, n.r.) nu numai de oameni, ci øi de naturå,
îøi închinå toatå viaõa lui acestei lupte împotriva forõei uitårii, duømanå a adevårului”.
Venera Iosif
Serviciul Bibliografia Naõionalå

14

SÅ VORBIM DESPRE...

PORTALUL WEB GABRIEL
Gabriel este portalul web al bibliotecile naõionale din Europa, care fac
parte din CENL (Conferinõa Bibliotecarilor din Bibliotecile Naõionale
Europene).
CENL este o fundaõie, sub jurisdicõie olandezå, care are drept obiectiv
dezvoltarea øi întårirea rolului bibliotecilor naõionale din Europa, în
principal în ceea ce priveøte responsabilitåõile acestora pentru conservarea
patrimoniului cultural naõional øi asigurarea accesului la informaõiile din
acest domeniu.
Pentru pasionaõii de acronime, Gabriel vine de la GAteway and BRIdge
to Europe s national Libraries. Gabriel aminteøte în acelaøi timp de Gabriel
Naudé, a cårui carte Advis pour dresser une bibliothèque (Paris, 1627) este
consideratå prima lucrare teoreticå de biblioteconomie din Europa, un
moment esenõial pentru dezvoltare ulterioarå a bibliotecilor moderne.
Numele de Gabriel apare în numeroase limbi europene øi vine din Vechiul
Testament (arhanghelul Gabriel) dar îl gåsim øi în Noul Testament precum
øi în Coran.
Misiunea principalå a portalului Gabriel este aceea de a oferi informaõii
despre bibliotecile naõionale din Europa, despre colecõiile øi serviciile lor, cu
scopul facilitårii accesului cåtre acestea dar øi pentru promovarea unor noi
servicii plecând de la infrastructuri comune.
Pentru îndeplinirea acestei misiuni au fost fixate urmåtoarele obiective:
1. Ghidare-Gabriel este un ghid online, complet øi adus la zi cu
regularitate, despre funcõiile, colecõiile øi serviciile bibliotecilor naõionale
din Europa.
2. Promovare-Gabriel asigurå promovarea sistematicå a bibliotecilor
naõionale din Europa.
3. Cooperare-Gabriel ajutå la crearea unei reõele a bibliotecilor
naõionale din Europa dezvoltând cåi de cooperare.
4. Model-Gabriel este un exemplu pentru alte servicii øi biblioteci în
reõea din Europa øi din alte pårõi ale lumii.
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Constituirea colecõiilor naõionale de publicaõii imprimate øi
electronice øi publicarea bibliografiilor naõionale sunt
responsabilitåõi comune ale bibliotecilor naõionale. Bibliotecile
naõionale au în grijå øi concentreazå patrimoniul cultural european;
ele sunt instituõiile cele mai potrivite pentru a promova schimburile
culturale øi øtiinõifice, oferind acces colecõiilor pe care le posedå.
Fiecare bibliotecå naõionalå îøi dezvoltå propriul sistem de acces
online la colecõii.
Astfel, pentru utilizatorii din diferite õåri ale Europei, accesul la aceste
servicii nu se face într-o manierå unitarå. Gabriel oferå un punct de acces
web unic cåtre biblioteci øi serviciile lor, difuzând informaõii despre acestea
într-un mod uniform.
Bibliotecile naõionale coopereazå în cadrul mai multor proiecte
europene pentru dezvoltarea produselor øi serviciilor legate de
misiunile lor comune. O parte importantå a serviciilor nu sunt
accesibile decât prin intermediul sistemelor locale de bibliotecå aøadar
un punct comun de acces nu poate decât så sporeascå vizibilitatea
acestor servicii. În afarå de promovarea serviciilor, Gabriel oferå øi
acces la câteva servicii partajate cum ar fi, de exemplu, un motor de
cåutare comun pentru paginile web ale bibliotecilor naõionale din
reõea.
Dezvoltarea foarte rapidå a tehnologiilor informaõionale øi a sistemelor
de bibliotecå duce la o nevoie tot mai mare de punerea în comun a
informaõiilor øi experienõelor bibliotecarilor din bibliotecile naõionale.
Gabriel contribuie la dezvoltarea colaborårii dintre profesioniøtii
domeniului, servind ca instrument de comunicare øi platformå pentru noile
servicii de bibliotecå.
Portalul Gabriel este administrat de un comitet format din directorii a
cinci biblioteci naõionale øi dezvoltat de o micå echipå de profesioniøti în
øtiinõa informårii. Gabriel fiind un serviciu comun, toõi membrii CENL sunt
responsabili în mod egal de calitatea acestuia.
Principalele caracteristici ale portalului Gabriel:
- prezentare uniformå a informaõiilor despre bibliotecile
naõionale;
- serviciu multilingv;
- ghid geografic øi sistematic al serviciilor oferite de
16
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bibliotecile naõionale;
- motor comun de cåutare pentru serverele web ale bibliotecilor
naõionale;
- birou central de asistenõå profesionalå;
- informaõii despre noutåõile din bibliotecile naõionale;
- arhivare electronicå a publicaõiilor bibliotecilor naõionale;
- informaõii despre parteneriatele øi proiectele la care participå
bibliotecile naõionale.
Portalul Gabriel este disponibil gratuit pentru toõi utilizatorii internet
øi ai altor reõele de comunicare. Este un serviciu foarte apreciat øi
eficient pentru reõelele de biblioteci naõionale din Europa, Gabriel
contribuind foarte mult la dezvoltarea unei biblioteci virtuale paneuropene.
Portalul Gabriel poate fi accesat la urmåtoarele adrese www :
http://www.kb.nl/gabriel/
http://www.bl.uk/gabriel/
http://www.ddb.de/gabriel/
http://www.lib.helsinki.fi/gabriel/
http://nuk.uni-lj.si/gabriel/
Bibliotecile partenere ale portalului Gabriel sunt bibliotecile naõionale
din: Albania, Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Croaõia, Danemarca, Estonia,
Finlanda, Franõa, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia (Biblioteca
Nazionale Centrale di Firenze øi Biblioteca Nazionale Centrale di Roma ),
Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Macedonia, Malta, Marea
Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Spania øi
Ungaria.

INTERNET
Adaptare de Emil Tudor
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ISTORIA CÅRÕII
INCUNABULELE DIN JUDEÕUL MUREØ
ÎNTRE LISTA LUI CONSTANTIN KARADJA
øi CATALOGUL COLECTIV
al INCUNABULELOR din ROMÂNIA
Constantin Ioan Karadja (Haga 1889-Bucureøti 1950) øi-a fåcut
studiile la Cambridge øi la Øcoala de Drept din Londra, ajungând, la
scurt timp de la absolvire, membru al baroului englez. Între 1922 øi
1924, ca înalt funcõionar al Ministerului de Externe al României, a
îndeplinit diverse funcõii în diplomaõie øi în comerõul exterior, a publicat
cårõi, studii øi articole pe teme economice, probleme valutare, comerõ
mondial, diplomaõie øi drept internaõional. O atenõie deosebita merita
activitatea sa de cercetåtor øi publicist pe teme din istoria poporului
roman øi din istoria culturii româneøti. În sprijinul cercetårilor
întreprinse, Constantin Karadja a colecõionat antichitåõi, obiecte de artå
øi, în special, valori bibliofile, multe dintre acestea pentru conõinutul lor,
ca surse ale istoriei românilor. Colecõia sa, deschiså publicului, conõinea
exponate valoroase, unele dintre acestea fiind chiar unicate pe plan
naõional.
În øedinõa din 3 iunie 1946 a Academiei Române, generalul Radu
Rosetti, propunând alegerea lui Constantin Karadja ca membru de onoare
al Academiei, spunea: ”Ca bibliofil, Domnia sa a adunat o bibliotecå
bogatå de incunabule, de ediõii rare øi de studii asupra trecutului nostru,
de cel mai mare folos pentru cercetårile istorice De asemenea,
trebuieøte menõionat cå editorii catalogului internaõional al incunabulelor
i-au încredinõat întocmirea øi publicarea pårõii privitoare la incunabulele
aflate în bibliotecile publice øi private din România, lucrare pe care a dus-o
la bun sfârøit.”
Într-adevår, în perioada øederii la Berlin (1932-1941), Constantin
Karadja øi-a continuat opera de colecõionare øi cercetare a incunabulelor
øi, sub îndrumarea directå a savantului Konrad Haebler, director al
Comisiei pentru Catalogul colectiv al incunabulelor (Kommission fur den
Gesamkatalog der Wiegendrucke, prescurtat în continuare GW), a realizat
un prim catalog colectiv al incunabulelor din România, înaintându-l GW
sub forma unei liste dactilografiate, în care 1470 de titluri/ediõii de
incunabule, depistate în 38 de colecõii, erau scrise: 1) alfabetic, 2) pe
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biblioteci (citeøte colecõii)
Cercetåri ulterioare ne-au aråtat cå, încå la acea datå mai existau
colecõii de incunabule care nu au fost cunoscute de Constantin Karadja øi
cuprinse în Listå (la Oradea, Satu-Mare, Baia-Mare, Iaøi, etc.), iar în
privinõa titlurilor descrise, în majoritatea cazurilor, nu au fost evidenõiate
toate lucrårile cuprinse într-un coligat compus din mai multe incunabule øi
nici titlurile incunabulelor legate împreunå cu lucråri publicate în secolele
urmåtoare (în special în secolul al XVI-lea).
