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Un nou început 

 

 

Biblioteca publică din Piteşti împlineşte anul acesta 128 de ani de 

existenţă, prezentându-se urbei ca o instituţie de cultură şi educaţie de 

prim rang. De-a lungul timpului, biblioteca judeţeană a devenit un 

“templu” al cărţii, fiind slujită de personalităţi culturale care şi-au pus 

amprenta asupra dezvoltării sale. 

Anul 2003 a însemnat darea în folosinţă a noului sediu al 

Bibliotecii Judeţene “Dinicu Golescu” Argeş, clădire multifuncţională, 

finanţată în întregime de către Consiliul Judeţean. Considerăm că în 

perioada 2004 – 2008, biblioteca a parcurs, rapid, etape calitative 

esenţiale în organizarea activităţii sale, devenind una dintre cele mai 

importante biblioteci publice din România. 

Ajunşi la o maturitate de necontestat, avem acum posibilitatea să 

edităm acest volum în care  se îngemănează activitatea noastră, cât şi 

contribuţiile ştiinţifice în domeniul biblioteconomiei, al studierii istoriei 

şi culturii argeşene, în strânsă legătură cu instituţia bibliotecii. 

Credem că este un nou început, în condiţiile în care mileniul în 

care abia am păşit a făcut din biblioteci elementul esenţial al construcţiei 
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societăţii informaţionale şi a cunoaşterii. 

Biblioteca Judeţeană “Dinicu Golescu” Argeş încearcă, şi credem 

că reuşeşte cu prisosinţă, să fie un centru informaţional, cultural şi, iată, 

unul ştiinţific semnificativ în peisajul comunicaţional românesc şi 

european. 

Volumul de faţă se adresează specialiştilor în domeniu, dar şi 

tuturor celor care doresc să se familiarizeze cu un univers informaţional şi 

cultural din ce în ce mai diversificat.  

În încheiere, nu ne rămâne decât să vă urăm “lectură plăcută”! 

 

Dr. Octavian Mihail Sachelarie   

Director, 

Biblioteca Judeţeană “Dinicu Golescu” Argeş  
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 Biblioteca Judeţeană  „Dinicu Golescu”  Argeş  – 

performanţe manageriale 

 

dr. Octavian Mihail Sachelarie   

 

Instituţie publică în subordinea Consiliului Judeţean Argeş, 

Biblioteca Judeţeană “Dinicu Golescu” pune la dispoziţia cetăţenilor din 

municipiu şi judeţ colecţii şi informaţii din toate domeniile cunoaşterii 

umane, materializate în documente specifice: cărţi, publicaţii periodice şi 

seriale, cărţi poştale ilustrate, manuscrise, lucrări de artă, casete audio şi 

video, CD-uri, CD-ROM-uri etc., însumând, la sfârşitul anului 2007, 

428.414 unităţi bibliografice.  

Instituţie cu rol fundamental în societatea cunoaşterii, Biblioteca 

şi-a stabilit şi îndeplinit strategii care au urmărit: să asigure accesul la 

toate tipurile de informaţii; să ofere adulţilor posibilităţi de instruire 

permanentă; să iniţieze utilizatorii în folosirea tehnologiilor 

informaţionale; să le permită accesul la calculatoare şi aplicaţii software; 

să sprijine menţinerea identităţii şi activităţilor culturale în cadrul 

comunităţii. 
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Orientarea spre utilizator a serviciului bibliotecar, manifestată 

evident în ultimii ani, a presupus un schimb între cele două părţi: 

utilizatorul - cel care şi-a exprimat dorinţele, nevoile, intenţiile sale de 

informare, documentare, lectură şi  Biblioteca Judeţeană „Dinicu 

Golescu”, obligată să satisfacă aceste cerinţe, să anticipeze aşteptările 

interlocutorului său. Astfel, relaţia bibliotecă publică-utilizator a  devenit 

una "personalizată", bazată pe parteneriat şi reguli impuse de o cooperare 

mutuală.  

În  perioada 1992-2003 activitatea bibliotecii a fost marcată de 

construirea noului sediu (1995-2002), precum şi de mutarea şi 

organizarea activităţii în această nouă locaţie (2003).  

Pentru activitatea managerială, în perioada 2004-2007, 

fundamentale au fost următoarele obiective: 

-racordarea bibliotecii la standardele naţionale şi europene, în 

sensul folosirii tuturor serviciilor în scop de informare, cercetare, educaţie 

şi recreere, toate puse în slujba comunităţii; 

-pornind de la faptul că, în cadrul societăţii informaţionale, 

biblioteca trebuie să aibă un rol de importanţă strategică, automatizarea şi 

informatizarea devin obiective obligatorii; 

-biblioteca judeţeană, ca instituţie de cultură, trebuie să pună în 

valoare cultura naţională, fiind, în acelaşi timp, şi un element de bază al 

educaţiei permanente; 

-folosirea eficientă a personalului, a bugetului alocat pentru 
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asigurarea unor servicii de bibliotecă de calitate şi pentru o achiziţie de 

documente de bibliotecă care să acopere o paletă cât mai largă de interese 

de lectură; 

-conlucrarea eficientă cu Consiliul Judeţean, în sensul propunerii 

unor proiecte viabile de dezvoltare a bibliotecii judeţene; 

-colaborarea permanentă cu celelalte instituţii de cultură, o bună 

publicitate a întregii activităţi desfăşurate de bibliotecă; 

-colaborarea fructuoasă cu bibliotecile mari din ţară, cu Asociaţia 

Naţională a Bibliotecilor Publice şi Bibliotecarilor din România, unde 

suntem reprezentaţi în Consiliul de Conducere. 

Dorim să subliniem faptul că aceste obiective au fost în mare 

parte atinse, lucru pe care o să-l demonstrăm prezentând succint 

activitatea principalelor servicii ale bibliotecii.  

 

Serviciului de Relaţii cu Publicul 

 

Serviciului de Relaţii cu Publicul  asigură comunicarea colecţiilor 

şi lectura la nivelul întregii comunităţi argeşene pe tot parcursul 

săptămânii, cu excepţia zilei de duminică, prin următoarele secţii: Secţia 

Beletristică, Secţia Ştiinţă şi Tehnică, Secţia pentru Copii şi Tineret, 

Secţia de Referinţe Electronice şi Internet, Secţia pentru carte religioasă, 

Sala de Lectură, Secţia presă, periodice şi legislaţie, Secţia Colecţii 

Speciale, Filialele din cartierele Craiovei şi Prundu.    
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Începând cu anul 2005, Biblioteca Judeţeană “Dinicu Golescu” a 

început un amplu proces de reorganizare a serviciilor oferite, în 

concordanţă cu noile tendinţe existente în cadrul serviciilor de informare 

şi documentare.   

Astfel, au fost reorganizate, reamenajate, modernizate sau 

înfiinţate următoarele secţii şi servicii: 

-Secţia de împrumut la domiciliu pentru adulţi a fost reorganizată 

în două servicii distincte, Beletristică şi Ştiinţă şi Tehnică. Vechea 

organizare a serviciului presupunea un număr redus de cărţi în acces liber 

la raft (aproximativ 10.000), restul volumelor fiind în depozite. În noua 

organizare s-au adus la raft aproximativ 75.000 volume, dând astfel 

posibilitatea utilizatorului să aleagă dintr-o ofertă mult mai variată. 

Eficienţa acestei schimbări se poate observa din creşterea numărului de 

cărţi împrumutate (cu 12 % în 2007 faţă de 2006); 

-Secţia de împrumut la domiciliu pentru copii a fost modernizată. 

Întregul fond de carte a fost expus la raft, creând astfel o atmosferă 

propice atragerii tinerilor cititori. S-a deschis o nouă sală, destinată 

activităţilor de genul: bibliocluburi, vizionări de filme şi desene animate, 

activităţi diverse realizate în cadrul colaborărilor cu diverse instituţii de 

educaţie şi cultură, dramatizări ale unor opere literare pentru copii 

realizate în parteneriat cu Teatrul Aşchiuţă din Piteşti. Astfel, pe 

parcursul anului 2007, în cadrul acestei noi săli dată în folosinţă, au avut 

loc 53 de activităţi desfăşurate ca urmare a celor 18 parteneriate, 
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încheiate de Secţia pentru copii şi tineret cu şcoli şi grădiniţe din judeţ; 

-S-a înfiinţat un punct de informare legislativă. Utilizatorul 

regăseşte în acest serviciu colecţiile de documente legislative ale 

României şi Uniunii Europene, în format clasic şi electronic. Baza de date 

este actualizată zilnic cu noile apariţii; 

-S-a organizat şi dat în folosinţă Secţia de Referinţe Electronice şi 

Internet, secţie ce dispune de 17 staţii de lucru cu acces la Internet, oferă 

servicii de copiere, listare, scanare şi asistenţă de specialitate din partea 

personalului; 

În perioada 2004-2007 Biblioteca Judeţeană Argeş “Dinicu 

Golescu” a înregistrat, la principalii indicatori de activitate, următoarele 

rezultate: 

- Utilizatori înscrişi         61.892 

- Documente de bibliotecă consultate  2.134.022 

 Din care:  - cărţi    1.347.258 

- presă, ziare, legislaţie     786.764 

- Frecvenţa utilizatorilor    652.786 

 

  Activitatea Bibliotecii Judeţene „Dinicu Golescu” se poate  

constata din următorii indici, realizaţi la sfârşitul anului 2007:  

- indicii medii de lectură: 3,2 vol. /locuitor; 44,1 vol./utilizator 

- indice de cuprindere la lectură: 7,4% din populaţie 

- indice de circulaţie a documentelor: 1,3 
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- indice de frecvenţă : 555 utilizatori pe zi 

Serviciul de Prelucrare şi Organizare a Colecţiilor  

 

Serviciul de Prelucrare şi Organizare a Colecţiilor şi-a organizat 

activitatea,  începând cu anul  2004, urmărind în principal: 

-dezvoltarea colecţiilor bibliotecii, ţinând cont de caracterul 

enciclopedic al bibliotecii, dar şi de tendinţele şi interesele de lectură ale 

utilizatorilor noştri; 

-completarea unor colecţii în volume, indiferent de data de 

apariţie a volumelor lipsă; 

-achiziţionarea de cărţi semnalate lipsă şi intens cerute de către 

utilizatori, indiferent de data apariţiei lor; 

-verificarea şi confruntarea registrelor inventar cu baza de date 

aflată pe server şi în catalogul on-line pentru a oferi informaţii cât mai 

exacte utilizatorilor; 

-completarea colecţiilor din Depozitul legal, cu documente 

provenite de la edituri şi tipografii locale, conform legislaţiei în vigoare. 

În cadrul acestui serviciu, sarcina prioritară rămâne prelucrarea 

volumelor nou achiziţionate sau primite prin donaţie, într-un ritm 

susţinut, astfel încât, cărţile să ajungă la cititor într-un timp cât mai scurt. 

În perioada 2004-2007 s-au achiziţionat şi prelucrat un număr de 

42.922 documente de bibliotecă.  Dezvoltarea colecţiilor s-a realizat în 

proporţie de 90% din surse bugetare şi 10% din donaţii diverse.  



„Dinicu Golescu” Argeş 

                                                                                                
                                                                                      13 

Ca structură, 47% dintre volumele achiziţionate sunt lucrări de 

beletristică şi bibliografie şcolară, restul reprezentând alte domenii ale 

cunoaşterii: ştiinţe sociale, filosofie, ştiinţe economice, critică literară, 

drept, ştiinţe exacte, tehnică etc. 

Pe parcursul perioadei analizate s-au contractat un numar de 334 

abonamente la ziare, reviste româneşti şi străine, precum şi la publicaţii 

ale Monitorului Oficial. 

De asemenea, s-au operat în registre şi baze de date rezultatele 

inventarierii efectuate la Sectia de Împrumut la domiciliu pentru adulţi, 

Secţia de presă şi legislaţie, Secţia de împrumut la domiciliu pentru copii, 

Filiala din cartierul Prundu precum şi documentele de bibliotecă ce s-au 

uzat fizic de-a lungul timpului. S-a operat scăderea unui numar de 28.155 

volume.  

Toate datele statistice de evidenţă sunt rezultatul unei serii de 

operaţiuni care fac posibilă comunicarea documentelor către utilizatori: 

confruntarea actelor insoţitoare cu stocurile de documente intrate în 

bibliotecă, aplicarea semnelor de proprietate, operarea în documentele de 

evidenţă în catalogul electronic şi în catalogul de serviciu a tuturor 

modificărilor survenite în urma achiziţiei, transferurilor sau eliminărilor 

din colecţii a volumelor.  

Implementarea unor tehnici moderne de lucru în prelucrarea 

publicaţiilor a avut drept consecinţă eficientizarea informării publicului, 

prin intermediul catalogului electronic putându-se obţine informaţiile 
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dorite într-un timp scurt. Totodată a oferit bibliotecarilor posibilitatea 

elaborării unor bibliografii, la cererea utilizatorilor, pe teme specifice. 

 

Serviciul Informatizare  

 

Pornind de la constatarea că informatizarea nu mai este o simplă 

opţiune pentru biblioteci, deoarece presiunea solicitărilor de informaţii a 

crescut, colecţiile de bibliotecă se dezvoltă într-un ritm rapid, există un 

număr mare de activităţi repetitive şi nu în ultimul rând având în vedere 

contextul biblioteconomic contemporan, Biblioteca Judeţeană „Dinicu 

Golescu” a abordat problema informatizării şi automatizării funcţiilor de 

bibliotecă, construindu-şi o strategie de dezvoltare. Deşi momentul 

demarării acestei acţiuni  complexe a fost mult întârziat (cu aproximativ 

zece ani) faţă de acţiunile similare ale bibliotecilor publice din ţară, 

putem spune că, la sfârşitul anului 2007, Biblioteca Judeţeană „Dinicu 

Golescu” a recuperat integral acest decalaj. În cifre, situaţia se prezintă 

astfel: 

S-a construit baza de date ce conţine descrierea bibliografică a 

tuturor documentelor de bibliotecă tip carte. Astfel s-a ajuns, la sfârşitul 

anului 2007, la un număr de 156.108 titluri existente în baza de date şi 

respectiv un număr de 388.655 exemplare înregistrate; 

S-au integrat în sistemul informatizat de bibliotecă secţiile, de la 

sediul central, ce operează împrumuturi la domiciliu sau împrumuturi la 
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sala de lectură, evidenţa circulaţiei cărţilor făcându-se în prezent în sistem 

automatizat; 

S-a înfiinţat Biroul Unic de Evidenţă Informatizată a cititorilor, 

fapt ce a presupus organizarea unui nou flux al circulaţiei utilizatorului în 

bibliotecă, bazat pe un permis de bibliotecă tip “card”. În cadrul soft-ului 

integrat de bibliotecă s-au acordat permise şi s-au gestionat drepturile de 

acces ale utilizatorilor; 

S-a achiziţionat  un soft legislativ şi s-a creat un punct de 

informare legislativă, unde sunt prezentate, în format clasic şi electronic, 

colecţiile de documente legislative ale României şi Uniunii Europene; 

Începând cu anul 2005 biblioteca a achiziţionat un domeniu 

virtual  (bjarges.ro) pe care şi-a postat pagina web a bibliotecii. În 

prezent, site-ul se afla la a doua versiune şi conţine, pe lângă catalogul 

on-line, o pagină dedicată integral copiilor (BJAjunior), serviciul de 

referinţe on-line “Intreaba biblioteca”, prezentarea activităţii ştiinţifice şi 

editoriale a colectivului bibliotecii. Numărul vizitatorilor virtuali a fost, la 

sfârşitul anului 2007, de 8.050. 