Anii care au urmat celui de-al Doilea Råzboi Mondial au adus
importante prefaceri în toate domeniile de activitate, colecõiile de cårõi
anterior constituite nefiind nici ele cruõate de valul de schimbåri impus de
noua orânduire.
De aceea, începând cu anul 1960, s-a pus problema realizårii
Catalogului colectiv al incunabulelor, menit så consemneze noua
configuraõie øi componenõå a incunabulelor din România. Cum avatarurile
acestei iniõiative nu constituie subiectul prezentei comunicåri, ne vom
limita la a spune cå abia în ultimii doi ani lucrarea a început så prindå
contur, Institutul de Memorie Culturalå (CIMEC) din subordinea
Ministerului Culturii øi Cultelor, ca deõinåtor al bazelor de date privind
patrimoniul cultural naõional, asumându-si sarcina realizårii øi publicårii
acestui catalog. Mulõumim în mod deosebit domnului Ministru Secretar de
Stat Florin Rotaru pentru susõinerea realizårii øi publicårii marilor
cataloage de interes naõional øi internaõional, acum în lucru la CIMEC,
Catalogul colectiv al cårõii vechi româneøti øi Catalogul colectiv al
incunabulelor din România.
În Lista lui Constantin Karadja, pentru zona cuprinså actualmente în
judeõul Mureø sunt menõionate urmåtoarele colecõii de incunabule :
Mânåstirea franciscanilor de la Cålugåreni (Mureø), cu 23 de
incunabule, iar în oraøul Târgu-Mureø: Colegiul Reformat cu 7 incunabule,
Biblioteca Teleki cu 29 de incunabule, Månåstirea franciscanilor cu un
incunabul.
În total, 60 de incunabule, cuprinse în colecõii.
În anul 1971 a apårut la Târgu-Mureø ”Catalogul incunabulelor din
biblioteca Teleki-Bolyai”, rod al strådaniei a doi bibliografi care, pentru
calitatea øtiinõificå a lucrårii, meritå respectul øi gratitudinea tuturor
specialiøtilor în studiul incunabulelor: Laslo Fikk øi Lajos Balasz (care au
folosit øi fiøele mai vechi realizate de bibliografii Endre Bustya øi dr.
Elek Farczady). Fondul descris este deosebit de valoros, atât prin
conõinutul , varietatea øi raritatea titlurilor øi ediõiilor cuprinse în colecõie,
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cât øi prin însemnele de proprietate care atestå o interesantå circulaõie, în
timp, a fiecårui exemplar. Øi sub aspect editorial, lucrarea este o reuøitå
prin calitatea hârtiei, eleganõa tipåriturii, calitatea ilustraõiei øi a legåturii.
Catalogul cuprinde descrierea a 70 de titluri de incunabule: 66
incunabule ale Bibliotecii Teleki-Bolyai øi 4 incunabule ale Bibliotecii
Judeõene Mureø, preluate de la Mânåstirea franciscanå din Låzårea
(judeõul Harghita).
Atât introducerea cât øi indexul intitulat ”Possessores antecedentes” ne
informeazå cå majoritatea incunabulelor descrise (52 din 70) provin din
colecõia Teleki-Samuel. În lista lui Constantin Karadja, la Biblioteca Teleki
figureazå, în 1937, 29 de incunabule, care se regåsesc toate în catalogul
publicat. Restul de 23 de titluri, aparõinând tot colecõiei Teleki, nu i-au fost
comunicate lui Constantin Karadja când a întocmit Lista, deoarece încå nu
fuseserå identificate øi fiøate de bibliotecarii custozi ai colecõiei din
perioada respectivå.
Tot din introducere øi din indexul ”Possessores antecedentes” aflåm cå
10 incunabule provin din fondul Bolyai (fosta biblioteca a Colegiului
Reformat), iar 4 incunabule provin din biblioteca fostei Mânåstiri
franciscane de la Cålugåreni (Mureø).
În Lista lui Constantin Karadja, la Colegiul Reformat apar 7 incunabule
care se regåsesc toate în catalog, dar acesta cuprinde în plus trei titluri,
provenind øi ele din colecõia Colegiului Reformat, titluri care, la fel ca øi în
cazul celor 23 de la Teleki, în momentul întocmirii Listei nu fuseserå
identificate ca incunabule în respectiva colecõie øi nu-i fuseserå
communicate lui Constantin Karadja.
Mânåstirea franciscanå de la Cålugåreni (Mureø) figureazå în Lista lui
Constantin Karadja cu 23 de incunabule. Dintre acestea, nici unul nu apare
în catalogul publicat; în schimb, apar alte 4 cu ex-libris - ul månåstirii, dar
care nu figureazå în Listå. Este posibil ca aceste 4 incunabule så fi intrat în
fondul Teleki înainte de întocmirea Listei øi så fi fost identificate øi
descrise abia cu ocazia redactårii catalogului. Aceste presupuneri sunt
bazate pe informaõii primite de la domnul Spielmann Mihaly, øef de
serviciu la Biblioteca Teleki-Bolyai, cåruia îi mulõumesc øi pe aceastå
cale.Pentru a da un råspuns øi mai amånunõit, s-ar impune studierea
arhivelor inventarelor fondului Bibliotecii Teleki - Bolyai, urmårind så
surprindem momentul exact al intrårii în colecõie, calea de intrare øi
provenienõa fiecårui volum.
Analizând cele 23 de incunabule de la Cålugåreni descrise în Lista lui
Constantin Karadja, constatåm:
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a) Toate lucrårile sunt de teologie øi de drept canonic;
b) 4 incunabule au intrat ulterior în fondurile Månåstirii franciscane
de la Odorheiul Secuiesc øi se aflå în prezent în custodie la Månåstirea
franciscanå de la Øumuleu-Ciuc. Este vorba de un coligat format din
lucrårile Imitatio Christi/Thomas a Kempis - Brescia: Jacobus
Britannicus, 6 Iun. 1485; 8 (Karadja 654) øi Sermones ad heremitas /
[Pseudo-] Augustinus, Aurelius.-Brescia : Jacobus Britannicus, 5 Ian
1486; 8 (Karadja 656), de lucrarea Manipulus curatorum / Guido De
monte Rochen. - Strassbourg: Georg Husner, 29 nov 1490; 4 (Karadja
660) øi de un alt coligat format din Vocabularius breviloquius /
Johannes Reuchlin. - Nurnberg : [Anton Koberger], 21 feb. 1494; 4
(Karadja 663) øi din lucrarea Lavacrum Conscientiae / Jacobus de
Gruytrode.-[s.l]:[s.n], [s.a]., [s.a]; 4 , nemenõionatå în Lista lui
Constantin Karadja (am spus deja cå, în majoritatea cazurilor, lui
Constantin Karadja nu i-au fost semnalate toate lucrårile cuprinse
într-un coligat).
c) 6 incunabule mai figureazå ca titlu/ ediõie øi în alte colecõii, precum
Brukenthal, Batthyaneum, Øumuleu-Ciuc, Biblioteca Academiei Filiala
Cluj-Napoca, Biblioteca Centralå Universitarå Cluj-Napoca, dar, cum la
cårõile vechi fiecare exemplar al unei ediõii este o valoare în sine prin
particularitåõile lui, existenõa altor exemplare din aceeaøi ediõie nu ne
dispenseazå de a le mai cåuta pe cele care au aparõinut Mânåstirii
Cålugåreni (Mureø).
d) 14 incunabule de la Cålugåreni sunt unicate, nu mai figureazå în nici
o altå colecõie din cele menõionate de Constantin Karadja øi nici în fiøele
adunate pânå în prezent pentru catalogul colectiv.
Nici aceste 14 incunabule, nici cele 6 menõionate la punctul c) nu pot fi
încå declarate pierdute. Aøa cum prin bunåvoinõa colegei de la MiercureaCiuc, Muckenhaupt Erzsebet, am aflat de cele transferate în fondurile
Månåstirii franciscane de la Odorheiul Secuiesc, depuse actualmente în
custodie la Øumuleu-Ciuc, este posibil ca, dacå øi când voi putea lua contact
cu fondurile de incunabule ale tuturor månåstirilor franciscane din õarå (pe
care încå nu le-am putut vedea, din varii motive, independente de voinõa
mea) så dau de urma incunabulelor de la Cålugåreni, mutate - så speråm în altå månåstire.
Tot din Lista lui Constantin Karadja aflåm cå Mânåstirea franciscanå
din Târgu-Mureø a avut un singur incunabul: Cornucopiae linguae
latinae / Nicolaus Perotus. - Venezia: Bernardinus de Choris, 25 Mai
1492 ; 2 (Karadja 1338). Acest exemplar a intrat dupå 1948 în colecõia lui
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Francisc Mayerhofer din Arad iar la plecarea acestuia din õarå, a fost
confiscatå, împreunå cu ceea ce posesorul încå nu vânduse, prin anticariat,
din colecõia sa de valori bibliofile øi inclus în Fondul de Stat al Cårõii, de
unde a intrat în 1957 în Colecõiile Bibliotecii Centrale de Stat, actuala
Bibliotecå Naõionalå a României.
În prezent, aceastå ediõie figureazå la numårul 90 în Catalogul colecõiei
de incunabule (autor Elena Maria Schatz), publicat la Bucureøti, în 1995.
Lucrarea are ex-libris - uri care aratå cå, la un moment neprecizat, a
aparõinut Mânåstirii franciscane Sfântul Petru din Cluj - Napoca (Conventus
Claudiopolitani Ord. Minor Conventualium adS. Petrum), de unde a fost
dåruitå, probabil, Mânåstirii franciscane din Târgu - Mureø, dupå
reîntemeierea acesteia, în 1711.
Deøi nu are nici un semn de apartenenõå la aceastå månåstire, am
presupus cå acesta este exemplarul semnalat în Karadja 1338, pentru cå, în
Listå, aceastå ediõie nu figureazå decât în douå exemplare: unul la
Biblioteca Academiei Române, ende se aflå øi în prezent, descris la poziõia
48 în Catalogul incunabulelor realizat de doamna Livia Bacâru øi publicat
în anul 1970, øi al doilea exemplar la Târgu - Mureø, la Cluj nefiind
semnalat nici un exemplar din aceastå ediõie.
Dupå cum se poate uøor observa din cele spuse pânå acum, în aceastå
fazå a cercetårii mai sunt încå unele aspecte neelucidate privind amplasarea
actualå a unora dintre incunabulele mureøene (în special a celor de la
Månåstirea franciscanå de la Cålugureni) cuprinse în Lista lui Constantin
Karadja. Dar nu suntem decât la începutul unui drum care, dacå va putea fi
continuat øi dus pânå la capåt, ar putea så dea un råspuns nu numai
problemelor obiønuite pe care le ridicå un catalog colectiv : ce titluri/ediõii,
câte exemplare de incunabule avem în õarå, øi care sunt colecõiile care deõin
aceste valori, ci øi unor întrebåri privind istoricul mai amånunõit al
colecõiilor, felul în care au circulat aceste cårõi, dacå nu din oficina
tipograficå în care au fost multiplicate, cel puõin în colecõia în care le-a
surprins Constantin Karadja, în 1937, pânå în colecõia în care le va
consemna Catalogul colectiv al incunabulelor din România, programat så
aparå în urmåtorii doi ani.
Elena Maria Schatz,
Institutul de Memorie Culturalå (ClMEC) - Bucureøti
Articol preluat din ”Libraria. Anuar”,
Târgu Mureø, nr.1/2002, pag.64-69
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DIN VIAÕA ABBNR
Colegii noøtri mai noi (cu o vechime mai micå de 5 ani în instituõie)
trebuie så aibå o mai bunå cunoaøtere a serviciilor BNR. De aceea,
Comitetul ABBNR, s-a gândit øi a organizat câteva cursuri de cunoaøtere a
muncii fiecårui serviciu din Biblioteca Naõionalå. Printr-un program
riguros, stabilit pe ore øi zile, între 1 octombrie øi 15 decembrie 2004
bibliotecarii cursanõi au trecut câte o orå ( spre sfârøitul orelor de
program) prin toate serviciile bibliotecii, rând pe rând. Dupå încheierea
acestor “cursuri” am putut constata consecvenõa øi seriozitatea unor
cursanõi, aprecierea iniõiativei noastre de cåtre alõii, dorinõa de reluare a
acestui gen insolit de cursuri de cåtre cei care au ratat înscrierea. Desigur,
toate acestea ne-au bucurat øi au înlocuit cumva amåråciunea noastrå
vizavi de cei care au ocupat locul altora øi nu s-au prezentat la cursuri, sau
au venit numai în câteva servicii, dupå bunul plac. Dupå încheierea
cursurilor, unii dintre colegii noøtri au avut ceva de spus. În paginile
urmåtoare, prezentåm cinci teme diferite, abordate de bibliotecarii mai
tineri. Speråm cå vom primi øi alte articole, pentru numårul viitor.
Tinerii bibliotecari au cuvântul:
Biblioteca Naõionalå a României - prezentare ”de buzunar”
Cursul desfåøurat la iniõiativa ABBNR (pe perioada octombriedecembrie 2004), având ca punct de plecare circuitul cårõii în Biblioteca
Naõionalå a României, a avut menirea de a ne forma nouå, participanõilor, o
viziune de ansamblu asupra activitåõilor specifice fiecårui serviciu al
bibliotecii.
Scopul fiecårei vizite în cadrul departamentelor a fost asimilarea de
informaõie specificå muncii respective, prin prezentåri teoretice øi practice,
õinute de øefii birourilor gazdå øi de apreciere cât mai exactå a
responsabilitåõilor, pe care fiecare bibliotecar le are în cadrul colectivitåõii
din care face parte.
Prezentårile de ansamblu au sunat cam aøa: ”aceøtia suntem noi ca
serviciu-parte din BNR øi uitaõi ce avem de facut”, iar cele aplicative, au
concretizat si argumentat necesitatea operaõiunilor desfåøurate.
Chiar dacå vizitele au avut caracter de a informa, nu a fost greu så
sesizezi dorinõa fiecårei ”gazde” de a-øi prezenta satisfacõiile, dorinõele sau
neajunsurile din cele opt ore de serviciu, în lucrul cu cartea.
Poate cå mediul, poate cå specificul muncii nu te laså så nu te implici øi
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afectiv în aceastå meserie. Sau poate cå fiecare realizeazå cå, în primul rând,
doreøte så påstreze, så ocroteascå øi så îøi facå apreciatå aceastå încercare de
a conserva, în modul cel mai potrivit, gândurile øi strådaniile celor ce doresc
så ne transmitå din pasiunile, experienõele øi descoperirile lor.
Sunt oameni cu foarte multå experienõå, care au dedicat vreme, energie
øi råbdare acestei meserii øi cei care încearcå så asimileze aceastå maturitate
profesionalå. Gândindu-må la unul din rolurile specifice activitåõii BNR,
acela de conservare a colecõiilor sale øi la necesitatea informatizårii
bibliotecii, am realizat importanõa instituõiei noastre.
Aceste câteva gânduri au putut fi aøternute, mulõumitå celor care ne-au
înlesnit nouå, tinerilor bibliotecari, cunoaøterea serviciilor B.N.R.
Veronica Popa
Serviciul Primiri Carte Stråinå
Catalogarea cårõii japoneze
Descrierea bibliograficå a documentelor se face conform unor norme de
descriere. Pentru cårõi sau monografii, aceste norme alcåtuiesc ISBD (M).
ISBD (M) sunt norme de descriere standardizatå cu reguli de aranjare fixå
a elementelor descrierii, folosind o punctuaõie specialå pentru legarea
acestor elemente. Motivul acestei standardizåri este clar: gåsirea cu cât mai
mare uøurinõå øi precizie a documentelor øi, în ultimå instanõå, a
informaõiilor în cadrul unei colecõii. În principiu, în orice limbå ar fi scriså
o fiøå de descriere bibliograficå, specialistul poate identifica elementele
descrierii (autor, titlu, editurå etc.) dupå împårõirea în zone øi dupå
punctuaõia specificå.
Întrucât aceste elemente sunt indispensabile pentru regåsirea unei
informaõii sau a unui document, rezultå cå munca unui catalogator este
foarte importantå: o greøealå în descriere poate însemna pierderea pentru
totdeauna a documentului, mai ales în cazul colecõiilor foarte mari, unde
utilizatorul nu are acces direct la cartea de pe raft. Munca unui catalogator,
în ciuda fixårii elementelor descrierii bibliografice, nu este una mecanicå;
din raõiuni ce õin de inconsecvenõa unor elemente (de exemplu, diferenõele
între copertå øi pagina de titlu, sau necesitatea de a cåuta cu atenõie locul
unde ar putea fi notatå seria din care face parte cartea etc.), catalogatorul
poate fi pus în situaõia de a lua decizii, astfel încât fiøa de descriere
bibliograficå, indiferent cå este tipåritå sau apare online, så oglindeascå cât
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mai fidel cartea aøa cum se prezintå ea fizic.
În cazul cårõilor scrise în limbi ce folosesc o altå grafie decât cea latinå,
apar douå probleme: identificarea elementelor descrierii pe carte (autor,
titlu, editurå) øi redarea acestor elemente în scriere latinå, cu alte cuvinte
transliterarea. Atunci când o scriere este foneticå, existå reguli fixe de
transliterare, ceea ce înseamnå cå o minimå iniõiere în grafia respectivå face
cu putinõå redarea în scriere latinå. Probleme mai serioase apar în cazul unei
limbi cum este limba japonezå, care foloseøte o combinaõie de scriere
foneticå (silabele numite kana, adicå hiragana øi katakana) øi ideograme
(semnele chinezeøti, numite în japonezå kanji).
Identificarea elementelor descrierii în cazul unei cårõi în limba japonezå
se face relativ uøor, datoritå consecvenõei cu care aceste elemente sunt
dispuse pe copertå øi pe pagina de titlu - cu alte cuvinte, renumita precizie
øi seriozitate japonezå. Întrucât în limba japonezå se scrie de la dreapta la
stânga, coperta 1 a cårõii va fi coperta 4; coperta 2 va fi coperta 3, coperta 3
devine coperta 2, iar coperta 4 este, de fapt, coperta 1. De aceea, ar fi bine
ca, atunci când se trece cota în interiorul cårõii, în cazul cårõii japoneze så se
treacå aceastå cotå øi pe coperta 2, øi pe coperta 3.