La 31 decembrie 2007 reţeaua informatică era constituită din 72 

de PC-uri, din care 32 PC-uri pentru personal şi 40 pentru public şi 4 

servere. O astfel de reţea, de mare întindere şi complexitate, prin 

varietatea operaţiunilor executate, a necesitat atenţie şi preocupare 

continuă pentru rezolvarea tuturor problemelor apărute, în timp util. Prin 

urmare, pentru a garanta funcţionarea fără incidente a sistemului 
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informatic s-a asigurat depanarea, supravegherea şi asistenţa tehnică de 

către personalul specializat al instituţiei.  

 

Activităţi editoriale şi de cercetare ştiinţifică 

 

Pe lângă serviciile tradiţionale de bibliotecă, investigaţia şi 

cercetarea ştiinţifică şi culturală rămân atributele esenţiale ale  activităţii 

de bibliotecă.  

Personalul de specialitate al bibliotecii a fost prezent în revistele 

naţionale de specialitate şi în presă, în perioada 2004-2007, printr-un 

număr total de 80 de articole scrise.  

Biblioteca a editat, în anul 2007, volumul „Catalogul cărţii vechi 

româneşti din colecţiile Bibliotecii Judeţene Argeş”, volum ce s-a bucurat 

de aprecieri şi recenzii favorabile în rândul specialiştilor din ţară.  

Volumul “Silvestru Voinescu – un destin asumat”, editat de  

Biblioteca Judeţeană “Dinicu Golescu” Argeş în anul 2006, a primit 

premiul Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor din 

România la categoria “Cea mai bună lucrare de specialitate – 

biobibliografii”.  

În anul 2005 au fost elaborate şi tipărite lucrările: “Ghidul 

bibliotecilor publice argeşene” şi “Album bibliofil”.    

In anul 2007,  Biblioteca Judeţeană “Dinicu Golescu” Argeş a 

devenit partener în cadrul proiectului “Istoria presei din România în 
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date”. Proiectul se desfăşoară în colaborare cu Asociaţia Română de 

Istoria presei, universităţi, biblioteci, muzee şi arhive din România şi 

Republica Moldova. Scopul acestui proiect este elaborarea, până la finele 

anului 2009, a unei lucrări de sinteză, lucrare care să includă referiri şi la 

presa minorităţilor naţionale/etnice, evoluţia fotografiei/fotoreportajului, 

evoluţia radioului şi a televiziunii, o istorie a jurnalismului, ca practică 

profesională. Presa, fie ea scrisă sau audio/video constituie, nu o dată, 

singurul izvor pentru reconstituirea anumitor evenimente istorice, iar 

acest fapt trebuie să fie adus la lumină şi evidenţiat corespunzător într-o 

lucrare exhaustivă. 

O menţiune aparte se cuvine a fi făcută în ceea ce priveşte 

realizarea Enciclopediei personalităţilor argeşene, lucrare amplă, 

structurată pe fascicule/secţiuni, coordonată de prof. univ. dr. Petre Popa 

şi derulată cu sprijinul unui colectiv de specialişti din toate domeniile 

vieţii social-culturale, inclusiv bibliotecari şi referenţi din Biblioteca 

Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş. Se doreşte elaborarea unei lucrări 

prin care să se aducă în faţa contamporaneităţii oameni de seamă ai 

Argeşului care au fost domnitori, înalte feţe bisericeşti, academicieni, 

oameni politici, profesori, oameni de cultură, medici, ingineri, militari, 

bancheri etc. Conceput ca un dicţionar, criteriul de aranjare fiind cel 

alfabetic, volumul va cuprinde personalităţi care s-au născut în judeţul 

Argeş sau au desfăşurat o activitate remarcabilă în zonă. În cursul anului 

2007, lucrarea a ajuns în stadiul de definitivare a primului fascicul, 
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referitor la academicienii, domnii, voievozii, doamnele şi domniţele din 

zona Argeş -Muscel. 

Promovarea şi introducerea în circuitul naţional a valorilor de 

patrimoniu s-a materializat prin introducerea în Catalogul colectiv al 

cărţii vechi româneşti, catalog coordonat de Institutul de Memorie 

Culturală, a cinci volume de secol XVI-XVII şi a şapte volume de secol 

XVIII. 

Rezultat al muncii de cercetare şi documentare sunt cele 70 de 

bibliografii tematice, cuprinzând un număr de 2.886 referinţe, realizate de 

personalul de specialitate din bibliotecă pentru a facilita accesul la o 

informaţie pertinentă şi de calitate. 

Prelucrarea documentelor şi diseminarea informaţiilor în sistem 

automatizat au contribuit la transformarea bibliotecii într-un veritabil 

centru de informare, cercetare şi documentare.  

 

Îndrumarea metodologică a bibliotecilor publice din judeţ 

 

Prin lege, biblioteca judeţeană îndeplineşte şi funcţia de 

îndrumare metodologică pentru cele 102 biblioteci publice din judeţ 

(municipale, orăşeneşti şi comunale). 

Compartimentul metodologic a fost reînfiinţat şi şi-a reînceput 

activitatea din anul 2006.  

În perioada 2006-2007 s-au desfăşurat vizite profesionale, de 
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îndrumare şi control astfel: 

- biblioteci comunale -     113; 

- biblioteci orăşeneşti -        9; 

- biblioteci municipale -      5;  

Problematica urmărită se referă la statistica de bibliotecă, 

legislaţia specifică şi aplicarea ei, relaţiile bibliotecii cu administraţia 

locală, fondurile destinate bibliotecilor, chestiuni specifice 

biblioteconomice, colaborarea cu asociaţia noastră profesională. 

Au fost repartizate în teritoriu, periodice şi cărţi provenite din 

donaţii ale: Ministerului Culturii şi Cultelor, Consiliului Judeţean Argeş 

sau a altor instituţii sau persoane fizice, cele mai importante fiind  cele 

primite din partea Consiliului Judeţean Argeş şi a Ministerului Culturii şi 

Cultelor.           

Donaţia de carte din partea Consiliului Judeţean Argeş prin 

Biblioteca Judeţeană Argeş, pentru toate bibliotecile comunale din 

reţeaua de biblioteci  publice a judeţului  Argeş, a reprezentat un număr 

de 8.261 cărţi. 

Donaţia de carte din partea Ministerului Culturii şi Cultelor prin 

Biblioteca Judeţeană Argeş “Dinicu Golescu” a reprezentat un număr 

de1.940 documente de bibliotecă.  

Donaţia de carte din partea Bibliotecii Judeţene ”Dinicu Golescu” 

Argeş către bibliotecile din judeţ  a fost de 1.454 de cărţi şi 1.295 unităţi 

de bibliotecă, dintre care 285 reviste donate de Centrul Judeţean pentru 
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Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Argeş şi 1.010 periodice 

donate de Centrul Cultural Piteşti. 

În acelaşi timp, în vizitele efectuate s-a avut în vedere în 

permanenţă coordonarea, îndrumarea metodologică a aplicării unitare a 

normelor biblioteconomice şi legislative. În întâlnirile cu bibliotecarii, la 

bibliotecile vizitate  s-a coordonat completarea sistemului de cataloage, 

acolo unde există, iar în localităţile unde nici măcar nu a existat un fişier 

şi nici sistem de catalogare, s-a discutat cu autorităţile şi bibliotecarii 

respectivi în vederea găsirii de soluţii pentru completarea sistemului de 

cataloage. 

Acestea au fost, în sinteză, activităţile desfăşurate de Biblioteca 

Judeţeană “Dinicu Golescu” Argeş în perioada 2004-2007. Apreciem, de 

asemenea, că obiectivele pe care ni le–am propus au fost realizate în 

condiţii bune, ca rezultat al efortului întregului colectiv. 
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Biblioteca publică în societatea informaţiei şi a cunoaşterii 

 

Biblioteca în societatea informaţională 

 
dr. Octavian Mihail Sachelarie 

1.  Provocarea schimbării  

 

Biblioteca a aparţinut şi aparţine în continuare comunităţii 

intrând, de-a lungul timpului, în tradiţia culturală a popoarelor. Drumul 

cărţii a fost strâns legat de cel al bibliotecii. Sintetizând acest parcurs, 

bibliologul Dan Simonescu, membru de onoare al Academiei Române, 

afirma: “Cartea şi biblioteca sunt două noţiuni în perfectă armonie, care 

trăiesc bine una lângă alta, ba mai mult se completează în aşa fel, încât 

una fără alta nu poate vieţui… Cartea este mijlocul necesar de a trăi, o 

necesitate vitală pentru omul înzestrat cu pasiunea cunoaşterii adevărului 

şi a noului, pentru acel dotat cu simţul a tot ce este frumos în lume” (1). 

Recunoscându-i-se importanţa socială, în anul 1972, sub auspiciile 

UNESCO, se lansa “Charta cărţii”, document esenţial pentru 

fundamentarea unei politici culturale moderne. Acesta includea o serie de 

principii care sintetizau funcţiile cărţii în societatea contemporană: 
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fiecare are dreptul să citească, să beneficieze de binefacerile lecturii; 

cărţile rămân instrumente esenţiale ale conservării şi difuzării 

cunoştinţelor acumulate în lume; ele sunt indispensabile educaţiei. 

“Charta cărţii” recunoaşte că bibliotecile sunt o importantă resursă 

naţională, fiind privite prin prisma calităţii lor de serviciu public care 

“favorizează lectura”, care depozitează şi răspândesc informaţii şi 

cunoştinţe din toate domeniile. Maria Moldoveanu, specialist în 

biblioteconomie, afirmă că: “Nu numai în oraşe, dar mai mult în vastele 

regiuni rurale, de multe ori lipsite de cărţi, fiecare şcoală şi fiecare 

colectivitate trebuie să posede o bibliotecă înzestrată cu personal calificat 

şi cu un buget suficient”(2). În domeniul profesionalizării bibliotecarilor, 

documentul preconiza un învăţământ pe trei niveluri – mediu/tehnic, 

universitar şi postuniversitar, care să formeze personalul necesar pentru 

toate categoriile de biblioteci. Toate aceste deziderate vizau de fapt 

facilitarea accesului public la educaţie prin lectură. Ceea ce nu au putut 

anticipa redactorii “Chartei” au fost schimbările spectaculoase care au 

survenit în ceea ce priveşte destinul cărţii şi al bibliotecii, schimbări 

determinate, în primul rând, de modificările survenite în domeniul 

mijloacelor de comunicare care au dus la diminuarea importanţei 

cuvântului scris. Acelaşi Dan Simonescu, cu multe decenii în urmă, 

afirma „… Biblioteca viitorului ne introduce metode noi de difuzare a 

cărţilor şi informare a cititorilor prin informatizarea şi automatizarea 

diferitelor servicii. Bibliotecarul trebuie să fie pregătit din timp pentru 
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schimbare, pentru « şocul viitorului ! ” (3). Analizând acest fenomen în 

spaţiul societăţii americane, profesorul Alvin Kernan de la Princeton 

University, în lucrarea “The Imaginary Library”, arată că schimbările 

survenite în tehnologia comunicaţiilor modifică nu numai practicile 

economice, ci şi cunoştinţele oamenilor. Astfel, apare o “criză a ştiinţei 

de carte”. Unele  sondaje arată că circa 13 la sută dintre locuitorii SUA nu 

ştiu să citească, iar dintre cei care ştiu, 60 la sută nu citesc de bunăvoie o 

carte, revistă sau ziar, în schimb ei petrec în medie şapte ore/zi în faţa 

televizorului. 

Este evident că lumea se schimbă, omul este din ce în ce mai 

grăbit, obligat, în acelaşi timp, să fie din ce în ce mai bine informat. Fiind 

presat de timp, el va cere să fie servit (informaţional) rapid şi eficient. De 

aceea, vechile formule devin greoaie şi perimate. Sunt numeroase 

semnale ale decăderii instituţiilor tradiţionale ale tiparului: edituri care 

sunt închise sau înglobate în conglomerate de comunicaţie; preţurile 

cărţilor cresc în permanenţă; spaţiile de depozitare ale bibliotecilor fac 

faţă din ce în ce mai greu solicitărilor; sistemul de identificare a 

informaţiei este greoi şi necesită timp (care este foarte preţios). Deci, 

schimbări structurale sunt de aşteptat în domeniul bibliotecii şi al 

bibliotecarului, ele pornind de la ultima revoluţie informaţională. În 

legătură cu această problemă, Burt Nanus, profesor şi director al 

Centrului pentru Cercetarea Viitorului de la Universitatea Carolina de 

Sud, afirmă că, de-a lungul civilizaţiei umane au existat cinci “revoluţii 
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informaţionale: “1)invenţia scrisului; 2)invenţia tiparului; 3)introducerea 

mijloacelor de comunicare în masă; 4) inventarea computerului; 

5)fuziunea dintre computere şi telecomunicaţii. Pe baza celei de-a cincea 

revoluţii, milioane de oameni au sau vor avea acces la o multitudine de 

servicii informaţionale rapide, relativ ieftine şi în contexte variate” (4). Se 

prognozează viitorul în domeniul informaţiei: “Prin ambiţioasele sale 

proiecte, revoluţia în domeniul informaţiei trimite la perspectivă pe 

termen lung care va avea, cu siguranţă, asupra mediului natural şi a celui 

umanizat, efecte dintre cele mai imprevizibile. Semnalele emise de 

maşinile informaţionale de mâine – computere, aparatură pentru 

facsimile, camere TV, video, reproducătoare cu disc etcaetera, cer canale 

speciale (broad – brand – width channels) pentru comunicarea lor 

eficientă; pentru a se bucura de avantajele acestor canale, asigurate prin 

sateliţi, fibre optice, cablu coaxial, majoritatea ţărilor sunt angajate în 

direcţia unor adaptări majore ale propriilor sisteme de comunicare” (5).  

Tendinţa este una clară: indiferent de relaţia care va exista între 

industria procesării datelor şi industria comunicaţiilor, tehnologia ne va 

furniza noi şi extinse capacităţi pentru mişcarea şi distribuirea informaţiei 

electronice în toate formele dintr-un loc în altul. Specialiştii văd în 

biblioteca viitorului o bază de date în care informaţiile ocupă un spaţiu 

foarte restrâns. Sigur, la început, noile tehnologii vor fi folosite alături de 

metodele tradiţionale de transmitere şi asimilare a informaţiilor. Esenţială 

în această perioadă apare problema schimbării unor mentalităţi 
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tradiţionaliste care suferă de un anumit imobilism. 