Numele autorului se poate identifica relativ uøor, deoarece pe pagina de
titlu el este de obicei însoõit de un kanji care înseamnå ”autor” sau ”scriitor”.
În marea majoritate a cazurilor, numele de persoane conõin doar kanji (de
regulå, între 3 øi 5 kanji), dar existå øi excepõii, cum ar fi cazul autoarei
contemporane Yoshimoto Banana, al cårei nume se scrie cu kanji
(Yoshimoto) dar øi în katakana (Banana). Titlul se observå clar din
dispunerea pe paginå sau pe copertå. Editura este notatå de obicei în josul
paginii de titlu, dar poate fi cåutatå øi la sfârøitul cårõii, în cåsuõa tipograficå,
unde sunt mai multe indicaõii în legåturå cu ediõia, inclusiv anul apariõiei.
Cea mai des întâlnitå dintre cårõile în limba japonezå este de format I.
Adevårata provocare o reprezintå transliterarea. Ea este foarte uøoarå în
cazul silabelor din kana. Din påcate, nu acelaøi lucru se poate spune despre
kanji. Un kanji are, de obicei, mai multe citiri. Ele pot fi aøa-numitele citiri
japoneze (kun-yomi) sau citiri chinezeøti (on-yomi). Existå kanji care au
mai multe kun-yomiuri øi mai multe on-yomiuri (cum ar fi, de exemplu, un
kanji care înseamnå ”a guverna” øi care are ca citiri ”osamaru, osameru,
naoru, naosu” (kun-yomi) øi ”ji, chi” (on-yomi)). De aceea, sunt necesare
cunoøtinõe minime de limbå pentru a putea decide cum se citeøte kanji-ul
respectiv în acel context.
De obicei, un kanji care apare izolat într-o formulare se citeøte conform
kun-yomi, iar dacå apare în compuøi, se foloseøte citirea on-yomi. Dar o
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asemenea regulå are numeroase excepõii. Existå compuøi, de pildå, formaõi
din doi kanji care se citesc: amândoi on-yomi (majoritatea compuøilor de
acest tip); unul kun-yomi øi unul on-yomi (în cuvinte ca ”furuhon”, carte
veche); øi amândoi kun-yomi, în cuvinte ca ”namae”, nume. Aceste situaõii
pot fi rezolvate cu ajutorul dicõionarelor de kanji. Adevårata problemå apare
atunci când un asemenea compus se poate citi în mai multe moduri, cu
schimbare de sens. De exemplu, existå un compus din doi kanji care citit onyomi înseamnå ”fiinõå vie” øi citit kun-yomi înseamnå ”mâncare negåtitå”.
Numele autorilor conõin, de obicei, kanji mai vechi øi mai rar folosiõi
sau având o citire arhaicå. De aceea, este necesar un dicõionar special de
kanji pentru nume. Chiar øi aøa pot apårea situaõii dificile, deoarece autorul,
prin tradiõia familiei, îøi poate citi numele cu o altå citire a kanji-ului decât
cea uzualå; ar fi ideal så avem acces la o resurså bibliograficå ce listeazå
numele autorilor japonezi. Ar fi bine så avem o listå cu transliterarea
numelor de edituri, care, fiind scrise în kanji, pot ridica aceleaøi probleme,
deøi pe o scarå mai micå.
De fapt, lucrurile expuse în felul acesta dau impresia cå este mult mai
greu decât în realitate; aceste dificultåõi ar trebui så facå deliciul
cercetåtorului øi, în cazul nostru, al catalogatorului.
Cristina Marinescu
Serviciul Cercetare/Dezvoltare
Din påcate, catalogatorul presat de norma zilnicå obligatorie, va fi mulõumit
cu o catalogare corectå a cårõii øi atât. (n.r.)
Colecõii Speciale
Serviciul Colecõii speciale funcõioneazå în sediul Aøezåmântului
Cultural ”Bråtianu”. Construit în prima jumåtate a secolului XX de familia
iluøtrilor politicieni Bråtianu, localul din strada Biserica Amzei este o
capodoperå de arhitecturå clasicå româneascå.
Serviciul Colecõii speciale conservå, prezervå, organizeazå, prelucreazå
øi valorificå fondurile documentare ale bunurilor culturale de patrimoniu
sau cu valoare deosebitå.
Acest departament al Bibliotecii Naõionale a României deõine colecõii
importante de documente grafice øi audio-vizuale.
Calitatea de colecõie specialå este conferitå de vechime, raritate, de
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”unicitatea” fiecårei piese. Caracterul de bibliofilie este dat de ediõii prime,
ediõii de autor, tiraje numerotate, tiraje în afara comerõului, ediõii de lux,
ediõii cu ilustraõii originale de artiøti celebri, gravori, pictori, desenatori,
legåturi preõioase, ediõii adnotate de anumite personalitåõi, prezenõa exlibris-urilor, øtampilelor, ediõii lilliput.
Este dificil så descrii în câteva fraze bogåõia fondurilor existente.
Acestea trebuie descoperite, cunoscute, cercetate.
Colecõiile sunt structurate în cabinete de sine ståtåtoare øi anume:
Bibliofilie-Manuscrise, Arhivå istoricå, Periodice româneøti vechi, Stampe,
Cartografie, Fotografii-Fototecå, Secõia Audio-Vizual.
Colecõia de carte se prezintå astfel:
Carte stråinå (incunabule; carte veche-sec.XVI-XVIII; carte raråsec.XIX-XX); Carte româneascå (carte veche - sec. XVI-XIX; carte rarå sec. XIX-XX);
Existå, de asemenea, un fond de manuscrise vechi øi moderne, discuri
muzicale øi partituri, stampe, documente arhivistice, fotografii, fototecå øi
cårõi poøtale ilustrate, materiale cartografice.
Biblioteca Naõionalå este deõinåtoarea unei colecõii valoroase de cårõi
ex-libris.
Un punct de interes major este conferit de colecõia de bibliofilie. Aici se
aflå reunite autentice monumente culturale: Liturghierul tipårit la
Månåstirea Dealu în 1508, Apostolul tipårit la Târgoviøte de Dimitrie
Liubavici în 1547, Biblia lui Øerban Cantacuzino din 1688 care stau alåturi
de ediõii princeps, ediõii originale sau definitive, ediõii purtând semnåtura lui
Donatus, Erasmus, cårõi rare cu dedicaõii øi autografe, cu legåturi artistice
ori ilustrate de artiøti celebri ca Lucas Cranach, Hans Holbein, Gustave
Doré.
O atenõie aparte meritå materialul epistolar existent, atât în cabinetul de
Manuscrise, cât øi în Arhiva istoricå. Vasta corespondenõå implicând nume
de råsunet ca Titu Maiorescu, Martha Bibescu, George Enescu, Mircea
Eliade, Emil Cioran, Vasile Voiculescu øi mulõi alõii prezintå un interes
cultural indubitabil. Existå, de asemenea, manuscrise literare aparõinând lui
Octavian Goga, Nicolae Iorga, Ion Pillat, Lucian Blaga, Camil Petrescu,
Tudor Arghezi.
La rândul ei, Arhiva de documente istorice a Bibliotecii Naõionale
reuneøte colecõii de mare valoare pentru istoria naõionalå øi europeanå.
Aceste documente sunt structurate în fondurile Mihail Kogålniceanu,
Ion C. Bråtianu, Alexandru Saint-Georges øi Nicolae Bålcescu.
Sunt consemnate evenimente politice însemnate, aspecte ale organizårii
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economice øi administrative, ale integrårii teritoriilor româneøti Dobrogea,
Basarabia, Bucovina øi Transilvania în trupul õårii, manifeståri ale
diverselor partide politice, afaceri diverse, cu ecou în opinia publicå
(Skoda), problema evreiascå, chestiunea Dunårii øi altele. Dovezi
documentare numeroase surprind destinul unor familii româneøti, al unor
personalitåõi istorice impunåtoare.
Periodicele româneøti vechi acoperå cronologic sec. XIX øi XX pânå la
1948. Enumeråm aici calendare øi almanahuri, anuare øi anale, buletine
diverse, cotidiane, organe ale partidelor politice, reviste culturale, literare,
istorice, juridice, economice. Este un compartiment în curs de restructurare.
Cabinetul de Fotografii furnizeazå un impresionant fond de imagini,
portrete ale unor figuri de seamå politice, øtiinõifice øi culturale, realizeazå
o veritabilå cronicå a sec. XIX øi XX, surprinzând aspecte ale scenei
politice, imagini ale vieõii cotidiene, mentalitåõi, obiceiuri, mårturii care
reînvie trecutul Capitalei øi al altor oraøe din õarå øi stråinåtate cu edificii,
monumente, stråzi, parcuri.
Fondul de graficå al Cabinetului de Stampe cuprinde lucråri originale,
desene, gravurå româneascå øi stråinå europeanå, litografii, gravuri pe
metal, xilogravuri, desene în peniõå, creion, cårbune, stampe japoneze, exlibrisuri.
Cabinetul de Cartografie deõine un patrimoniu extrem de valoros în
cadrul cåruia se remarcå ”Tabula Pentengeriana” (sec. IV) precum øi
numeroase hårõi din sec. XVI-XVIII.