Statutul bibliotecilor şi al bibliotecarilor se va modifica 

substanţial. Specialiştii îşi pun diverse întrebări, pornind chiar de la 

problema existenţei bibliotecii acum, la începutul mileniului III. Dacă 

răspunsul este afirmativ, se nasc noi întrebări: va fi vorba de acelaşi tip de 

bibliotecă? Ce metode vor trebui aplicate pentru adaptarea 

profesioniştilor bibliotecii la impactul mijloacelor electronice? 

În opinia profesorului american F.W. Lancaster există două 

aspecte ale problemei: cum se va implica biblioteca electronică în 

manipularea materialelor electronice? Dar în manipularea materialelor 

tipărite, a microformatelor etc., presupunând că materialele de acest gen 

reclama încă procesarea electronică a acestora? 

“Dacă la prima întrebare răspunsul este mai complex, deci mai 

greu de dat, în legătură cu a doua, deja sunt în curs de desfăşurare 

activităţi în biblioteci în direcţia achiziţionării de aparatură electronică şi 

în domeniul circulaţiei şi a altor procesări similare” (6), spune Lancaster. 

Conform specialiştilor, se pun şi alte întrebări: 

• Va “poseda” oare o bibliotecă o colecţie de materiale electronice 

(bazate pe date pentru care ea plăteşte anumite drepturi de acces) sau 

toate bibliotecile vor avea acces egal la toate materialele în baza unei 

plăţi luate ca bază? 

• În cea de-a doua variantă va mai fi nevoie de biblioteci? 

• Vor fi bibliotecile în măsură să ofere servicii userilor pe care aceştia 
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nu le pot primi mergând direct la bazele de date prin intermediul 

propriilor terminale? 

• Pentru bibliotecile ce vor avea colecţii electronice, cum vor fi acestea 

selectate şi actualizate? 

• Dacă, însă, bibliotecile nu vor poseda colecţii de materiale, probabil 

acestea nu vor avea nici o responsabilitate pentru controlul bibliografic al 

materialelor respective. În acest caz ce organizaţii îşi vor asuma 

competenţa în direcţia acţiunilor de catalogare şi indexare? 

Desigur, întregul fenomen este unul complex, întrucât mutaţia la nivelul 

bibliotecilor, de la depozitarea de cărţi la depozitarea computerizată, va fi 

un proces lent şi costisitor.    

Nici bibliotecarul nu va fi scutit de impactul informatizării, 

anticipându-se schimbări importante în fizionomia sa funcţională. 

Bibliotecarul viitorului va fi (probabil) un specialist în informaţie. El va 

lucra de la un birou sau de acasă şi se va adresa celor ce au nevoie de 

asistenţă în exploatarea surselor informaţionale disponibile. În acest fel, 

Lancaster spune că “a consulta pe bibliotecar” va însemna a utiliza un 

terminal pentru a contacta un specialist în informaţie. Bibliotecarul va 

deveni un consultant cu o nouă cunoaştere asupra tehnicilor 

microelectronice şi calculatoarelor. El va înceta să fie un intermediar între 

puterea culturii sau ştiinţei şi exploatarea lor, nu mai trebuie să caute şi să 

descopere documentaţia şi informaţia pentru a o pune la dispoziţia celui 

care o solicită.  
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Sunt însă şi alte păreri care neagă, în anumite domenii, rolul 

bibliotecarului de mâine. De exemplu, se acreditează ideea că cercetarea 

literaturii (literature survey) în sensul sistematizării, identificării surselor 

bibliografice şi al altor operaţiuni similare, va trebui să intre nu în 

competenţa bibliotecarului, ci a inovatorilor/inventatorilor. Se sugerează 

schimbări în forma în care literatura este oferită, indexată, pentru a o face 

mai accesibilă cercetărilor, apreciindu-se că aceasta ar trebui să fie 

identificată în funcţie de informaţia în termenii nevoilor userului pentru 

puncte specifice din procesul inovaţiei, mai degrabă decât de nevoia 

bibliotecarului, bibliograficianului sau a arhivistului. (7)  

Viitorul va duce la extinderea reţelelor computerizate de 

biblioteci. În condiţiile reducerii costurilor pentru comunicarea datelor va 

fi posibil pentru tot mai multe biblioteci de dimensiuni reduse să se 

racordeze la reţetele naţionale şi internaţionale. Biblioteca se va 

transforma într-un centru de informare. 

Un astfel de centru comunitar trebuie să reflecte interesele 

prezente sau posibile ale utilizatorilor ce trebuie luate în considerare, să 

cerceteze, semnaleze, descrie şi difuzeze documente şi informaţii în 

scopul constituirii unor baze de date care să faciliteze munca intelectuală 

nu doar la nivelul indivizilor, ci ca o formă de organizare a informării şi 

documentării întregii comunităţi. 

În opinia noastră, funcţiile lui sunt: 

• cercetarea literaturii – un proces de căutare într-o anumită colecţie de 
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documente ( în sens larg documente) care se desfăşoară pentru a 

identifica acele documente ce tratează un anumit subiect; 

• identificarea (depistarea documentelor) în colecţiile bibliotecii; 

• organizarea şi controlul literaturii prin intermediul unor tehnici de 

catalogare, indexare, referare (prelucrarea analitică şi sintetică a 

informaţiilor fixate în documente); 

• înmagazinarea de lungă durată a informaţiilor în sisteme de regăsire 

care să permită identificarea rapidă, exhaustivă şi multilaterală a 

informaţiilor necesare; 

• utilizarea de criterii de regăsire a datelor prin definirea unor chei de 

căutare şi acces la informaţia dorită; 

• activitatea de prezentare şi diseminare (distribuţie secundară) a 

publicaţiilor şi informaţiilor despre publicaţii, precum şi o gamă de 

servicii (cercetările retrospective, servicii de referinţă). 

De asemenea, centrul de informare comunitară se preocupă de 

informarea curentă, continuă, ce valorifică informaţia publică după un 

anumit profil de interes. Un astfel de serviciu va fi interesant pentru firme 

în special, în relaţie cu produsele, exportul şi schimbarea condiţiilor 

pieţei. De asemenea, serviciul poate fi de o mare utilitate cercetătorilor, 

profesorilor, politicienilor şi celor din administraţie, cu condiţia să 

funcţioneze corect. 

Activitatea acestuia se poate rezuma la: 

• serviciul de informare curentă (noi standarde, produse din diverse 
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ramuri); 

• informaţii (liste de articole importante, comentate şi adnotate etc.). 

Informaţia cu valoare adăugată este o altă zonă în care serviciile 

tradiţionale ale bibliotecii publice se extind, deoarece ea presupune 

interpretări şi comparaţii între diverse surse. Acest fapt cere asistenţă de 

specialitate; 

• selecţie de legături (spre situri Web, pentru a satisface diversitatea 

nevoilor de informare locală). 

Ele impun eforturi şi preocupări în vederea identificării funcţiilor 

pe care biblioteca, centrul de informare, le pot îndeplini într-o societate  

în care comunicarea de natură electronică devine principalul canal de 

informare. 

Scenarii s-au făcut, unele chiar s-au realizat sau sunt posibile din 

punct de vedere tehnic. Astfel se proiectează o “bibliotecă” de discuri 

video, depozitate la o reşedinţă centrală şi solicitată de cei interesaţi prin 

terminalele pe care le deţin. Capetele multiple de redare vor permite mai 

multor utilizatori să aibă acces la acelaşi disc, simultan (deci, la aceeaşi 

informaţie). Astfel, din multitudinea acestora, fiecare utilizator poate cere 

atât cât doreşte, într-o diversitate de limbaje, la nivelul care corespunde 

vârstei, sferei de preocupări şi gradului pregătirii sale. 

Mai mult decât atât, în anii ’80 cercetătorul japonez Yoneji 

Masuda (8) proiecta o infrastructură socio-informaţională care ar fi 

cuprins producţia, transportul, serviciile, medicina, învăţământul, 
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locuinţele, activitatea de conducere. Se prevedea pentru Japonia o 

“industrie a cunoştinţelor” la nivel naţional. Acelaşi cercetător introducea 

termenul de “utilitate informaţională globală” (global information utility), 

imaginându-şi construirea unei infrastructuri folosind unitar şi integrat 

calculatoare, reţele şi sateliţi de comunicaţii. Calitatea fundamentală a 

sistemului ar consta în aceea că orice cetăţean al lumii ar putea obţine 

toate informaţiile necesare, rapid, comod şi ieftin, în orice loc de pe 

planetă şi în orice moment. 

Viitorul aparţine informaticii şi este clar că cel care va pierde 

“trenul” va fi departe de dezvoltare şi emancipare. Biblioteca rămâne, 

după părerea noastră, o instituţie viabilă încă şi în acest al treilea mileniu. 

Desigur, ea va arăta cu totul altfel, fiind imperativă recuperarea eficientă 

şi rapidă a rămânerilor în urmă din acest domeniu ce presupune eforturi 

considerabile, atât financiare, cât şi profesionale sau manageriale. Cu 

toate greutăţile, din momentul în care va fi construit, sistemul 

informaţional naţional îşi va dovedi eficienţă. (9)  

     

2. De la biblioteca electronică la biblioteca virtuală 

 

       Dezvoltarea rapidă a tehnologiilor informaţiei şi comunicării  a 

dus, în domeniul practicii biblioteconomiei, la apariţia unor concepte noi, 

situate, în mod obiectiv, între “tradiţie” (conceptele de bază din cadrul 

structurilor infodocumentare) şi “inovaţie” (concepte provenite din 
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“arealul” informaţiei). Astfel, întâlnim în literatura de specialitate, din ce 

în ce în ce mai des, conceptul de bibliotecă digitală (en. digital library), 

dar şi corespondentul său pe filieră franceză- bibliotecă numerică (fr. 

biblioteque numérique), ambele cu variantele bibliotecă virtuală şi 

bibliotecă electronică. (10) 

 

Delimitări conceptuale 

 

      Între cele două noţiuni extreme, bibliotecă tradiţională şi 

bibliotecă virtuală se regăsesc noţiuni intermediare care presupun, 

fiecare, o îmbogăţire a conţinutului conceptului de bibliotecă: biblioteca 

hibrid, biblioteca electronică, biblioteca digitală. Credem că este utilă o 

delimitare conceptuală în ceea ce priveşte aceste tipuri de biblioteci, mai 

ales că există numeroase cazuri în care apar ambiguităţi sau greşeli în 

momentele de definire a unui tip sau altuia de bibliotecă. 

       Biblioteca tradiţională se caracterizează prin preponderenţa 

documentelor tipărite (peste 85 %). Utilizatorul vine la bibliotecă pentru a 

căuta un document, urmând să identifice personal resursele 

informaţionale necesare: “biblioteca tradiţională îi spune unde se găseşte 

informaţia pe care o caută, în ce document,  fără a-i da direct informaţia”. 

(11) 

       Biblioteca hibrid(ă) reprezintă un pas înainte, în condiţiile în 

care documentele tipărite coabitează cu documentele audio-vizuale, 
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multimedia, existând posibilitatea de accesare  a resurselor informaţionale 

prin reţele, în special prin Internet: “biblioteca hibridă este un model 

foarte răspândit; el este practicat de orice bibliotecă care adaugă 

resurselor sale tradiţionale, în mod firesc, resurse electronice pe suport 

fizic, precum şi accesul la resurse existente în web şi care gestionează 

toate aceste tipuri de achiziţii într-o aceeaşi politică documentară.” (12) 

       Biblioteca electronică, concept apărut în jurul anilor’80, 

semnifică o bibliotecă sau un sistem de informare şi documentare care 

dispune de colecţii de date electronice şi care foloseşte proceduri 

informatice automatizate pentru construirea şi exploatarea acestora. (13) 

O bibliotecă electronică îşi realizează toate funcţiile asistate de calculator: 

achiziţia de documente, prelucrarea documentelor, realizarea produselor 

şi serviciilor de informare, servirea informaţională a beneficiarilor: 

“biblioteca electronică propune utilizatorilor accesul on-line la catalogul 

informatizat precum şi la alte documente secundare de informare (ex: 

bibliografii, incluzând sau nu rezumate, referate) şi poate oferi de 

asemenea resurse informaţionale electronice existente sau nu în 

bibliotecă.” (14) 

       Biblioteca digitală - biblioteca virtuală, concepte folosite foarte 

des, neexistând însă, în multe cazuri, delimitările conceptuale necesare. 

Ambiguităţile terminologice se regăsesc la nivelul literaturii de profil, pe 

plan naţional şi internaţional. 

       În literatura de specialitate autohtonă, biblioteca digitală este 
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definită ca “o bibliotecă care din punctul de vedere al conţinutului este 

asemănătoare bibliotecii cu publicaţii pe hârtie, dar în care documentele 

au fost stocate în format digital, putând fi accesate prin reţea de la 

distanţă” (15), în timp ce biblioteca virtuală este definită astfel: 1) 

bibliotecă care îşi are resursele în documente existente în format 

electronic; 2) mediu coordonat de materiale multimedia în format digital, 

astfel structurat, încât să permită accesul rapid al utilizatorilor la aceste 

materiale, şi echipat cu instrumente de navigare în reţeaua globală; 3) 

termen generic pentru desemnarea bibliotecii pe suport electronic (16). 

      În general, distincţia dintre biblioteca digitală şi biblioteca 

virtuală nu este foarte clară. Referindu-ne la biblioteca virtuală, aceasta ar 

fi doar un concept organizaţional sau o bibliotecă digitală fără delimitări 

spaţio-temporale precise-spaţiul Internet ar putea reprezenta o bibliotecă 

virtuală. Mulţi specialişti şi multe luări de poziţie converg către ideea că 

termenul de bibliotecă digitală este mult mai potrivit. În Dicţionarul on-

line de biblioteconomie şi ştiinţa informării, biblioteca virtuală este 

definită ca “o bibliotecă fără ziduri”, în care colecţiile nu sunt accesibile 

pe hârtie, microformate sau în orice altă formă tangibilă, ci în format 

digital. Asemenea biblioteci există pe scară foarte mică, însă în multe 

biblioteci tradiţionale cataloagele şi indexurile sunt disponibile on-line, 

iar textul integral al anumitor publicaţii periodice şi lucrări de referinţe 

este, de asemenea, disponibil în format electronic. Anumite biblioteci se 

autointitulează “virtuale” deoarece  oferă servicii on-line.” (17) Acelaşi 
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dicţionar subliniază: “Termenul “bibliotecă digitală” este mult mai 

adecvat, deoarece termenul “virtual” (împrumutat din “realitatea 

virtuală”) sugerează că experienţa utilizării unei asemenea biblioteci nu 

este acelaşi lucru cu aceea “reală”, când, de fapt, experienţa citirii sau 

vizualizării unui document pe un ecran de calculator poate fi diferită din 

punct de vedere calitativ de citirea aceleiaşi publicaţii în formă tipărită, 

dar conţinutul informaţional este acelaşi indiferent de format.” (18) Prin 

urmare, biblioteca digitală poate fi definită ca “o entitate logică”. Este 

biblioteca fără ziduri - biblioteca nu colecţionează entităţi tangibile, 

purtătoare de informaţii, dar furnizează în schimb un acces mediat, lipsit 

de constrângeri geografice, la informaţii distribuite prezente în reţea.”(19) 

Conform acestei interpretări, biblioteca digitală are o structură 

nelocalizată fizic, care furnizează servicii specifice prin intermediul 

tehnologiilor informaţiei şi comunicării, apelând exclusiv la informaţiile 

existente în reţea, spre deosebire de bibliotecile tradiţionale care 

integrează utilizarea reţelei şi a surselor de informare disponibile pe 

Internet în serviciile proprii, încadrându-se, în funcţie de nivelul la care se 

realizează această integrare, fie în categoria bibliotecilor automatizate, fie 

în cea a bibliotecilor hibride. 