Compartimentul de muzicå a devenit unic în capitalå fiind unul din cele
mai atractive øi bogate din punctul de vedere al fondului deõinut.
Patrimoniul acumulat pânå în prezent cuprinde discuri, compact discuri,
casete audio-video, benzi audio, casete video, note muzicale. De asemenea
în sala de audiõii existå periodice de muzicå, cårõi de muzicå (dicõionare,
enciclopedii, tratate, monografii). Printre raritåõile secõiei de muzicå, care sa transformat, de fapt, într-o secõie Audio-Vizual amintim colecõia de
manuscrise de muzicå religioaså româneascå veche (sec. XVIII), un
exemplar al ediõiei originale a operei ”Tamerlan” de Haendel cu
intervenõiile originale ale autorului.
Biblioteca Naõionalå deõine fonduri valoroase de carte veche øi rarå.
Datoria noastrå constå nu numai în a le prezerva øi îmbogåõi ci, mai ales, în
a le valorifica øtiinõific.
Cristina Oanå
Servicial Achiziõii
28

BIBLIOPOLIS

An II Nr. 2/2004

Ce am înõeles eu din prezentarea serviciului
Clasificarea Colecõiilor
Clasificarea este un proces de aranjare, o operaõiune logicå de grupare
a obiectelor øi materialelor asemånåtoare, øi totodata de separare conform
gradelor de difernõiere.
În bibliotecile cu un volum de carte foarte mare øi numeroase colecõii
de periodice, pentru a pune la dispoziõia cititorilor în timp cât mai scurt
materialul cerut, a fost nevoie de un sistem de clasificare.
Clasificarea zecimalå este o schemå de aranjare sistematicå bazatå pe
principiul divizårii zecimale a ansamblului cunoøtinõelor umane.
Clasificarea zecimalå îøi are rådåcinile în Franõa în anul 1583 când
bibliograful Lacroix du Maine i-a prezentat lui Henric al III-lea un proiect
de aranjare a unei biblioteci de cca. 10.000 de volume în 100 de rafturi.Un
alt sistem de clasificare este iniõiat de Francis Bacon în 1605.
Mai târziu biblioteca din Glasgow reia aceasta metodå în anul 1790, iar
bibliotecarul american Nathaniel B. Shurleff publicå la Boston în 1856 un
studiu denumit “Sistemul zecimal pentru aranjarea øi administrarea
bibliotecilor”. De menõionat este øi faptul cå fizicianul francez André Marie
Ampère a utilizat sistemul zecimal în 1834 pentru clasificarea logicå a
øtiinõelor.
În prezent clasificarea zecimalå se bazeazå pe douå sisteme de aranjare,
øi anume:
- Clasificarea Zecimalå Dewey
(CZD)
- Clasificarea Zecimalå Universalå (CZU)
Melvile Dewey, iniõiatorul sistemului de clasificare ce îi poartå numele,
asistent bibliotecar la Colegiul Amherst (Massachusetts) pune in practicå
un sistem inspirat din schema lui William Torrey Harris, schemå ce avea la
bazå clasificarea inversatå a lui Francis Bacon. Dewey aplicå fiecåreia din
cele 9 clase principale, cifre de la 1 la 9 øi atribuie 0 pentru Generalitåti øi
opere cu caracter general pe care nu le putea aranja în nici una din celelalte
clase. În prima sa tabelå publicatå în anul 1886 cu titlul “O clasificare øi
index pe subiecte pentru catalogarea øi aranjarea cårõilor øi pamfletelor
unei biblioteci” indicii sunt alcåtuiõi din câte trei cifre, de la 000 la 999, iar
caracterul lor zecimal nu apårea în mod distinct.
Acest sistem al lui Dewey, va fi permanent adaptat cunoscând o largå
utilizare mai ales în õårile de origine anglo-saxonå.
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Dupå cum bine øtim, Paul Otlet øi Henri La Fontaine, doi asociaõi de
origine belgianå, vor publica în anul 1895 o traducere a tabelelor lui Dewey
(de aproximativ 1000 de diviziuni). La începutul sec. XX ei vor obõine
dreptul de la Dewey, de a dezvolta un sistem original de clasificare (CZU).
Acesta va fi publicat în 1905 ca “Manualul Repertoriului Bibliografic
Universal” sub egida Institutului Internaõional de Bibliografie, manual care
va avea 10.000 diviziuni øi 22.000 noõiuni. Acest manual editat de cei doi
belgieni este prima ediõie a CZU.
În perioada interbelicå va apårea cea de-a doua ediõie ”La Classification
Décimale Universselle” care cuprinde aproximativ 70.000 de diviziuni.
Sistemul Clasificårii Zecimale Universale va fi implementat în toate
bibliotecile din lume, inclusiv la noi în õarå. Pe parcursul anilor, CZU va fi
actualizatå øi adaptatå în permanenõå.
Tabela principalå a CZU cuprinde 10 mari clase, fiecare claså fiind
subdivizatå la rândul ei. Faõå de Clasificarea lui Dewey tabela principalå are
o modificare majorå øi anume clasa Lingvisticå care a fost incluså în cadrul
clasei Literaturå øi va deveni Literaturå øi Lingvisticå.
Claudiu Dobre
Serviciul Depozit Legal

Sålile de lecturå din Biblioteca Naõionalå
prin ochii custodelui de salå
”Nimic mai important pentru omenire decât cårtile, care transformå
viaõa øi contribuie la creøterea valorii sociale a individului”, afirma
cunoscutul scriitor André Maurois, iar una din cåile cele mai simple, øi
totodatå cele mai eficiente de acces ale oamenilor la carte, este biblioteca.
În cazul sålilor de lecturå, conexiunea dintre cititori øi colecõiile
bibliotecii, este realizatå de bibliotecarul-custode, ”rol” pe care îl am de
peste 10 ani.
În cele ce urmeazå, voi face o trecere în revistå a sålilor de lecturå din
Biblioteca Naõionalå. Subliniez cå ordinea este aleatorie.
1. Sala Martha Bibescu-UNESCO
Pentru Organizaõia Naõiunilor Unite pentru Educatie, Øtiinõå øi
Culturå, cartea reprezintå unul din principalele instrumente de difuzare a
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øtiinõei øi culturii. Sub auspiciile UNESCO, a apårut un numår
impresionant de lucråri, acoperind domeniile cele mai variate. La aceastå
salå pot fi consultate lucråri despre problemele generale sau politicele UE,
despre tratatele øi acordurile UE, despre Curtea Europeanå a Drepturilor
Omului .
De mare importanõå este faptul cå, la aceasta salå, se deruleazå din anul
2000, Parteneriatul InfoEuropa, proiect finanõat prin Phare, parteneriat
prin care se asigurå regåsirea de informaõii cu temå europeanå.
2. Sala Mircea Djuvara: pot fi consultate publicaõii din domeniul
juridic si Monitorul Oficial. Trebuie adåugat cå Sala de Drept este dotatå
cu programul de legi ”Lex Expert” al Companiei de Neamõ din Piatra
Neamõ.
3. Sala Virgil Madgearu: deõine lucråri în øtiinõele economice,
asistenõå socialå, statisticå, demografie .
4. Sala Henri Coandå: Una din sålile de lecturå cu un fond foarte mare
de cårõi øi periodice din urmåtoarele domenii: Øtiinõe exacte, Tehnicå,
Medicinå, Agriculturå, Arhitecturå, ø.a.m.d.
5. Sala Pierre Larousse: sala de Enciclopedii deõine un bogat fond
lucråri de referinõå.
6. Sala Pamfil Øeicaru: Sala de Ziare, pot fi consultate cotidianele.
7. Sala Marin Preda: lucråri din domeniile culturå, literaturå,
lingvisticå, etnografie øi folclor.
8. Sala Gheorghe Bråtianu: publicaõii de istorie, arheologie,
geografie, turism.
9. Sala Dimitrie Gusti: sala de Øtiinõe Sociale, cu un numår mare de
domenii, precum filosofie, psihologie, religie, politicå, drept, armatå,
pedagogie-învåõåmânt.
Deøi face parte din Serviciul ”Cercetare-Dezvoltare”, voi menõiona în
rândul sålilor de lecturå øi Cabinetul bibliologic, ce poartå numele lui Dan
Simonescu. Aici pot fi consultate materiale de bibliologie øi
biblioteconomie, foarte cåutate de studenõi (øi nu numai) care se
specializeazå în aceste domenii. Tot aici se gåsesc revistele de specialitate
pe care le editeazå Biblioteca Naõionalå.
În contextul Relaõiilor cu publicul øi a accesului acestuia la culturå,
deloc de neglijat sunt sålile de lecturå din cadrul secõiei ”Colecõii
Speciale”. Dacå amintesc Sala de Artå øi numai pentru albumele de artå ale
marilor pictori români øi stråini, este suficient.
Sala de Muzicå, numitå sugestiv George Enescu permite audiõii
individuale, la cascå, cu muzicå de toate genurile. A asculta muzicå
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simfonicå, cu urmårirea în paralel a partiturii este interesant øi deosebit. Sala
deõine de asemenea, dicõionare, enciclopedii øi periodice de muzicå. În Sala
Video pot fi vizionate filme documentare despre marile personalitaõi, opere
integrale, recitaluri vocale; tot aici exista CD-uri cu muzee, monumente,
locuri pitoreøti din întreaga lume.