      În ultima perioadă, multe instituţii au încercat realizarea unor 

proiecte de bibliotecă digitală, pornind de la de definirea conceptului şi 

terminând cu caracteristicile produsului finit urmărit. Astfel, “Association 

of Research Libraires” identifica următoarele elemente în definiţiile date 
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bibliotecii digitale” (20): 

• biblioteca digitală nu este o entitate singulară; 

• biblioteca digitală necesită o tehnologie compatibilă cu resursele 

celorlalte biblioteci, o tehnologie care să asigure accesul la resurse 

informaţionale externe; 

• legăturile dintre mai multe biblioteci electronice şi serviciile de 

informare sunt transparente pentru utilizatorii finali; 

• scopul este asigurarea accesului universal la bibliotecile digitale şi la 

serviciile de informare; 

• colecţiile bibliotecilor virtuale nu sunt limitate la documente text, 

hypertext sau hypermedia, ci se extind în documente digitale care nu pot 

fi reprezentate sau distribuite în format tipărit. 

     Este de subliniat faptul că biblioteca digitală cuprinde trei 

elemente esenţiale: biblioteca electronică, tehnologiile de informare şi 

comunicare şi utilizatorul. Integrând resursele informaţionale, 

tehnologiile de informare şi utilizatorul într-un concept organizaţional, 

biblioteca digitală reprezintă contextul care include într-o strânsă 

dependenţă colecţiile electronice şi instrumentele de management al 

informaţiei; “conceptul de bibliotecă digitală nu este echivalent cu cel de 

colecţie digitală şi instrumente de management al informaţiei adecvate; 

reprezintă contextul care reuneşte colecţiile, serviciile, utilizatorii în 

scopul asigurării întregului ciclu de viaţă al informaţiei: crearea, 

disiminarea, utilizarea, prezervarea, procesul de informare propriu-zisă, 
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cunoaşterea”. (21) 

       Echipa Programului Naţional pentru o Bibliotecă Digitală din 

cadrul Bibliotecii Congresului (S.U.A., 2003) a identificat zece sarcini 

care trebuie îndeplinite ca premisă pentru realizarea, în secolul XXI, a 

unor biblioteci digitale eficiente şi de anvergură (22): 

 

    Constituirea resurselor 

 

        Prima sarcină : Dezvoltarea unei tehnologii îmbunătăţite pentru 

digitizarea materialelor analogice. 

        Sarcina a doua: Proiectarea instrumentelor de căutare şi recuperare 

care să compenseze neajunsurile informaţiei catalogate în forma 

prescurtată /  incompletă sau ale informaţiei descriptive. 

         Sarcina a treia: Proiectarea instrumentelor care să faciliteze 

amplificarea catalogării sau informării descriptive prin incorporarea 

contribuţiilor utilizatorilor. 

     Interoperabilitate: 

         Sarcina a patra: Stabilirea protocoalelor şi standardelor pentru 

facilitarea unificării bibliotecilor digitizate dispersate. 

     Proprietatea intelectuală: 

         Sarcina a cincea: Rezolvarea preocupărilor de natură legală 

asociate cu accesarea, copierea şi diseminarea materialelor pe suport fizic 

şi digital. 
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     Acces eficient: 

         Sarcina a şasea: Integrarea accesului atât la documentele digitale, 

cât şi la cele pe suport fizic. 

         Sarcina a şaptea: Promovarea unor modalităţi de prezentare a 

resurselor eterogene într-o formă coerentă. 

         Sarcina a opta: A face din Biblioteca Naţională Digitală o structură 

utilă diverselor comunităţi de utilizatori, pentru diferite scopuri. 

         Sarcina a noua: Furnizarea unor instrumente mai flexibile şi 

eficiente pentru transformarea conţinutului digital, în aşa fel încât să 

satisfacă necesităţile utilizatorilor finali. 

      Susţinerea financiară a resursei: 

         Sarcina a zecea: Dezvoltarea unor modele economice pentru 

susţinerea financiară a Bibliotecii Naţionale Digitale.  
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Cartea electronică în societatea informaţională şi a 
cunoaşterii 

 
dr. Octavian Mihail Sachelarie 

 

În ziua de 21 mai 2001 avea loc la Academia Română, în 

organizarea Secţiei de Ştiinţă şi Tehnologia Informaţiei a Academiei 

Române, a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică şi 

a firmei Softwin, simpozionul cu tema “Cartea electronică”. În conferinţa 

susţinută cu acest prilej, intitulată “Societatea cunoaşterii şi cartea 

electronică”, academicianul Mihai Drăgănescu, preşedintele Secţiei de 

Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei a Academiei Române, prognoza că 

societatea informaţională se va extinde pentru a deveni societatea 

cunoaşterii, aceasta din urmă mult mai cuprinzătoare decât prima: 

“Cunoaşterea este informaţie cu înţeles şi/sau informaţie care acţionează. 

De aceea, societatea cunoaşterii nu este posibilă decât grefată pe 

societatea informaţională şi nu poate fi separată de  aceasta. În acelaşi 

timp, ea este mai mult decât societatea informaţională prin rolul major 

care revine informaţiei – cunoaştere în societate”(1). Reputatul 

academician sublinia faptul că trecerea de la societatea informaţională la 

societatea informaţională şi a cunoaşterii se face prin anumiţi vectori – 

Internet extins, Cartea electronică, Utilizarea agenţilor inteligenţi, 

Managementul cunoaşterii: “Dacă vom reuşi să extindem rapid Internetul 
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în România şi să lansăm conceptul de carte electronică şi, evident, 

elaborarea şi fabricarea de cărţi electronice în contextul viziunii despre 

societatea informaţională şi a cunoaşterii, atunci vom face primul pas în 

această societate. Vom putea produce atunci cărţi electronice pentru 

şcolari, elevi, pentru studenţi, cărţi ştiinţifice, literatură, cărţi de 

cunoştinţe folositoare etc. Vom oferi prin accesul la cunoaştere egalităţi 

de şansă în viaţa tuturor tinerilor şi cetăţenilor ţării noastre.” (2) 

Într-adevăr, cartea electronică este considerată unul dintre cei mai 

importanţi vectori ai societăţii cunoaşterii, istoria ei fiind de dată recentă, 

bazându-se pe noile tehnologii apărute. Dezvoltarea rapidă a acestui nou 

tip de comunicare (şi de lectură) nu mai este contestat de nimeni, mai ales 

că studiile realizate arătau, de exemplu, că, în anul 2004, jumătate din 

numărul cărţilor publicate în Statele Unite şi Europa erau cărţi electronice 

(în România, prima carte pe Internet a fost publicată în anul 1996). 

La sfârşitul acestui preambul privitor la cartea electronică într-o 

nouă societate, putem concluziona: “Societatea cunoaşterii presupune nu 

numai o extindere şi o aprofundare a cunoaşterii umane, ci şi, mai ales, 

managementul cunoaşterii şi o diseminare fără precedent a cunoaşterii 

către toţi cetăţenii prin mijloace noi, folosind cu prioritate Internetul. 

Prima dintre aceste mari noutăţi care oferă o diseminare fără precedent a 

cunoaşterii este cartea electronică”. (3) 
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1. Cartea electronică – drumul către o “societate fără 

hârtii” 

 

Teoria conform căreia ne îndreptăm către o “societate fără hârtii” 

a apărut odată cu noile tehnologii care permit informaţiilor să fie 

accesibile numai pe dischetă sau în format CD-ROM. Dezvoltarea rapidă 

a acestor tehnologii a dus la descoperirea unor noi instrumente de lucru şi 

a unor noi forme de conţinut: documentele electronice, al căror substanţă 

o reprezintă cărţile, documentaţia tehnică şi ştiinţifică, periodice, reviste, 

rapoarte, diverse articole şi colecţii: “viitorul cărţii în era digitală ne este 

deseori înfăţişat în contextul impunerii pe piaţă a dispoziţiilor portabile 

de lectură şi a aplicaţiilor soft corelative. Cartea este redefinită din 

perspectiva disocierii între conţinut şi suportul material al acestuia. 

Cartea nu înseamnă foaia de hârtie pe care a fost publicată, ci conţinutul 

informaţiei, pentru că cititorul ştie că ceea ce dă identitate cărţii este 

experienţa intimă a lecturii, universul pe care i-l deschide acest izvor de 

cunoştinţe şi nu aspectul ei, obiectul fizic. Acelaşi conţinut poate fi 

publicat atât pe hârtie, cât şi în format electronic.” (4) 

Cum am putea defini însă cartea electronică (e-book)? O definiţie 

cu caracter general înţelege prin carte electronică “varianta electronică a 

unei cărţi tipărite, care poate fi citită pe calculator, laptop, pe dispozitive 

portabile de lectură, pe dispozitive gen Palm/PDA, pe ecranul telefonului 

mobil sau pe terminale Internet”(5). Cartea electronică este un fişier 
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informatic, un software încadrat într-un format specific unei cărţi. Cartea 

electronică are nevoie de un hardware pentru a fi „citită” (PC sau alte 

dispozitive). Pentru a putea vizualiza o carte electronică este necesară 

existenţa unei aplicaţii soft specială, care să dea posibilitatea afişării pe 

ecran a acesteia. Companii ca Microsoft sau Adobe au creat aplicaţii 

speciale (Microsoft Reader şi Adobe Acrobat e-Book Reader) care permit 

lecturarea cărţilor electronice. Noile aplicaţii se dezvoltă în sensul 

optimizării actului de lectură, prin încercarea de a da cititorului aceeaşi 

senzaţie pe care acesta o are răsfoind o carte tipărită. Microsoft Reader 

include tehnologia Clear Type, care conferă lizibilitate mai bună 

conţinutului vizualizat prin mijloace electronice (rezoluţie mai bună a 

ecranului, fonturi reglabile în funcţie de nevoile cititorului etc.). Simultan 

Adobe e-Book Reader include tehnologia Cool Type (6).  

 

2. Cartea electronică – evoluţie. Avantaje şi dezavantaje 

 

Putem vorbi de o piaţă a cărţilor pe CD-ROM începând cu anii 

’90, cu toate că succesul lor a fost mai mic decât aşteptărilor celor care au 

investit în acest domeniu. În special piaţa lecturilor de agrement a avut o 

evoluţie mult mai slabă, o explicaţie dată fiind aceea că literatura în 

format electronic (roman, nuvelă, poezie) nu este în concordanţă cu 

relaţia (personală, intimă) pe care cititorii trebuie să o aibă cu textul 

(scris, tradiţional). Aşa se face că interesul faţă de cartea în format 
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electronic a rămas ridicat în rândul specialiştilor, a universitarilor. 

Sesizând că la nivel de mental, cel puţin, cititorii sunt mai apropiaţi de 

cartea tradiţională, investitorii s-au gândit la realizarea unei cărţi 

electronice care arată şi este folosită mai mult ca o carte “reală” (7). În 

anul 1998, mai multe companii mici au lansat substitute pentru 

publicaţiile tradiţionale (de hârtie). Rocket Book şi Soft Book, două 

dintre aceste substitute, au fost prezentate la “Electronic Book ‘98”. În 

anul 1999 se lansa net Library care spera să valorifice interesul publicului 

pentru Internet. 

Să ne întoarcem însă la cele două tipuri de carte electronică 

semnalate mai sus şi să prezentăm principalele lor caracteristici (8): 

Rocket Book are mărimea unui roman broşat mediu, cântărind 

cca. 500g. şi având un ecran de 10x7,5 cm. Poate conţine până la 4000 de 

pagini de text (aprox. 10 cărţi) şi funcţionează cu o baterie de 20 ore. 

Preţul, la nivelul anului 1998, era de 500 dolari. Conţinutul este în format 

HTML, se încarcă printr-un modem de computer şi poate fi vizionat pe 

Rocket Book-ul împreună cu care a fost cumpărat. 

Soft Book-ul cu coperte de piele are aproape 1500g, cu un ecran 

de 17,5x15 cm. Are o baterie de 5 ore şi încarcă 100000 de pagini (250 de 

cărţi). Costul iniţial a fost de 300 dolari, dar este însoţit de un contract cu 

obligativitatea de a cumpăra un conţinut de carte de 20 de dolari, timp de 

24 de luni. Conţinutul este în format HTML, dar este transferat direct 

unui dispozitiv de citire printr-un modem intern. 
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Se discută foarte mult despre avantajele şi dezavantajele cărţii în 

format electronic, despre impactul lor asupra cititorilor şi despre viitorul 

cărţii tradiţionale în era electronică. Hermina Anghelescu, profesor la 

Universitatea Wayne (S.U.A.) sintetizează, într-un edificator studiu, 

opiniile unor specialişti ai domeniului (9): 

• Thomas Pack, de la CD-ROM Professional, arată că 

formatul electronic îţi permite “să cauţi instantaneu cuvinte şi subiecte, 

păstrează locul unde ai rămas, prin semne de carte automate, întoarce 

paginile prin apăsarea pe o tastă; cărţile pot fi citite în întregime şi 

numărul lor creşte fără ca greutatea să se modifice”(10). În opinia lui 

Pack, cartea în format electronic oferă certe avantaje pentru scriitori şi 

editori: pentru scriitori, ediţiile electronice oferă o nouă scenă fascinantă, 

iar în cazul editorilor, lucrările electronice sunt mai ieftine şi mai uşor de 

distribuit decât textele pe hârtie. Pentru librari şi bibliotecari, cărţile în 

format electronic sunt uşor de depozitat, iar pentru cititori, informaţia este 

uşor de găsit, iar pasajele dorite şi cuvintele cheie pot fi analizate rapid şi 

uşor. 

• D. Dorman, în reviste American Libaries (februarie 1999), 

aducea ca argument în favoarea cărţii în format electronic posibilitatea 

îmbunătăţirii continue a tehnologiei de afişare a textului: “a sosit deja 

ziua în care afişajele electronice sunt mai uşor de citit decât cele mai 

multe cărţi. Aceasta este în avantajul atât al celor cu defecte de vedere, 

cât şi al cititorului obişnuit.” (11)  
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În acelaşi articol, sunt consemnate şi câteva din dezavantajele 

cărţii electronice, aşa cum sunt văzute ele de către diverşi specialişti ai 

domeniului: 

• Renée Oslon (12), redactor şef la School Library Journal, 

referindu-se  la inconvenientele ediţiilor de cărţi electronice aprecia că: 

preţurile de lansare ale dispozitivelor de citire de cărţi electronice (de la 

300 la 600 dolari) sunt “prohibitive pentru cele mai multe familii”; dacă 

dispozitivele de lectură ar deveni populare, bibliotecilor ar putea 

înregistra o scădere în circulaţia cărţii şi editorii o reducere a cifrei de 

vânzări.    

• Stepen Sottong (13),  bibliotecar, inginer şi tehnician: 

“tehnologia afişării… este una dintre cele mai slabe funcţii ale cărţilor în 

format electronic şi ale computerelor”. Această disfuncţie se 

materializează în capacităţile insuficiente de densitate ale ecranelor de 

afişaj. La nivelul “permanenţei datelor”, deşi sunt considerate “medii 

permanent stocate”, CD-ROM-urile s-au dovedit sensibile la temperatură 

şi umiditate ridicate, la “poluarea aerului şi la avariile de manipulare”. 

Durata vieţii mediilor optice nu este stabilită, întrucât, tehnologic, ele 

sunt relativ noi. Fabrica de CD-ROM-uri “Imitation” garantează CD-urile 

sale numai 25 de ani. Chiar dacă media de arhivare ar dura 100 de ani, 

aparatul şi softul necesar s-o citească nu durează atât. Concluzia: 

pericolul ca noile formate tehnologice să devină demodate este o realitate 

serioasă. 
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Un alt inconvenient al cărţii electronice este acela al uşurinţei cu 

care se poate încălca copyright-ul, în sensul că, conţinutul unei publicaţii 

digitale nu este legat de un obiect fizic, copierea lui fiind astfel foarte 

greu de controlat. Se dau însă şi soluţii la o asemenea dificultate: 

furnizorul de cărţi în format electronic online net Library afirmă că poate 

evita asemenea probleme prin monitorizarea şi controlul obiceiurilor 

utilizatorilor săi – “Dacă un utilizator vizionează mai multe pagini dintr-o 

carte – ceea ce poate să însemne că persoana vrea să copieze secţiuni 

largi –, net Library afişează automat o notiţă şi-i cere utilizatorului să se 

oprească. Dacă vizionarea rapidă continuă, contul îi este îngheţat şi 

utilizatorul este cercetat pentru a se descoperi natura vizionării” (14). 

Această soluţie aduce însă restricţii serioase asupra accesului la 

informaţie digitală. 

În opinia multor specialişti, teoria conform căreia noua 

tehnologie ar putea să înlocuiască în mod absolut cărţile tradiţionale este 

forţată: “transferul reclamă acces la Internet – în mod clar o prioritate 

minimă pentru anumite grupuri din societatea noastră; bibliotecile care 

acordă întreaga lor atenţie adoptării tehnologiei noi riscă să se izoleze de 

grupurile care au cel mai mult nevoie de serviciile lor” (15).  

În aceeaşi notă, Thomas Pack, colaboratorul revistei “CD-ROM 

Professional”, declara: “electronica nu face în mod necesar o carte mai 

bună. Tipografierea textului digital este departe de a fi plăcută din punct 

de vedere estetic, iar o lectură prelungită creează probleme de sănătate şi 
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ocupaţionale, oboseala ochilor nefiind deloc cea mai puţin importantă 

dintre ele” (16). 

Se constată, în prezent, o anumită presiune asupra bibliotecilor 

pentru a spori accesul on-line şi de a reduce achiziţiile de tipărituri. 

Trebuie să înţelegem însă bine faptul că nu totul este disponibil gratuit şi 

instantaneu pe Internet. În acest context, subscriem la opinia prof. 

Hermina Anghelescu: “Cred că bibliotecile au obligaţia faţă de ele însele 

ca instituţii, şi cu atât mai mult faţă de clienţii lor, să înţeleagă mai bine 

tehnologia actuală – ceea ce le oferă şi încotro se îndreaptă –, înainte de a 

investi fondurile necesare pentru a fi “centrul schimbărilor”. Cărţile în 

format electronic nu vor trebui să le înlocuiască complet pe cele pe suport 

de hârtie, dar vor avea un loc printre variatele opţiuni de format, deja 

disponibile pentru consumatori. În concluzie, în opinia mea, cărţile în 

format electronic sunt utile şi adecvate în anumite contexte, dar valoarea 

lor reală este discutabilă. Ca bibliofil declarat, nu-mi pot imagina că o 

carte păstrată pe CD-ROM sau în fişierul unui computer ar avea vreo altă 

semnificaţie decât aceea a conţinutului ei. Cărţile sunt simbolul unei 

culturi în care îşi are originea şi cheia o mai bună înţelegere a istoriei şi 

evoluţiei omenirii. Ele reprezintă şi poartă cu ele realizările trecutului, 

atât cele mai mari, cât şi cele mici, şi-i inspiră pe aceia care, ca şi mine, le 

primesc ca pe ceva mai mult decât o colecţie de cuvinte. Este imposibil să 

nu fii de acord cu ceea ce spunea un bibliotecar: “Trebuie să mă întreb ce 

anume din propria noastră cultură va supravieţui pentru a inspira pe 
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oricine peste 50 sau chiar 100 de ani de acum înainte. Să fiu sincer, nu 

ştiu” (17). 

Cu toate acestea, cartea electronică a apărut ca o necesitate într-o 

lume în care comunicarea capătă noi conotaţii. Economia de timp, lectura 

pragmatică, asaltul informaţional, toate acestea fac ca utilizatorul să se 

îndrepte şi spre suportul electronic. Discuţiile despre viitorul cărţii vor 

continua, iar industria cărţilor despre viitorul cărţii este profitabilă. În 

acest sens, noul subiect apărut, cărţile despre viitorul cărţii, poate fi pus în 

evidenţă de toate căutările în marile baze de date. Astfel, o căutare în 

OCLE, efectuată în 9 septembrie 1998, a găsit la cuvântul “carte” 

306.916 înregistrări şi la cuvântul “viitor” 92.254 înregistrări. Combinate, 

aceste seturi au dat 581 de înregistrări, dintre care 571 reprezentau cărţi, 

563 dintre ele redactate în limba engleză. După un interval de numai 5 

zile (14 septembrie 1998), aceeaşi căutare a dus la identificarea a 495.152 

de înregistrări, la cuvântul carte, şi a 92.345 de înregistrări, la cuvântul 

“viitor”. Un număr de 671 de înregistrări cuprindeau ambele cuvinte, 632 

dintre ele reprezentând cărţi, dintre care 623 erau redactate în limba 

engleză. Concluzia: creşterea spectaculoasă a producţiei de carte dedicată 

viitorului cărţii. Din acest punct de vedere, există o formă de monopol al 

gândirii anglo-saxone şi, implicit, al limbii engleze, acest spaţiu 

geografic, economic, lingvistic şi cultural găzduind cele mai 

semnificative şi mai radicale mutaţii în domeniul editării, difuzării, 

comercializării şi utilizării cărţii electronice (18).  
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Lectura în  mileniul al treilea -  o perspectivă  sociologică  

 
dr. Octavian Mihail Sachelarie 

 

Lectura – obiect al investigaţiei sociologice 

 

Studiile (sociologice) comparative privind fenomenul lecturii 

la nivelul mai multor ţări sunt destul de puţine, principala dificultate 

constând în realizarea unui corpus de indicatori care să se regăsească 

în cazul fiecărei entităţi (ţări) investigate. Este vorba, în esenţă, de 

nomenclatoarele socio-profesionale care dezvăluie diferenţe 

semnificative de la o ţară la alta. Totuşi, analizând literatura de 

specialitate, am regăsit prezentarea unor astfel de studii care dau, cel 

puţin la nivel orientativ, repere privind starea actuală a lecturii, 

tendinţele ei de evoluţie. Astfel, Emil Tudor într-un articol foarte bine 

organizat, prezintă rezultatele unor anchete la scară europeană. Sunt 

enumerate câteva de studii(1): 

1. Studiul realizat de France-Édition (1993). 

2. Anchetele intitulate “Regards croisés: Lire en Europe, une 

comparaison –Allemagne, Italie, Grande-Bretagne, Espagne, France”, 

realizate în anul 1994 de Direcţia pentru Carte şi Lectură din Franţa si de 

compania France Loisirs, cu prilejul Târgului de Carte „Temps des 
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Livres”. Acest studiu a fost finalizat în anul 1996. 

3. Ancheta despre practicile de lectură din liceele aflate în cinci 

capitale europene “Grinzane Europa 97. Les lycéens d'Europe et la 

lecture”, realizată la iniţiativa Fundaţiei Grinzane Cavour din Italia. 

4. Ancheta “Grinzane Europa 99” iniţiată de aceeaşi fundaţie. 

Articolul mai sus amintit redă unele din constatările unui studiu 

privind “Practicile de lectură în Franţa, Germania, Marea Britanie, Italia 

şi Spania”. Este un studiu comparativ, realizat de Colombe Schneck 

pentru France-Édition, în anul 1993. Studiul,  structurat în trei părţi 

(profilul cititorilor, factorii socio-demografici şi mediile politice şi 

culturale (instituţionale) a dus la reliefarea multor constatări interesante în 

ceea ce priveşte evoluţia fenomenului lecturii. Iata câteva dintre acestea: 

     -în fiecare ţară se constată o creştere a segmentării pieţelor 

naţionale, de la multitudinea profilurilor de cititori până la diversificarea 

cererilor de titluri; 

    -au fost identificate două mari tipuri de cititori: 

a. Cititorul tradiţional: pentru el, lectura este o plăcere, o 

activitate desfăşurată cu regularitate; cumpără cărţi de la librărie, 

îndeosebi opere de ficţiune pe care le citeşte în totalitate; licenţiat, 

constituind un segment în creştere în ţările în care se constată o creştere a 

nivelului de şcolarizare; locuieşte în mediul urban. 

b. Cititorul mediu sau cititorul ocazional: citeşte câte puţin din 

toate, cumpărând atât din marile magazine cât şi din librăriile 
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specializate; unii dintre ei nu se consideră cititori adevăraţi, pentru că 

citesc cărţi (ghiduri practice, cărţi de benzi desenate etc) pe care nu le 

consideră “cărţi adevărate”; consumă mai degrabă pentru a găsi o 

informaţie; student sau salariat, lectura este pentru el un instrument de 

informare şi formare. 

Pornind de la aceste “două portrete robot”, se afirmă faptul că 

studiul deprinderilor de lectură în Europa trebuie să se concentreze pe 

cele două tipuri de “strategii de lectură”- lectura tradiţională şi cea de 

consultare. Scăderea generală a indicelui de lectură în Europa trebuie 

judecată şi în contextul modificării felului în care cititorii se raportează la 

carte, în condiţiile unei anumite pierderi de legitimitate: cartea nu mai 

este percepută atât de mult ca obiect de valoare - ea este citită si apoi 

aruncată. Se face din ce în ce mai puţin apel la imaginar şi mai mult la 

realitate. 

În ceea ce priveşte factorii socio-demografici ai lecturii, se 

precizează faptul că rezultatele se bazează pe ancheta intitulată “Practici 

culturale ale francezilor”, realizată în anul 1989. Printre tendinţele 

surprinse de această anchetă se remarcă următoarele: 

- 94 % dintre francezi citesc cel puţin o carte pe an, cei mai activi fiind 

identificaţi în regiunea pariziană şi în marile oraşe; 

- concurenţa făcută lecturii de către presă şi tv. este relativă; 

- se constată: scăderea numărului de cărţi citite şi creşterea numărului 

de cititoare; un recul al lecturii la persoanele cu vârste între 15-24 de ani, 
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considerat un “efect de generaţie”. 

Scăderea indicelui de lectură este explicată prin faptul că scrisul, 

în cultura contemporană, are un rol mai puţin important, cartea 

pierzându-şi locul său de instrument privilegiat de exprimare şi 

transmitere a culturii. Ea nu mai reprezintă un obiect “sacru”, pe care îl 

citeşti de la prima la ultima pagină, ci o modalitate, ca oricare alta, de 

informare şi de petrecere a timpului liber. 

Cele două mari tendinţe, în ceea ce priveşte lectura, identificate 

la francezi (creşterea numărului de cititoare şi scăderea lecturii la 

persoanele cu vârste cuprinse între 15-24 de ani) pot fi regăsite în 

întreaga Europă. Tinerii continuă să fie categoria de cititori cea mai 

activă, chiar dacă indicele de lectură în rândul lor este în scădere. Se 

constată o schimbare a manierei de a citi: cartea este consultată în primul 

rând pentru găsirea unei informaţii. Acest tip de lectură nu este considerat 

de către tineri o “lectură veritabilă”. Femeile citesc mai mult, în special 

romane, într-o manieră tradiţională (cărţi de “citit” şi nu “de consultat”, 

contrar bărbaţilor”), existând un tip de lectură specific feminin (din 

plăcere, în detrimentul găsirii unei informaţii, cititul cărţilor decât al 

presei). 

Aceste tendinţe se regăsesc în toate ţările europene, vârsta, sexul, 

veniturile, gradul de educaţie, dimensiunea oraşului condiţionează atât 

cantitatea (frecvenţa), cât şi calitatea (genul) lecturii. Indiferent de ţară, se 

poate afirma: 
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- cititorii cei mai activi sunt de gen feminin, cu studii superioare 

şi care trăiesc în mediul urban; 

- cititorii “medii” sunt în general tineri şi de gen feminin; 

- cititorii ocazionali nu au în general studii superioare şi se găsesc 

atât în mediul rural cât şi în cel urban. 

Partea a treia a studiului privind “Practicile de lectură în Franţa, 

Germania, Italia şi Spania: studiu comparativ” aduce constatări privind 

situaţia mediilor instituţionale ale lecturii: 

- în domeniul bibliotecilor publice, diferenţele sunt mari, de la 

Marea Britanie, bine “dotată” în acest sens, Franţa, cu mai puţine 

biblioteci publice până la Spania şi Italia, unde numărul de biblioteci 

publice este insuficient; 

- locul cărţii în sistemul şcolar şi universitar depinde de tipul de 

organizare a învăţământului: în Marea Britanie, studentul este 

supravegheat de un “master” care îl sfătuieşte şi care îi recomandă 

lecturile în funcţie de nevoile, dar şi de gusturile sale personale; în Italia, 

studentul (cel mai activ dintre ţările comparate) este nevoit să exploreze 

singur bibliografia (nu există cursuri, ci doar o bibliografie care cuprinde 

temele examenelor); în Germania şi Franţa, studenţii sunt numiţi şi 

“cititorii utilitari”, ei solicitând de regulă cărţi mai ieftine, în care 

informaţiile sunt mai sintetizate. 