Importantå este øi Sala Al. Saint-Georges pentru preså, carte veche øi
rarå, carte de artå, hårõi, stampe, gravuri, manuscrise, fotografii,
reviste de artå øi decoraõiuni.
Alex Saint-Georges este compozitor român nåscut la Dorohoi în 1854.
Lucrårile sale s-au tipårit în Editura Gebauer, iar restul de manuscrise se
gåsesc în påstrarea familiei.
Revenind la carte, este øtiut faptul cå bibliotecile, datoritå funcõiei lor
de conservare indinspensabile, au sprijinit întotdeauna procesul de
cercetare, oferind informaõii. Putem afirma, aøadar, cå nici o activitate
intelectualå nu poate exista fårå carte, fårå bibliotecå. Din påcate, din cauza
lipsei de spaõiu, multe publicaõii, deøi sunt solicitate, nu pot fi puse la
dispoziõia cititorilor, neajuns care nu poate fi compensat de amabilitatea
colectivului instituõiei .
Gina Mitrofan
bibliotecar custode - sala Dimitrie Gusti
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Alte activitåõi importante
realizate de ABBNR în anul 2004
Vizitele de lucru în biblioteci bucureøtene au continuat în toamna
anului 2004 la Biblioteca Academiei. Bibliotecarii din BNR, care-øi doresc
atât de mult un nou local, evident cå au råmas încântaõi de noua clådire a
Bibliotecii Academiei. Încåperi mari, luminoase, depozite spaõioase în care
cårõile îøi au locul lor potrivit. Am urmårit parcursul pe care-l au
documentele în bibliotecå care diferå pe alocuri de al nostru, am remarcat
numårul mare de cårõi pe care-l au în lucru colegii noøtri din prelucrare, ne-a
plåcut serviciul de Automatizare bine organizat. Desigur am admirat øi
sålile de lecturå cu o øefå primitoare øi documentatå (ghidul nostru în
bibliotecå), alåturi de un personal adecvat øi cititori pe måsurå.
*
*

*

Acõiunea noastrå “Cårõi în top” (în numårul trecut explicam în amånunt
regula jocului), adicå evaluarea cårõilor noi, pe domenii, în funcõie de
cererea lor la sålile de lecturå de cåtre cititori, în comparaõie cu vânzarea de
carte în librårii pe anul 2004 aratå astfel:
Custozii de la sålile de lecturå ale BNR au constatat cå cele mai cerute
cårõi ale anului 2004 au fost cårõi de actualitate pentru români. Dreptul
european, Dreptul comunitar, documente despre instituõii europene,
UE sau UNESCO, cårõi de specialitate despre finanõe sau contabilitate,
management sau marketing, iatå câteva domenii apreciate de cititorii
sålilor de lecturå. Toate aceste domenii au fåcut caså bunå cu albumul
”Brâncuøi în România” de Barbu Brezianu sau ”Alchimistul” lui Paulo
Coelho.
În librårii, alåturi de manualele øi cårõile necesare pentru Admiterea
în facultåõi, ca øi cårõile specifice pentru examene naõionale, cele mai
solicitate cårõi au fost øi aici cele de management, finanõe sau
calculatoare. Cele mai vândute cårõi în libråriile bucureøtene au fost
“Jurnalul intim” al lui Marin Preda (editura Ziua) øi ”Alchimistul” de
Paulo Coelho (editura Humanitas). Alåturi de acestea trebuie så mai
enumeråm: ”Despre îngeri” de Andrei Pleøu, ”Sportul minõii” de
Cristian T.Popescu sau ”Declaraõie de iubire” de Gabriel Liiceanu
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(apariõii la editura Humanitas). Sau: Octavian Paler cu ”Deøertul
pentru totdeauna” (editura Albatros), Matei Cålinescu, Portretul lui M
(editura Polirom). În libråriile Humanitas øi Eminescu din Bucureøti s-au
cumpårat albume de artå despre Gaudi, Brâncuøi, Corneliu Baba, Monet
sau Rembrandt.
Õinând cont de unicitatea øi originalitatea acestei acõiuni iniõiatå în
2004 de Biblioteca Naõionalå, promitem øi speråm o mai mare
implicare în anul care vine. Începutul ezitant poate fi cu siguranõå cu
totul altul, dacå vom avea de acum înainte un sprijin mai activ din
partea colegilor noøtri precum øi interesul mai multor biblioteci øi
librårii din õarå.
*
*

*

Prin acordarea “Premiului bibliotecarului”, precum øi a “Premiului
cititorului”, ABBNR a fost felicitatå pentru iniõierea acestei acõiuni de loc
originalå, dar a cårei existenõå se impunea în Biblioteca Naõionalå. Cu
aceastå ocazie, bibliotecarii noøtri, adevåraõi intelectuali au reuøit så
aprecieze øi så abordeze aceastå frumoaså acõiune de la înålõimea celei
dintâi biblioteci a õårii. Fårå baremuri sau reguli fixe care ne-ar fi dus cu
gândul la competiõii ieftine sau mediocre, prin acordarea acestui premiu,
mesajul a fost atins: dragostea de carte, interesul viu, permanent pentru
tot ce înseamnå culturå, carte, bibliotecå, preocuparea pentru
evenimente culturale din õarå, sau din afara ei.
Iatå premiile anului 2004 acordate în cadrul “Zilelor BNR-2004”:
Camelia Alexandrescu-”In Memoriam”, Diploma de bibliotecar
desåvârøit pentru o colegå øi bibliotecar de excepõie, plecatå prea curând
dintre noi.
Sanda Ciucur-Diploma de Onoare pentru o viaõå øi o carierå dedicatå
cårõii øi bibliotecii.
Delia Chiru-”Premiul bibliotecarului”-ediõia I (2004) pentru
interesul permanent faõå de carte øi bibliotecå, pentru disponibilitate øi
dorinõa de perfecõionare profesionalå.
”Premiul cititorului anului 2004” a fost acordat lui Florin Streche
pentru fidelitatea øi perseverenõa cu care a frecventat sålile de lecturå,
învåõând så desprindå din filele cårõilor tainele unei viitoare cariere de
bibliotecar.
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Continuåm Dicõionarul de biblioteconomie (cf. STAS 6590-73 Publicaõii. Terminologie)
Index alfabetic: index cuprinzând nume, termeni sau materii conõinute într-o publicaõie,
aøezate în ordine alfabeticå.
Index cronologic: index cuprinzând evenimentele politice, istorice, brevetele,
standardele, rapoartele etc., aøezate în ordinea succesiunii sau a prezentårii lor în timp.
Index de autori: index alfabetic cuprinzând numele autorilor, persoane fizice øi
colectivitåõi, citate într-o publicaõie.
Index de nume: index alfabetic sau sistematic de nume proprii sau de denumiri
geografice, istorice etc., cuprinse într-o publicaõie.
Index de subiecte: index alfabetic, sistematic, cronologic, numeric sau folosind alte
criterii, cuprinzând vedetele de subiect care oglindesc conõinutul unei publicaõii.
Index sistematic: index care claseazå dupå anumite principii dependente între ele, vedete
de subiect, numele de persoane cuprinse într-o publicaõie.
Index general: index al subiectelor, autorilor, numelor proprii etc., conõinute într-o
publicaõie, combinând într-o singurå secvenõå toate sau unele din aceste categorii.
Manuscris: text scris de mânå, dactilografiat sau tipårit, care urmeazå a fi multiplicat.
Monografie: studiu asupra unui anumit subiect, tratat din toate punctele de vedere.
Publicaõie: denumire generalå pentru cårõi, broøuri, reviste, ziare, note muzicale, albume
etc.
Publicaõie în serie: publicaõie apårând în livråri succesive (caiet, numår, fasciculå, foaie),
numerotate sau datate øi proiectate så aparå pe o perioadå nedeterminatå. Sunt publicaõii
în serie: ziarele, periodicele, publicaõiile anuale (rapoarte, anuare, dåri de seamå,
comunicåri, acte etc.) precum øi colecõiile (seriile) numerotate.
Publicaõie neperiodicå: publicaõie editatå deodatå sau la intervale, în volume, al cåror
numår este în general determinat dinainte.
Publicaõie periodicå: publicaõie editatå în serie continuå, la intervale regulate sau
nedeterminate, în general de mai multe ori pe an øi ale cårei livråri succesive cuprind
articole distincte, expuneri sau alte scrieri.
Revistå: publicaõie periodicå cu un anumit domeniu de preocupåri (literare, øtiinõifice,
artistice etc.) care se adreseazå unei anumite categorii de cititori, sau cu domenii diferite
de preocupare privind masele largi de cititori.
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În cursul verii 2004, bibliotecarii din BNR au continuat sa participe la
cursurile organizate de BNR în colaborare cu Centrul pentru Formare,
Educaõie Permanentå øi Management în Domeniul Culturii.
Între 29 august øi 4 septembrie 2004, la Cursul de perfecõionare de la
Buøteni, am aflat lucruri interesante, chiar necunoscute pentru unii despre noi
despre FRBR-Functional Requirements for Bibliographic Records-Cerinõe
Funcõionale pentru Înregistrårile Bibliografice (expunere de Victor DuõescuBNR) sau despre ”Puncte de acces”-Nume, termen,cod, cuvânt, sintagmå,
etc. sub care o înregistrare bibliograficå poate fi cåutatå øi identificatå
(expunere Tanõa Dumitråøconiu-BCU). Mioara Ståncescu, øef birou CZUBNR, a fost în acord cu bibliotecarii din õarå, vorbind din nou la astfel de
întâlniri despre necesitatea øi eficienõa utilizårii clasificårii zecimale. S-au
schiõat øi câteva principii în vederea alcåtuirii vedetei de subiect. Pentru anul
2005 se vor demara de cåtre BNR cursuri mai ample despre limbajele
documentare øi vedeta de subiect.
*
A XV-a Conferinõå Naõionalå a ABIR a avut loc la Braøov în perioada
9-10 septembrie 2004. Deøi Biblioteca Naõionalå a fost prezentå în a doua zi
a lucrårilor, bibliotecarii noøtri au putut observa, pe lângå ospitalitatea cu
care au fost primiõi, mai ales dragoste de carte øi profesionalism din
partea colegilor lor de breaslå.
*
Zilele BCU din perioada 18-19 noiembrie 2004 ni s-au pårut o reuøitå.
Dupå prima zi în care oameni de culturå, directori de biblioteci, invitaõi
stråini au omagiat Biblioteca Centralå Universitarå, a urmat o frumoaså
întâlnire de suflet. Oameni de culturå øi bibliotecari, s-au întreõinut a doua zi,
într-un dialog viu øi pasionant: s-a discutat despre condiõiile vitrege în care se
luptå så supravieõuiascå, bibliotecari, carte øi cititori deopotrivå. Dinu
Giurescu a scos în evidenõå “poporul mare, Românii, care tråiesc într-o õarå
micå, România!”
Tot aici am aflat cå avem de-a face cu o entitate ambiguå, care este Cartea.
Genul diferit al cuvântului “carte” se plimbå de la õarå la õarå. Dacå în românå
este feminin, în francezå este un substantiv masculin (le livre), pentru ca în
englezå Book så nu aibå gen, iar în germanå så fie neutru das Buch.
*
În zilele de 4 øi 5 noiembrie 2004 a avut loc la Buøteni Adunarea
Generalå a Asociaõiei Naõionale a Bibliotecarilor øi Bibliotecilor Publice
din România. Pe lângå teme de strictå actualitate pentru bibliotecari
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(Catalogul Naõional Partajat sau rolul de coordonator principal al BNR pentru
bibliotecile din õarå), reõinem øi dorinõa colegilor noøtri de integrare a
Asociaõiei Bibliotecarilor din BNR în Asociaõia Naõionalå a Bibliotecarilor
øi Bibliotecilor Publice din România. Iatå øi noua conducere a ANBBPR, în
urma alegerilor din 4-5 XI 2004:
DOINA POPA - Preøedinte
CONSTANTIN BOSTAN - Vicepreøedinte.
Cu aceastå ocazie îi anunõåm pe colegii din Biblioteca Naõionalå cå
membrii Comitetului ABBNR au hotårât ca într-un viitor foarte apropiat så
discute cu aleøii ANBBPR condiõiile unificårii celor douå organizaõii.
*
La sfârøitul anului trecut, mai precis între 8 øi 10 decembrie, a avut loc
la sediul Bibliotecii Naõionale, Sala Rotondå, manifestarea, devenitå deja
tradiõionalå, ”Zilele Bibliotecii Naõionale a României”, ediõia a VII-a.
În prima zi a fost lansatå Revista românå de istorie a cårõii, editatå, în
condiõii grafice excepõionale, de Biblioteca Naõionalå, Biblioteca Academiei
øi Biblioteca Centralå Universitarå, în paginile cåreia semneazå istorici øi
specialiøti în istoria cårõii. Au luat cuvântul, cu acest prilej, d-na Rodica
Maiorescu, directorul general adjunct al Bibliotecii Naõionale, dl. acad.
Gabriel Strempel - directorul general al Bibliotecii Academiei Române, dl.
prof. univ. dr. Mircea Regnealå, directorul general al Bibliotecii Centrale
Universitare, prof. univ. dr. Mircea Anghelescu, prof. univ. dr. Mihai Mitu, dr.
Doru Bådårå, dl. Ioan Dan Erceanu, director general al Bibliotecii Naõionale.
Evenimentul a fost însoõit de vernisajul expoziõiei « Slovå øi tiparnici în
spaõiul românesc - carte româneascå veche din colecõiile Bibliotecii
Naõionale, Bibliotecii Centrale Universitare øi Bibliotecii Academiei ».
Simpozionul care s-a desfåøurat pe parcursul urmåtoarelor douå zile, a
avut ca temå « Anul Øtefan cel Mare øi Sfânt ». Au participat istoricul
Sergiu Iosipescu, preot dr. Gavrilå Vasile, prof. Radu Cerchez, prof. Bogdan
Popa, Constantin Bostan - directorul Bibliotecii judeõene Neamõ, actorul
Costel Constantin, interpretul rolului principal în cea mai recentå montare a
piesei « Apus de Soare » de Barbu Øt. Delavrancea de la Teatrul Naõional, în
regia lui Dan Piõa, Ion Låcustå - redactor la revista « Magazin istoric », Tabita
Chiriõå de la Biblioteca Naõionalå, Ioana Cristina Råducu.
A fost vernisatå expoziõia « Epoca lui Øtefan cel Mare în colecõiile
Bibliotecii Naõionale a României ».
Un loc aparte l-a ocupat Momentul ABBNR, în cadrul cåruia au fost
înmânate premiile asociaõiei noastre pe 2004.
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EVENIMENTE CULTURALE
Desigur evenimentul cultural (mai ales pentru oamenii de carte) al anului
2004 a fost Târgul de carte, ”Gaudeamus”- carte de învåõåturå care a avut
loc la Bucureøti între 17-21 noiembrie. Cât de frumos sunå ”carte de
învåõåturå”!. Denumire adecvatå pentru ca Biblioteca Naõionalå a României
så-øi expunå propriile publicaõii.
Numårul expozanõilor la târg a fost de 270 faõå de 203 la ediõia precedentå.
Au expus edituri, centre culturale, asociaõii profesionale, anticariate, etc.
”Statistica privind numårul de titluri apårute în 2003, ne-a fost puså la
dispoziõie de cåtre Biblioteca Naõionalå a României- Depozitul Legal”, scrie pe
Internet. Iatå o bunå ocazie pentru a transcrie mai jos lista publicaõiilor la care
bibliotecarii BNR trudesc zi de zi:
Catalogul Colectiv al Cårõilor Stråine intrate în Bibliotecile din
România apare neîntrerupt din 1957. Din 1992, trimestrial.
Repertoriul periodicelor stråine intrate în bibliotecile din România
(un numår pe an) - apare neîntrerupt din 1958.
Bibliografia Naõionalå Românå cu seriile:
- Cårõi. Albume. Hårõi. Apare din anul 1952, bilunar.
- Publicaõii seriale. Apare din 1992, anual
- Articole din publicaõii periodice. (Culturå, apare din 2000 reluând, numai
pentru acest domeniu bibliografia de articole apårutå în perioada 1953-1988).
- Note muzicale. Discuri. Casete. Lucrarea apare din anul 1968, trimestrial
- Teze de doctorat. Apare din anul 1995, anual
- Documenta Romaniae, adicå descrierea bibliograficå a diverselor
documente (cårõi, albume, hårõi, teze de doctorat), publicate în stråinåtate
semnate/editate de autori/editori români sau de origine românå.
Bibliografia cårõilor în curs de apariõie (CIP). Atât pentru bibliotecile
din õarå cât øi pentru partenerii din stråinåtate ai Bibliotecii Naõionale a
României, ”Bibliografia Cårõilor în curs de apariõie - CIP” reprezintå un
instrument de lucru dinamic în activitatea de achiziõii.
Biblioteconomie. Culegere de traduceri prelucrate. Revista aduce în
atenõia publicului de specialitate noutåõile din biblioteconomie.
A.B.S.I. Abstracte în Bibliologie øi Øtiinta Informårii. Buletin
informativ elaborat în serviciul Studii-Informare din anul 1960, cu 12 numere
pe an. El se adreseaza profesioniøtilor din reõeaua de biblioteci publice,
universitare, specializate, etc.
Aniversåri culturale. Apare din 1964 (cu o întrerupere între 1999-2002).
Cuprinde prezentåri bio-bibliografice ale unor personalitåõi ale culturii
româneøti øi mondiale. Criteriile de selecõie sunt legate de importanõa acestora
dar øi de numårul anilor comemoraõi (sunt preferate centenarele).
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BIBLIOPOLIS

An II Nr. 2/2004

Revista Bibliotecii Naõionale. Publicaõie care, din anul 1999, cu o nouå
politicå editorialå øi o nouå imagine graficå, råspunde mai bine aøteptårilor
publicului såu: cercetåtori, bibliotecari, studenõi ai facultåõilor de bibliologie øi
ai altor facultåõi umaniste, colecõionari, persoane interesate de fenomenul
producerii øi receptårii cårõii în România.
Bibliopolis, revista Asociaõiei Bibliotecarilor din Biblioteca Naõionalå a
României. Revista apare din anul 2002 øi are douå numere pe an. Ea încearcå så
evidenõieze cunoaøterea aspectelor celor mai diverse din munca bibliotecarilor. De
la numår la numår rubricile revistei precum øi înfåõiøarea graficå s-au îmbunåtåõit.