Studiile citate au adus în discuţie şi impactul pe care mass-media 

îl are în ceea ce priveşte indicele de lectură. Este sigur faptul că mărirea 
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numărului de canale tv. în Franţa, Italia, Marea Britanie şi Spania, 

petrecută în anii’ 80 a avut consecinţe asupra deprinderilor de lectură. Cu 

toate acestea, nu este deloc sigur faptul că televiziunea ar fi cauza (sau 

singura cauză, am zice noi) scăderii interesului pentru lectură (un sondaj 

realizat în Franţa a arătat că pentru 72 % dintre cei intervievaţi apariţia 

noilor canale tv. nu a schimbat cu nimic obiceiurile de lectură, 5% 

afirmând că acest lucru mai degrabă i-a făcut să citească mai mult.). S-a 

observat că pe măsură ce se acordă mai mult timp loisir-ului, se citeşte 

mai mult. Franţa este singura ţară în care emisiunile literare de la 

televiziune au o influenţă directă şi puternică asupra pieţei de carte- 

televiziunea poate constitui o modalitate de acces la carte, de exemplu, 

prin emisiuni literare, adaptări tv. ale unor opere etc. 

Cercetările privind lectura realizate în S.U.A., s-au concentrat pe 

demonstrarea avantajelor acesteia faţă de alte forme de recreere şi pe 

dezvoltarea metodologiei de măsurare a efectelor lecturii. Lectura şi 

educaţia au fost considerate componente vitale ale succesului (în sec. al 

XX-lea) industrializării şi afacerilor. Pamela Sewce Richards, de la 

Rutgers University (S.U.A.), în comunicarea “Lectura şi cercetarea 

lecturii în S.U.A. în sec. XX” reliefa câteva dintre tendinţele negative în 

lectura curentă din S.U.A.(2): bărbaţii par să fi abandonat lectura ca 

activitate de loisir: lectura recreaţională este în descreştere printre tinerii 

americani de ambele sexe; lectura, văzută ca înţelegere, abilitatea de a 

înţelege complex scrisul material, au scăzut dramatic. 
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În România nu există, deocamdată, preocupări pentru studii 

ample de sociologia lecturii, paradoxal, într-un moment în care se cer 

lămurite numeroase aspecte: statutul social al scriitorului, locul şi rolul lui 

în societate; circulaţia operei (literare); relaţia dintre valoare (literară) şi 

succesul la public; audienţa; surprinderea unor tipologii ale lecturii şi ale 

lectorului; rolul, funcţiile şi efectele lecturii la nivel psiho-social. Toate 

aceste aspecte se materializează în indicatori care pot măsura starea 

culturală a naţiunii (3). Miza este, în ultimă instanţă, identificarea unui 

model cultural românesc, conţinând, ca paliere, creatorul, opera sa, dar şi 

utilizatorul, precum şi racordarea acestui model la valenţele unei societăţi 

a cunoaşterii. 

Bibliotecile româneşti ar trebui să devină centre de cercetare ale 

lecturii viabile, avându-se în vedere schimbările majore survenite în 

structura intereselor şi nevoilor de lectură, a mijloacelor de comunicare, a 

relaţiilor cu creatorii şi cu comunitatea în care activează, totul interpretat 

într-o viziune globală care ar deschide calea spre o comunicare reală la 

nivel naţional şi european. Prioritare ar fi cercetările care să ne 

lămurească asupra impactului pe care automatizarea şi informatizarea le 

au asupra utilizatorilor, mai ales acum, când mulţi contestă funcţia de 

„cunoaştere” a  Internetului. De interes ar fi şi studiile care să configureze 

„hărţi” ale lecturii şi ale lectorului, tipologii ale intereselor de lectură, 

modul în care sunt percepute noile servicii puse la dispoziţie de către 

bibliotecă. Cu toate că cercetarea sociologică presupune personal 
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specializat (sunt prea puţini sociologi în bibliotecile româneşti), 

considerăm că există soluţii, o asemenea funcţie de cercetare putând fi 

însuşită, de exemplu, de asociaţiile profesionale ale bibliotecilor din 

România. 

 

Lectura şi provocările noilor tehnologii de comunicaţie 

 

Este unanim acceptat faptul că noul univers comunicaţional va 

afecta atât destinul cărţii tradiţionale, cât şi al lecturii, în special al celei 

instituţionale. Numeroasele discuţii care se poartă au dus la identificarea 

unor potenţiale avantaje şi dezavantaje ale mediului electronic, văzut ca 

un mediu „incert” (4). Dintre dezavantaje, putem enumera: accesibilitatea 

încă limitată la Internet (constrângeri de natură economică, culturală); 

pericolul de izolare şi de atomizare socială, de „rupturi” în spaţiul 

comunicării interumane; noua alfabetizare (electronică) poate duce la 

grave clivaje de natură socială, o serie de categorii socio-profesionale 

neavând accesul şi competenţele necesare pentru folosirea noilor 

tehnologii; pericolul poluării informaţionale, al patologiilor de ordin 

informaţional, al promovării unei inteligenţe confuze; diminuarea 

capacităţii de interiorizare şi reflecţie, imposibilitatea de a structura 

informaţiile; lipsa unei ierarhii a informaţiilor, care poate fi contracarată 

prin derularea unor programe de formare continuă, a utilizatorilor 

(navigarea inteligentă care să ducă la stimularea creativităţii, a 
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interactivităţii şi a gândirii asociative); pericolul promovării unei gândiri 

distorsionate, cauzată de subtile mecanisme de dezinformare şi 

manipulare şi de instaurarea unei gândiri unice (exprimată într-o limbă 

unică: engleza), rezultatul existenţei marilor grupuri de comunicare. 

Există şi alte probleme care aşteaptă o soluţie: fiabilitatea informaţiei 

accesate, stabilirea autenticităţii surselor, stocarea şi arhivarea 

publicaţiilor electronice, controlul bibliografic al publicaţiilor electronice, 

împrumutul, proprietatea intelectuală. 

Avantajele noului mediu electronic se materializează în: 

democratizarea culturii şi cunoaşterii, ameliorarea semnificativă a vieţii 

cotidiene a oamenilor (exemplu: creşterea accesului la lectură al 

persoanelor cu deficit de vedere); facilităţile aduse de editarea, difuzarea 

şi accesarea electronică la cei cuprinşi într-o formă sau alta de 

învăţământ; deschiderea unei largi perspective consultării documentelor 

la domiciliu, expedierea imediată, sub formă de fişier, a textelor 

solicitate. 

Noile tehnologii influenţează pozitiv dimensiunile, conţinutul şi 

calitatea lecturii, ducând la noi oportunităţi: posibilitatea accesării 

conţinutului unor documente aflate la distanţă şi a reproducerii integrale 

sau parţiale a acestora; sprijinirea lecturii active, prin furnizarea unor noi 

căi şi piste de căutare, de rezumare şi decodare a textelor, punând la 

dispoziţie suportul necesar lecturii multiple, asigurate acum de accesul 

simultan la mai multe texte. 
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Toate aceste probleme schimbă, calitativ, conţinutul conceptului 

de lectură, funcţiile şi efectele sale psiho-sociale. Pentru a putea discerne 

anumite proiecţii de dezvoltare în acest domeniu, studiul sociologic se 

impune cu necesitate, cercetările viitoare trebuind să realizeze drumul 

către o societate (democratică) a cunoaşterii. 
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Biblioteca contemporană şi publicul său 

 

dr. Octavian Mihail Sachelarie 

 

 Publicul – receptor al comunicării umane 

 
Conform teoriei comunicării, la capătul lanţului comunicaţional 

se află un receptor, materializat într-o persoană, un grup, un public. 

Aceste tipuri de receptori pot recepţiona şi, eventual asimila mesajele 

transmise de la nivelul unui emiţător. Din această perspectivă, lectura, ca 

fenomen comunicaţional specific, este o caracteristică a unui public, 

structurându-se astfel într-o multitudine de tipuri de cititori (utilizatori). 

Prin urmare, o scurtă prezentare a evoluţiei conceptului de public ni se 

pare absolut necesară. 

În literatura de specialitate se regăsesc numeroase definiţii ale 

conceptului de “public”. Astfel, Paul Foulquié definea publicul ca “un 

ansamblu de persoane” aparţinând unor categorii cu niveluri socio-

culturale analoge şi care, ca urmare a unui interes comun, asistă la acelaşi 

gen de spectacole, conferinţe, citesc jurnale şi cărţi de un tip 

asemănător(1), iar Jean Stoetzel îl considera ”o grupare socială unită prin 

legături psihice”.(2) 

Etimologic, termenul provine de la cuvântul latinesc “pũblǐcus” 



„Dinicu Golescu” Argeş 

                                                                                                
                                                                                      61 

(al poporului) şi de la “pũblǐcum” (neutru, al domeniului public). 

Termenul de “public” are o istorie îndelungată. La mijlocul secolului al 

XVI-lea, acest termen făcea referire la activităţile statului, spre deosebire 

de “privat”, prin care se înţelegea setul de activităţi din afara “zonei 

publice”. Denumirea de “opinie publică” a fost considerată iniţial ca o 

reacţie produsă de o problemă, fiind înţeleasă ulterior ca “atitudine” şi 

semnificând comportamentul unui grup social faţă de o problemă X sau 

un număr X de probleme (3). Actualmente, opinia publică poate fi 

definită ca “o stare colectivă de conştiinţă” în care se împleteşte constanţa 

sau continuitatea atitudinii sociale cu reacţiile momentane şi discontinue 

în faţa unor noi fenomene şi procese sociale, economice, politice (4). 

Sociologul Ioan Drăgan, în lucrarea “Paradigmele comunicării de 

masă” (1996), face o documentată incursiune în istoria şi conţinutul 

conceptelor de “masă”, “public” şi “audienţă”. Reputatul specialist 

analizează definiţia pe care Gabriel Tarde o dă publicului, văzut ca 

rezultatul unei forme specifice de comunicare – comunicarea indirectă, 

care leagă între ei oameni dispersaţi pe spaţii foarte întinse, dar care pot fi 

consideraţi uniţi prin similitudinea unor păreri şi convingeri, ca urmare a 

simultaneităţii informaţiilor primite. Publicul este o mulţime dispersată, 

în care influenţa unor spirite asupra altora a devenit o acţiune la distanţă, 

opinia rezultantă a tuturor acţiunilor la distanţă sau prin contact. În acest 

context, “conversaţia”, după G. Tarde (5), reprezintă acţiunea cea mai 

generală şi mai constantă. El a elaborat una dintre primele paradigme 
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asupra trinităţii “opinie-presă-public”, având ca nucleu conversaţia, 

anticipând astfel “teoria celor două trepte ale fluxului comunicării”. 

Pentru sociologul francez “conversaţia” reprezintă cheia înţelegerii 

diferenţei între activ şi pasiv în ceea ce priveşte publicul: presa nu 

exercită influenţă directă şi autoritară, ci mai degrabă animă conversaţiile. 

Tarde este adeptul “publicului activ”, democraţia participativă 

desfăşurându-se pe această coordonată. Modelul propus, “media-

conversaţie-opinie-acţiune” funcţionează însă în mod exclusiv liniar: 

conversaţia politică este întreţinută de ziare – opinia este rezultatul 

conversaţiei – acţiunea economică, politică şi culturală depinde de opinie. 

Abordările ulterioare ale publicului au avut în G. Tarde un 

precursor important, iar principala teză dezvoltată a fost aceea a unui 

public activ, mult mai mult decât o simplă sumă de “receptori pasivi” (6). 

În volumul “Comunicare şi spaţiu public la români”, Sultana 

Craia pune accentul pe latura participativă, de reunire într-un loc fizic, 

subliniind că “spaţiul public, nu doar ca loc fizic, ci ca realitate 

psihologică/psihosocială, evoluează în legătură cu comunicarea prin afiş, 

pamflet pe foaie volantă sau broşură, carte, presă, media audiovizuale sau 

electronice” (7). 

Totodată, publicul mass-media devine, în special în teoria 

“utilizatorilor şi gratificaţiilor U-G”, un ansamblu structurat de 

“utilizatori”: oamenii nu sunt simpli consumatori de media – ei 

“utilizează” şi “aleg” mediile după nevoile şi interesele lor, având un rol 
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activ în procesul de comunicare. Acest model al consumatorului arată că 

principalele trei nevoi satisfăcute de consumul mediatic sunt: cognitivă, 

de divertisment şi de identitate personală (8). Mai recent, în interpretările 

socio-lingvistice, publicul este un ansamblu de “comunităţi 

interpretative” ale mesajelor (conţinutului) şi formelor comunicării de 

masă, el fiind văzut ca “producător activ de sens”. Având în vedere 

diversitatea criteriilor de abordare a conceptului de “public”, avem de-a 

face nu cu unul singur, ci cu mai multe tipuri de public în interiorul 

aceleiaşi mase de indivizi, ale aceleiaşi colectivităţi sau societăţi. 

Consultând literatura de specialitate, am reţinut tipologia pe care 

o realizează Ştefan Buzărnescu (9): 

- Publicul de masă – rezultatul unui larg interes, resimţit în toate 

segmentele de opinie, pentru receptarea mesajelor. Se caracterizează în 

funcţie de comunitatea de interes a publicului. 

- Publicul dispersat – valorizează informaţia divergent. 

- Publicul concentrat – valorizează aproximativ la fel informaţia 

şi, în plus, cooperează pentru creşterea autorităţii sursei care emite 

mesajul. 

- Publicul omogen – valorizează convergent acelaşi tip de 

mesaje şi manifestă o frecvenţă ridicată în receptarea lor. 

- Publicul eterogen – care rezultă din agregarea unor segmente 

de opinie relativ eclectice, interesate constant faţă de un gen anume de 

mesaj, dar valorizându-l sensibil diferit. 



                                                                           Biblioteca Judeţeană 

      
          64 

-   Publicul local – determinat pe criterii exclusiv spaţiale. 

- Public participant – când se afirmă prin participarea 

nemijlocită la acţiune. 

-  Public mondial – rezultant al transmisiilor în direct al unor 

manifestări de anvergură mondială. 

În societatea contemporană este prezentă tendinţa transformării 

publicului în masă. Coexistenţa tuturor acestor tipuri de public şi a masei, 

precum şi utilizarea propagandei pentru prefacerea acestora în mulţimi 

(fuziunea indivizilor într-un “spirit” sau “suflet colectiv”) sunt fapte 

sociale care se impun constant în cercetările de sociologia comunicaţiilor 

(10). 
 

 Publicul bibliotecii 

 Biblioteca reprezintă un mediu instituţionalizat al lecturii, având 

drept “clienţi” membrii unui public structurat în funcţie de caracteristici 

socio-profesionale, ocupaţionale, psiho-sociale. Tipurile generale ale 

publicului care apelează la serviciile de bază ale bibliotecii sunt reliefate 

în literatura biblioteconomică. În funcţie de criteriul “vârsta”, 

bibliotecarul poate lucra cu următoarele tipuri de public (11). 