Bibliopolis se adreseazå atât profesioniøtilor, cât øi tuturor celor care beneficiazå de
serviciile Bibliotecii øi sunt interesaõi de fenomenul cultural românesc.
Biblioteca Naõionalå a României a reeditat de asemenea: Clasificarea
Zecimalå Universalå. Ediõia Medie Internaõionalå (douå volume), în limba
românå apårutå în 1997 øi 1998.
Aceastå ediõie reprezintå textul în limba românå al Ediõiei Medii
Internaõionale existentå actualmente în baza de date MRF (Master Reference
File), a Consorõiului CZU la care au fost incluse modificårile autorizate din
« Extensions and Corrections to the UDC » pînå la vol. 18 (noiembrie 1996).
Ediõia medie cuprinde aproximativ 70.000 de intråri, comparativ cu 220.000 în
ediõiile complete. Versiunea în limba românå cuprinde: partea I: Tabele
sistematice (vol. 1 øi vol. 2) øi partea a II a: Index alfabetic de subiecte.
Amintim øi Rodica Stamatopol. ”Ex-libris” în colecõiile Bibliotecii
Naõionale a României: Catalog. Vol. 1 (Literele A - B), 2001, 504 p.; Vol. 2
(B - D), 2002, 502 p.
Primul volum al acestui catalog a våzut lumina tiparului în anul 2001, constituind
o iniõiativå-eveniment în peisajul editorial contemporan. Munca depuså vreme de ani
îndelungaõi de cåtre doamna Rodica Stamatopol precum øi iniõiativa temerarå a
domnului Dan Erceanu, editor øi art-director al cårõii a fåcut posibilå apariõia acestui
Catalog de ex libris-uri aflate la Cabinetul de Stampe al Bibliotecii Naõionale a
României cu 7.194 de lucråri. Dintre acestea, 230 reprezintå dublete. Colecõia a fost
constituitå atât prin cumpårare, cât øi prin donaõii din partea colecõionarilor,
remarcându-se generozitatea domnilor Dafinel Duinea, Nicolae Igna øi Emil Bologa.
Exemplarele reproduse în mårime naturalå, sunt din secolul al XX-lea
*
Aflåm despre:
UNIUNEA EUROPEANÅ ØI CULTURA
”Ambiõia noastrå este så unim popoarele øi nu doar så construim o zonå
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de liber schimb. De aceea, respectul diversitåõii culturale øi lingvistice în
interiorul Uniunii este un principiu fundamental”, declara Viviane Reding,
Comisarul European pentru educaõie øi culturå.
Integrarea europeanå fiind orientatå în principal cåtre economie øi
comerõ, cultura nu a constituit domeniul unei politici comunitare propriu-zise.
Primul Plan de acõiune în domeniul culturii a fost elaborat de cåtre Comisia
Europeanå în 1977.
Tratatul de la Maastricht, semnat în 1992 øi intrat în vigoare în 1993,
conferå Uniunii Europene competenõe în domeniul cultural: dezvoltarea
culturilor naõionale ale statelor membre, evidenõiind patrimoniul cultural
comun øi totodatå respectând diversitatea naõionalå øi regionalå. Obiectivele
Uniunii Europene în domeniul culturii sunt:
- så întåreascå sentimentul de apartenenõå la o comunitate europeanå,
respectând în acelaøi timp
diversitatea tradiõiilor øi culturilor naõionale øi regionale;
- så faciliteze accesul cetåõeanului european la culturå, ca factor al
integrårii sociale: dans, operå, picturå, sculpturå, fotografie, arhitecturå,
patrimoniu mobil øi imobil, audiovizual (televiziune, multimedia, ediõii
electronice);
- så contribuie la consacrarea culturii europene în lume.
Acõiunile comunitare constau, pe de o parte, în asigurarea unor bune
condiõii de schimb øi de concurenõå între bunurile culturale øi, pe de altå parte,
în încurajarea cooperårii între organismele culturale din statele membre ale
Uniunii, respectând principiul subsidiaritåõii.
Pe lângå elaborarea unor norme comune în domeniul cultural,
acõiunile comunitare se concretizeazå fie prin programe culturale (Cultura
2000, Media Plus), fie prin programe care sprijinå indirect activitåõile
culturale.
SERVICII DE INFORMARE ØI DOCUMENTARE oferite publicului larg în
cadrul Parteneriatului InfoEuropa.
Acces liber
Fondul documentar european se aflå la dispoziõia tuturor celor interesaõi în
cunoaøterea politicilor øi cerinõelor Uniunii Europene în såli specializate.
Acces electronic
Calculatoare performante stau la dispoziõia dumneavoastrå pentru
accesarea pe Internet a informaõiei europene. Se pot consulta, de asemenea,
CD-ROM-urile existente în colecõie pe teme de interes. Informaõia selectatå
poate fi listatå sau salvatå pe dischete, în conformitate cu legea drepturilor de
autor.
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Cåutare asistatå
Dacå se doreøte o cercetare complexå a informaõiei din fondul
documentar disponibil, se poate apela la cercetarea documentarå realizatå
de specialiøtii noøtri. Dupå analizarea cererii, se interogheazå bazele de date
proprii sau achiziõionate precum øi alte resurse on-line disponibile. Prin
acest serviciu, puteõi obõine o selecõie a monografiilor, capitolelor sau
articolelor dorite, adresele paginilor web de unde pot fi descårcate
documentele.
Realizarea de bibliografii la cerere
La cererea utilizatorilor (adresatå prin fax, e-mail, sau direct la sediu) se
pot realiza bibliografii complexe prin utilizarea aceloraøi surse menõionate la
serviciul ”Cåutare asistatå”.
Întrebåri øi råspunsuri
Puteõi så ne adresaõi întrebårile dumneavoastrå direct, prin fax sau e-mail.
În maximum douå zile lucråtoare primiõi un råspuns definitiv sau
intermediar în functie de complexitatea acestuia.
Servicii oferite de:
- Camera de Comerõ øi Industrie a României øi a Municipiului
Bucureøti - Euro Info Centre
- Institutul Naõional de Informare øi Documentare - Centrul de
Informare Europeanå
- Biblioteca Naõionala a Romaniei - Sala de Informare øi Documentare
Europeanå
- Biblioteca Centralå Universitarå Bucureøti - Sala Europa
- Centrul de Informare al Comisiei Europene în România
ANUNÕ IMPORTANT
Mircea Andrei are 14 ani øi este director de redacõie al ziarului ”Pupåza
din tei” din Iasi, singurul ziar din Europa scris øi condus de copii cu vârste
cuprinse între 9 øi 15 ani. Ziarul a apårut pentru prima oarå în decembrie 1999.
Accesaõi : www.pupazadintei-iasi.ro øi spuneõi-vå pårerea. Conteazå ! Se
primesc pe lângå påreri, opinii, sfaturi øi critici.
La realizarea rubricilor «Øtiri» øi «Evenimente Culturale» au contribuit:
Doina Stånescu (Schimb Internaõional), Liliana Constantinescu (custode Sala
UNESCO), Aurelia Perøinaru (ISBN/ISSN), Claudia Dumitran (Informare
bibliograficå), Vali Constantinescu (Clasificarea Colecõiilor).
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PAGINA VESELÅ
Un zâmbet...
Începând cu acest numår am inaugurat o
paginå veselå pentru descreõirea frunõilor. Facem
acum, aici, o Invitaõie tuturor colegilor noøtri
pentru a contribui la realizarea acestei pagini cu o
glumå sau cu maxime, aforisme, citate celebre,
despre bibliotecå, bibliotecari øi nu numai.
De la bibliotecari adunate
Bibliotecara îi spune unui cititor så noteze cota
revistei “Actualitatea medicalå”: P III 3761. Pe
buletinul de cerere a apårut “Petre 761”...
*
Un custode sobru, dar cu reale calitåõi de
bibliotecar, îi spune cititorului cum så completeze
buletinul de cerere. Acesta îi raspunde cå nu poate
så-l completeze atâta timp cât se uitå la el. De ce? Fiindcå-i aduce aminte
de profesoara de chimie øi îl intimideazå... Of! Profesoarele astea de
chimie...
*
Îndrumåtorul de serviciu este întrebat unde poate gåsi date despre
Manuscrisele de la Marea Moartå, apoi despre Turismul în regiunile
subcarpatice, sau despre premiile Nobel din 1967, dar detalii despre
scufundarea Titanicului unde poate gåsi? Dupå ce primeøte toate
informaõiile, cititorul, vådit mulõumit, exclamå: “De ce nu vå duceõi
doamnå bibliotecar la “Vrei sa fii miliardar?”
*
Preocupaõi de munca lor, inventatorii, oamenii de øtiinõå sunt renumiõi
pentru råspunsurile lor distractive. Speråm så nu fie prea îndråzneaõå
comparaõia dacå vå spunem întâmplarea tråitå de un bibliotecar catalogator, care, preocupat de descrierea unei cårõi cu planøe, hårõi,
dificultåõi la pagina de titlu, etc., etc. îl întreabå pe cålåtorul dinaintea lui la
coborârea din autobuz : ”Coborâõi la prima paginå ?”
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