• Copiii şi tinerii 

Acest public cuprinde preşcolari, populaţia şcolară, adolescenţii 

şi tinerii. Miza educaţiei (prin lectură) a acestui public este fundamentală, 

presupunând formarea unui potenţial public adult competent social şi 
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cultural. Fiind un public în formare, biblioteca poate deveni pentru 

adolescenţi şi tineri un punct de atracţie, necoercitiv, oferindu-le o 

modalitate de evaziune pozitivă, o formă agreabilă de cunoaştere, o 

formare benevolă cu nuanţe de loisir, un spaţiu primitor şi securizant. 

• Publicul adult 

Cercetările concrete realizate în ultimii ani reliefează faptul că, în 

ţările europene, cât şi în România, populaţia activă, cuprinsă între 25 şi 

60 de ani, citeşte mai puţin decât copiii şi tinerii. Structura pe sexe a 

lecturii arată că femeile citesc mai mult decât bărbaţii, ele reprezentând 

majoritatea în cadrul publicului bibliotecilor. 

a) Publicul feminin 

Studiile sociologice au demonstrat faptul că femeile sunt mai 

receptive la noutăţi şi la civilizaţie decât bărbaţii. Femeile sunt mult mai 

implicate social, în familie, ele fiind cele care cumpără cărţi pentru copii, 

urmărind în acelaşi timp ca literatura şcolară să fie consultată, pentru 

acest lucru împrumutând cărţi de la bibliotecă. Se poate spune că femeile 

sunt mai preocupate de educaţia copiilor, iar prin profesie (educatoare, 

învăţătoare, profesoare) vin în contact cu cartea, determinând astfel 

atitudinea faţă de lectură şi bibliotecă a tinerelor generaţii. 

b) Publicul masculin 

Aceleaşi studii indică faptul că bărbaţii cu studii medii nu 

frecventează biblioteca, fiind mult mai atraşi de televiziune şi de sport (în 

special, fotbalul). Această categorie citeşte numai periodicele sportive, 
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lectura unor alte periodice fiind conjuncturală. Acest non-public este cel 

mai greu de atras spre lectură, spre bibliotecă, în  multe cazuri având şi 

probleme de adaptare socială. 

Actualmente, cel puţin în România, se configurează noi tendinţe 

în lectura publicului adult, activ, materializate în creşterea lecturii 

dedicate pregătirii profesionale şi şcolare. 

• Publicul de vârsta a treia 

Acest tip de public este format din adulţi care şi-au încetat prin 

pensionare activitatea profesională, având, ca potenţial public al 

bibliotecii, următoarele caracteristici: 

- ca bunici, pot forma gustul pentru lectură al tinerelor generaţii; 

- vârstnicii dispun de mai mult timp liber, unii dintre ei citind mai 

mult; 

- în general, pensionarii nu-şi pot permite să cumpere cărţi şi 

ziare, apelând la bibliotecă pentru obţinerea informaţiei de care au 

nevoie; 

- pentru o parte dintre pensionari, marginalizaţi de familie sau 

singuri, biblioteca devine un refugiu, un spaţiu securizant, socializat şi 

agreabil. 

• Publicul defavorizat (persoanele cu handicap) 

În ţările dezvoltate, bibliotecile publice asigură pentru persoanele 

cu probleme fizice facilităţi pentru accesul acestora la informaţie: rampe 

care dublează scările, toalete speciale, servicii la domiciliu. Datorită 
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investiţiilor mari, bibliotecile româneşti nu pot asigura în totalitate astfel 

de facilităţi, cu toate că există numeroase proiecte reuşite în acest sens. 

Biblioteca (publică) trebuie să reprezinte principala sursă de 

furnizare a serviciilor destinate persoanelor cu handicap. De exemplu, se 

poate crea un fond special de publicaţii în Braille şi imprimări audio 

(pentru nevăzători). Într-un asemenea context, relaţia bibliotecii publice 

cu serviciile de asistenţă socială, asociaţiile profesionale, voluntari, 

asociaţiile umanitare sunt salutare. 

În societatea informaţională, informaţia este o marfă care se 

plăteşte, devenind astfel un factor de putere. Alături de factorul 

economic, informaţia generează un puternic hiat social, ducând la apariţia 

aşa-numitelor clase informaţionale: “bogaţii informaţiei” (information-

rich) şi “defavorizaţii informaţiei” (information-poor).(12) Această clasă 

din urmă, “defavorizaţii informaţiei”, reprezintă un potenţial public 

pentru bibliotecile publice. 

Noua categorie socială, cea a “defavorizaţilor informaţiei” este 

puţin cunoscută. Un studiu realizat în anul 1995, subliniază principala 

caracteristică a acestei categorii: lipsa condiţiilor elementare de acces la 

informaţie, pe fondul unei situaţii economice precare.(13) Este de 

evidenţiat însă faptul că sărăcia informaţională nu trebuie asociată cu 

sărăcia economică – utilizatori din clase sociale diferite au frecvent nevoi 

informaţionale identice. Sărăcia favorizează non-lectura, dar nu este 

cauza acesteia. 
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Defavorizaţii informaţiei pot fi identificaţi după prezenţa 

anumitor caracteristici (14): 

- nu fac parte dintr-un singur grup social; 

- sunt incapabili să-şi satisfacă nevoile informaţionale de bază, să 

exprime sau chiar să recunoască aceste nevoi, să fie la curent cu resursele 

de care pot beneficia, această incapacitate datorându-se izolării lor în 

societate; 

- mediul informaţional în care se găsesc este format în special din 

medii de informare populare – televiziune, radio, ziare, informaţia fiind 

limitată; 

- sunt foarte izolaţi într-o lume informaţională în care nu se pot 

acomoda; izolarea este cauzată de reticenţa pe care o au atunci când 

trebuie să dobândească informaţiile de care au nevoie, considerându-se 

marginalizaţi, minoritari ai societăţii. A căuta informaţia înseamnă pentru 

ei a se dezvălui prea mult în faţa celorlalţi şi faptul că nu cer informaţia 

de care au nevoie devine o metodă de autoprotecţie; 

- nu percep pertinenţa informaţiilor în raport cu situaţia lor şi de 

aceea nu le consideră interesante pentru ei. De aceea, este necesară 

depistarea nevoilor lor informaţionale, ajutându-i astfel să se integreze în 

societate. 

Realitatea cotidiană a determinat bibliotecile publice să găsească 

metode de atragere a acestui public potenţial, acestea constând în (15): 

- accesibilitatea geografică şi existenţa mijloacelor de transport; 
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- publicitatea asupra serviciilor bibliotecii; 

- acces uşor şi rapid la informaţii – cărţile trebuie să aibă texte 

uşor de citit, uneori cu caractere mai mari şi cu ilustraţii. În SUA, acest 

tip de colecţii se numesc Hi-Lo (High interest – Low level : Interes mare 

– Nivel Scăzut). Avantajul principal: intimidează mai puţin. Deasemenea, 

sunt de luat în seamă mijloacele audio-vizuale care pot atrage cu uşurinţă. 

- clasificare pe subiecte care să fie susţinută de o semnalizare 

clară, folosind chiar imagini; 

- crearea şi consolidarea unor obiceiuri de lectură - căpătarea de 

abilităţi informaţionale noi; 

- ajutor complet şi imparţial din partea bibliotecarilor; este nevoie 

de o personalizare a serviciilor destinate lor; 

- stabilirea unor relaţii de încredere între bibliotecar şi utilizator. 

Un exemplu edificator în sensul atragerii acestei categorii de 

public către bibliotecă îl reprezintă programul iniţiat de Biblioteca 

publică din San Francisco (16) care a avut iniţiativa de a permite la 

aproximativ 6000 de oameni ai străzii să-şi facă permis de bibliotecă. S-a 

trecut peste inexistenţa unei adrese fixe, aceşti oameni fiind consideraţi ca 

având statut de refugiaţi. Astfel, într-un an de zile, biblioteca a câştigat 

195 de cititori. Ulterior, numărul utilizatorilor “itineranţi” care aveau 

permis a crescut la 328. Acest exemplu a fost urmat şi de alte oraşe 

americane. 
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Cititor – Utilizator 

 

Conceptul de “cititor” are o conotaţie tradiţională, referindu-se la 

persoana care citeşte, suportul tradiţional fiind cuvântul tipărit. De la 

Gutenberg încoace, multe sute de ani, relaţia cititor-lectură a făcut 

referire numai la un mesaj transmis prin intermediul tiparului. Odată cu 

dezvoltarea foarte rapidă a noilor media, vechea paradigmă “cititor-

lectură” este înlocuită cu o alta, “utilizator-informaţie” (17), suportul de 

transmitere a mesajului (a informaţiei) fiind cu totul altul şi implicând 

schimbări spectaculoase la nivelul individului şi a societăţii. 

În orice caz, tipologiile lecturii determină şi anumite tipologii ale 

cititorilor. Vom prezenta în continuare câteva dintre tipologiile cititorilor 

vehiculate în literatura de specialitate. 

Petru Ioan (18), după ce constată că diversele tipuri de lectură 

conduc sine qua non la diverse tipuri de lectori, prezintă următoarea 

tipologie: 

- lectorul ca potenţial receptor al operei; 

- lectorul real (afectiv); 

- publicul generic (segmentele-ţintă ale pieţei cărţii); 

- utilizatorul textului în scopuri practice (informaţionale, 

didactice etc.); 

- lectorul explorator, instaurator de sensuri (savanţii, exegeţi, 

traducători etc.); 
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- lectorul ideal (vizat, imaginat, căruia autorii i se adresează in 

para şi pre-texte), tipuri ce s-ar putea sintetiza în două mari categorii: 

lectorul pur şi simplu şi lectorul profesionist. 

Paul Cornea (19), pornind de la teoria informaţională a lecturii 

(mai precis de la teoriile receptării), propune următoarea tipologie a 

lectorului: 

- lectorul “alter-ego” – primul cititor al rândurilor pe care le scriu 

sunt eu însumi; în acest caz, lectura coincide aproape cu elaborarea 

textului (scrierea lui); 

- lectorul vizat (destinatarul) este cel pe care îl are nemijlocit în 

vedere emitentul unui text (de exemplu, corespondenţa adresată unei 

anumite categorii de cititori); acest lucru se realizează prin subtitluri, 

copertă etc.; 

- lectorul prezumtiv (numit şi ideal) – lectorul pe care autorul îl 

revendică fără a-l cunoaşte, fiind un lector idealizat, general; 

- lectorul virtual (implicit sau model) este unul abstract, cu rolul 

de a prestructura potenţialităţile semantice ale textului; 

- lectorul înscris este cititorul reprezentat “în carne şi oase” în 

text; adesea sub forma personajului care găseşte sau publică un 

manuscris, citindu-l şi comentându-l în faţa noastră ori odată cu noi; 

lectorul înscris tematizează anumite posibilităţi ale lectorului virtual, 

uneori având funcţia de a devansa reacţiile receptorului, orientându-i 

astfel lectura; 
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- lectorul real (empiric) e cititorul propriu-zis, dotat cu o 

identitate socio-culturală precisă, cel care citeşte efectiv textul 

performându-l şi evaluându-l în funcţie de cunoştinţe, predispoziţii, 

interese, circumstanţe. 

Din perspectiva bibliotecii publice, lectura este una de tip 

instituţionalizat, diverse categorii de cititori apelând la serviciile de 

lectură puse la dispoziţia lor. Am adus deja în discuţie schimbarea de 

paradigme la care asistăm în ceea ce priveşte relaţia dintre lectură şi 

informaţie, în sensul transformării cititorului tradiţional în utilizator, un 

concept mai apropiat de o societate a comunicării globale. Acest transfer 

conceptual are la bază însă, şi alte mutaţii care ţin de mediul socio-

economic: titulatura de “bibliotecă publică” este înlocuită cu titulatura 

“bibliotecă publică comunitară”, subliniindu-se astfel sarcina esenţială a 

unei biblioteci publice, aceea de centru informaţional, comunicaţional şi 

educaţional pentru comunitatea în care activează; contextul social s-a 

destandardizat, determinând “scindările” la nivel individual: emoţionale, 

etnice, religioase, vocaţionale şi legate de vârstă (20) – de aici, şi apariţia 

unor noi categorii de utilizatori ai serviciilor de bibliotecă; informaţia este 

considerată astăzi, alături de materia primă şi energie, una din resursele 

fundamentale ale societăţii, devenind un element esenţial al reuşitei şi al 

puterii. În acest context, dotarea fiecărei biblioteci publice cu un sistem 

informaţional propriu, văzut ca “un ansamblu integrat al operaţiilor de 

culegere, transmitere şi prelucrare a datelor, sistematizare, analiză, 
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păstrare şi valorificare a informaţiilor” (21) ar putea rezolva trecerea către 

consumul de informaţii, fiind mult mai aproape de conceptul de 

“utilizator”. 

Toate aceste schimbări explică “de ce” la nivelul bibliotecilor 

publice se observă o mutare a accentului de la funcţia de conservare la 

cea de disponibilizare a informaţiilor, de la activităţile de organizare a 

fondurilor la cele legate de educarea utilizatorilor (22). Această 

accentuare a funcţiei informaţionale a bibliotecii publice a dus la apariţia 

(şi dezvoltarea) conceptului de utilizator. În literatura de specialitate, 

conceptul de utilizator este definit în funcţie de aria lui de cuprindere. 

Astfel, de exemplu, el poate desemna “persoana sau instituţia care 

beneficiază de serviciile unei biblioteci sau centru de informare şi 

documentare” (23), sau, conform definiţiei acceptate de IFLA, utilizatorii 

sunt toţi beneficiarii potenţiali ai unui sistem naţional de informare, de 

fapt, majoritatea populaţiei unui stat. Deasemenea, utilizatorii pot fi 

văzuţi ca “indivizi sau organizaţii, fiecare cu nevoi informaţionale, 

educaţionale, psihologie şi sociale specifice (24)”. În general, se acceptă 

faptul că folosirea conceptului de utilizator presupune o relaţie de 

interdependenţă între bibliotecă şi publicul ei, accentul deplasându-se 

major către satisfacerea nevoilor informaţionale ale acestora. Această 

tendinţă devine decisivă şi dă o nouă conotaţie activităţii de marketing de 

bibliotecă: “utilizatorul devine punctul de plecare şi punctul de sosire a 

oricărei activităţi de bibliotecă: utilizatorul devine treptat forţa motrice a 
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proceselor de informare. El nu mai aşteaptă finalizarea unor activităţi 

concepute de alţii, ci se înscrie în fluxuri ca un generator de forme şi 

acţiuni” (25). 

Tipologii ale utilizatorilor 

Literatura biblioteconomică prezintă diverse tipologii ale 

utilizatorilor bibliotecii publice, realizate în funcţie de diferite criterii de 

abordare luate în consideraţie. Astfel, prof. univ. dr. Victor Petrescu (26) 

clasifică utilizatorii bibliotecii publice în felul următor: 

1. În funcţie de utilizarea serviciilor oferite de biblioteca publică: 

- utilizatorii reali: cititorii care folosesc direct, prin vizualizare, 

tipurile de documente oferite; în această categorie se includ şi utilizatorii 

informaţiilor (în sistem tradiţional sau automatizat) sau cei care participă 

la anumite activităţi de animaţie culturală ce se desfăşoară în bibliotecă 

(expoziţii, lansări de cărţi, întâlniri cu scriitori etc.), fără a fi obligatoriu 

cititori ai acesteia; 

- utilizatorii potenţiali: anumite segmente ale membrilor 

colectivităţii care din diferite motive nu frecventează pe moment această 

instituţie. Cauzele sunt multiple (distanţă mare faţă de aceasta, 

necunoaşterea a ceea ce le poate oferi, dezinteres faţă de instrucţia şi 

educaţia proprie etc.) şi trebuie analizate periodic pentru a le putea 

înlătura, în perspectiva atragerii la lectură a acestor categorii care ar putea 

rămâne în afara lecturii. 
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2. În funcţie de structura utilizatorilor: 

- utilizatori colectivi: în primul rând comunitatea, văzută ca 

ansamblu de interese, preocupări, doleanţe şi în funcţie de structura sa 

socio-profesională, de vârstă, opţională, culturală, instructiv-educativă. 

Comunitatea, la rândul ei, este formată din grupuri sociale, de interes 

pentru activitatea bibliotecară fiind structurarea acestora pe baza unor 

variabile precum vârsta, etnia, structura socio-profesională, preocupările 

comune. 

- utilizatorii individuali – specificitatea bibliotecii publice este 

dată şi de faptul că activitatea utilizatorilor se desfăşoară prioritar 

individual. Fiecare membru al colectivităţii, indiferent de vârstă, profesie, 

preferinţe, este tratat la fel, opţiunile sale, nevoile fiind analizate cu 

responsabilitate. Se oferă posibilitatea deplinei libertăţi a opţiunilor 

culturale, de instrucţie, de educaţie. 

Sociologul Maria Moldoveanu (27) porneşte, în tipologia pe care 

o supune atenţiei, de la raporturile dintre utilizatori şi instituţia 

bibliotecară. Se identifică astfel patru categorii de utilizatori: 

- utilizatori potenţiali – categorie reprezentată de întreaga 

populaţie care ştie să citească şi care ar putea avea interese de lectură; 

- utilizatori-ţintă – segmentele de populaţie vizate de mesajul 

bibliotecii, în scopul atragerii la lectură; 

- utilizatori reali – cei care frecventează biblioteca şi citesc 

lucrări din bibliotecă; 
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-beneficiari – cititorii care, utilizând serviciile bibliotecii, obţin 

beneficii palpabile, succese şcolare sau profesionale care altfel nu ar fi 

posibile. 

Acelaşi specialist realizează o altă tipologie a utilizatorilor 

bibliotecii, de data aceasta criteriul folosit fiind unul specific – 

comunitatea rurală. Din perspectiva bibliotecii publice (comunale), 

comunitatea rurală este constituită din mai multe categorii de public (28): 

- publicul extensiv – cuprinde totalitatea locuitorilor aflaţi în zona 

de competenţă (şi influenţă) a bibliotecii; 

- publicul potenţial – reprezintă categoriile de populaţie care pot 

recepta mesajele bibliotecii (dispun de pregătire şi timp, au interese de 

lectură şi informare); 

- publicul efectiv sau cititorii care utilizează sistematic serviciile 

bibliotecii. Acest tip de public este alcătuit, de regulă, din populaţia de 

vârstă şcolară, ceea ce presupune organizarea de mesaje exprese pentru 

celelalte categorii de locuitori. 

Pentru literatura internaţională de profil, amintim tipologiile 

realizate de Kenneth Whittaker (29), tipologii care au la bază următoarele 

criterii: 

1. În funcţie de atitudinea faţă de colecţiile bibliotecii: 

- cititori generali – utilizatorii care solicită sistematic 

documentele bibliotecii, fiind interesaţi de foarte multe domenii; stuctura 

lor socio-profesională este diversă, principalul motiv pentru care 
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frecventează biblioteca fiind cel de petrecere a timpului liber; 

- cititori specializaţi – utilizatorii care solicită bibliotecii 

documente şi informaţii dintr-un anumit domeniu, care corespunde 

domeniului lor de interes; este cazul specialiştilor şi al studenţilor; 

- cititori cu nevoi speciale – utilizatorii cu anumite invalidităţi 

fizice sau incapacităţi intelectuale, utilizatori care necesită o atenţie 

deosebită din partea bibliotecarilor şi a instituţiei bibliotecare; 

- non-cititori – utilizatorii care nu frecventează biblioteca pentru 

colecţiile de tipărituri, fiind interesaţi de documente audio-vizuale sau de 

manifestările culturale organizate de bibliotecă. 

2. În funcţie de relaţia informaţie-utilizator: 

- utilizatori personali – frecventează biblioteca pentru 

îndeplinirea nevoilor proprii de informare; 

-utilizatori de substituţie – frecventează biblioteca pentru a obţine 

documente şi informaţii necesare altor persoane, de regulă membri ai 

familiei; 

- utilizatori persoane juridice. 

În ultimii ani a început să prindă contur o nouă categorie de 

utilizatori, şi anume utilizatorii de la distanţă ai bibliotecii. Creşterea 

acestei categorii va depinde de resursele şi serviciile pe care biblioteca le 

poate oferi on-line: “pe măsură ce resursele şi serviciile furnizate on-line 

sunt mai numeroase şi mai diversificate, prin digitizarea conţinutului 

documentelor, posibilitatea ca utilizatorul să opteze pentru accesul de la 
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distanţă creşte (30). 

În cazul utilizatorilor de la distanţă ai bibliotecii, două sunt 

problemele care trebuie rezolvate: problema politicilor de acces şi 

problema asistenţei acordate utilizatorilor aflaţi la distanţă. Analiza 

primei probleme a dus la concluzia necesităţii restricţionării accesului la 

anumite servicii şi în cazul accesului de la distanţă. În cazul asistenţei 

acordate utilizatorilor aflaţi la distanţă se pleacă de la realitatea că un 

utilizator la distanţă nu este constrâns de orarul bibliotecii, dar, în acelaşi 

timp, nu poate apela în orice moment la un bibliotecar pentru a primi 

asistenţă în timp real. În această situaţie, ei trebuie să aibă la dispoziţie, 

pe pagina Web a bibliotecii, informaţiile necesare cu privire la resursele 

şi serviciile furnizate de aceasta, informaţii care să aibă în vedere 

diversele niveluri de alfabetizare digitală (digital literacy): un utilizator 

care nu a mai folosit sau care foloseşte în mod ocazional surse de 

informare electronice are un alt set de nevoi şi aşteptări decât un utilizator 

“experimentat” (31). 

În SUA se porneşte de la premisa că utilizatorii de la distanţă 

trebuie să fie trataţi la fel ca utilizatorii locali, miza fiind, în primul rând, 

învăţământul la distanţă. Nu acelaşi lucru se poate spune despre 

învăţământul universitar românesc, unde accentul este pus în continuare 

pe suportul de curs tradiţional. 

Robert Coravu (32), ocupându-se de utilizatorii de la distanţă ai 

bibliotecii, face o trecere în revistă a ofertei on-line a bibliotecilor din 
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România. Resursele şi/sau serviciile oferite de bibliotecă şi la care 

utilizatorii au acces sunt următoarele: 

- informaţii privind condiţiile de acces, orarul de funcţionare, 

regulamentul, oferta documentară, structura bibliotecii, evenimentele 

organizate de aceasta; 

- accesul on-line la catalogul bibliotecii; 

- colecţii de adrese Internet; 

- facilităţi de feed back (de tip forum, carte de oaspeţi); 

- asistenţă non-interactivă de tip FAQ (Frequently Asked 

Questions – “Cele mai frecvente întrebări”); 

- servicii de referinţe prin e-mail – conform evidenţelor 

proiectului REM-RO (Referinţe prin E-Mail-ROmânia), la sfârşitul 

anului 2005, un număr de 11 biblioteci din România furnizau acest tip de 

servicii; 

- accesul la full-text-României îi lipseşte o strategie naţională de 

digitizare, precum şi fondurile necesare pentru a depăşi faza proiectelor 

de digitizare locale, şi acestea puţine la număr; 

- accesul la bazele de date comerciale la care biblioteca este 

abonată, acesta fiind controlat pe bază de nume de utilizator (username) 

şi/sau IP; accesul este permis exclusiv local, din sediul bibliotecii sau este 

restricţionat la anumite categorii de utilizatori de la distanţă. Un exemplu: 

consultarea bazelor de date ProQuest, la care sunt abonate în comun cele 

patru biblioteci centrale universitare. În Biblioteca Centrală Universitară 
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“Carol I” din Bucureşti, consultarea este posibilă, pe bază de IP, în 

unitatea centrală şi în filialele sale, dar şi de la distanţă, în laboratoarele şi 

catedrele Universităţii din Bucureşti. Cadrele didactice au posibilitatea de 

a accesa aceste baze de date de la domiciliu. 

De departe, cel mai popular serviciu este accesul on-line la 

catalogul bibliotecii, dar şi serviciile de referinţe furnizate la distanţă, 

care sunt din ce în ce mai folosite (de exemplu, la BCU Bucureşti, 

numărul solicitărilor de furnizare de referinţe prin e-mail a crescut, în 

perioada 2003-2005, cu 137%). 

Odată cu diversificarea accentuată a tipurilor de utilizatori ai 

bibliotecii, determinată de schimbările spectaculoase în domeniul 

tehnologiilor de comunicaţii, se impune o bună cunoaştere, folosindu-se 

investigaţia sociologică, a nevoilor şi intereselor informaţionale ale 

comunităţii în care bibliotecile îşi desfăşoară activitatea. 
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Google, contradicţia dintre informaţie şi cunoaştere 

 

dr. Octavian Mihail Sachelarie 

 

Dezvoltarea exponenţială a tehnologiilor de comunicaţie face 

lumea din ce în ce mai interdependentă. Ne îndreptăm oare spre o 

realitate artificială, rece, dominată de lipsa de afectivitate, afectivitate 

caracteristică relaţiilor (comunicării) interumane? Ce se va întâmpla cu 

comunicarea la nivel instituţional? Informaţie sau un management al 

cunoaşterii? Iată întrebări la care Ştiinţele Comunicării şi Informării vor 

trebui să dea răspunsuri viabile, în contextul unei societăţi informaţionale. 

Informaţia, suverană în societatea contemporană, este studiată ştiinţific, 

pornindu-se de la următoarele considerente (1): 

• dezvoltarea producţiei şi nevoilor de informare (dezvoltarea 

activităţilor ştiinţifice, a unei culturi ştiinţifice şi tehnice de masă, cererea 

de informare);  

• apariţia unui sector industrial al industriilor de informare 

(producători şi servere de bănci de date, satelit şi reţele de 

telecomunicaţie, telematică, mari muzee şi biblioteci, turism cultural);  

• invazia tehnicilor electronice (analoage sau digitale) şi 

fotonice de informare (microordinatoare, borne interactive, discuri laser, 

fibre optice, dispozitive multimedia, videodiscuri, informatică de gestiune 
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a colecţiilor etc.). 

            Din problematica strâns legată de informaţie au derivat însă şi 

teme fundamentale cuprinse de relaţia informaţie-individ-societate (2): 

• psihologice (comportamente de comunicare, procese euristice, 

reprezentări ale cunoaşterii etc.); 

• lingvistice (semiotice, reformulare, paratexte, morfosintaxe 

etc.) 

• sociologice (sociologia ştiinţelor, comunităţile ştiinţifice, 

productivitatea ştiinţifică etc.); 

• matematice, logice, statistice (algoritmi, distribuţii 

nongausiene, logica booleana, procese markoviene etc.); 

• economice, politice şi juridice (piaţa de informaţie, dreptul 

creaţiilor imateriale, industria de informaţie, societatea informaţiei etc.); 

• electronica şi telecomunicaţiile (reţele, videotext etc.); 

• filozofie, epistemologice, istorie. 

Pornind de la aceste necesităţi de cercetare, profesorul Yves Le 

Coadic (3) considera că “dintr-o practică de organizare, Ştiinţa Informării 

a devenit o ştiinţă socială riguroasă care se sprijină pe o tehnologie la fel 

de riguroasă. Ea are ca obiect de studiu proprietăţile generale ale 

informaţiei (natură, geneză, efecte), adică mai precis: analiza proceselor 

de construcţie, comunicare şi utilizare a informaţiei, conceperea 

produselor şi sistemelor care permit construcţia, comunicarea, stocarea şi 

utilizarea sa.” 
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Ca o necesitate obiectivă, Ştiinţele Informării şi-au regăsit 

aplicabilitatea alături de Ştiinţele Comunicării, formând un corpus cu o 

mare raza de cercetare. Conform literaturii de specialitate (4) domeniile 

Ştiinţelor Informării şi Comunicării  sunt următoarele: 

1. Noile Tehnologii ale Informării si Comunicării (NTIC); 

2. Comunicarea de masă; 

3. Comunicarea de tip publicitar (comunicarea socială şi 

comunicarea politică); 

4. Comunicarea organizaţională. 

In opinia lui Alex Mucchielii (5), NTIC sunt considerate “un 

domeniu privilegiat de studiu, o preocupare pentru toţi actorii vieţii 

sociale”, transformând continuu: “accesul la informaţii (presa electronica 

şi multimedia on-line vor detrona mediile tradiţionale?); însuşirea 

cunoştinţelor (formarea la distanţă şi învăţarea cu ajutorul calculatorului 

vor revoluţiona şcoala şi vor face să dispară universităţile?); participarea 

la dezbaterile din societate sau din întreprindere” (schimburile de idei 

prin forumuri de discuţii on-line, luarea de informaţii de pe internet, votul 

electronic al cetăţenilor vor schimba oare modalităţile de participare ale 

indivizilor?); modalităţile de cumpărare (cumpărăturile on-line), după 

publicitatea on-line şi încercările virtuale ale produselor vor revoluţiona 

producţia, vânzarea?); timpul liber (alegerea posibilă a numeroase 

activităţi pe Internet: jocuri, filme, vizite virtuale, etc. va transforma 

industria timpului liber?); munca (“telemunca” va permite revitalizarea 
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zonelor rurale?, utilizarea calculatoarelor în munca colectivă va anula 

structurile organizaţionale?). 

Precară la început, colaborarea dintre cercetătorii din domeniul 

tehnologiei şi cei din domeniul socio-uman a început să dea rezultate – o 

condiţie, considerăm noi, a unei dezvoltări echilibrate a binomului 

“tehnologie-social”. In rezumat, putem afirma că “Ştiinţele Informării şi 

Comunicării (SIC) au la bază toate domeniile noi legate de conceperea şi 

producţia de multimedia; studiază fenomenele sociale şi culturale de 

difuzare şi utilizarea de multimedia. Reţelele de informatizare şi 

comunicare reprezintă de asemenea, o temă fundamentala de cercetare a 

SIC. Începem practic să trăim într-o lume în care este esenţială 

comunicarea la distanţă prin intermediul calculatoarelor şi a 

infrastructurilor de telecomunicaţii. Tot ce este legat de acest spaţiu, de 

această complexă lume virtuală constituie obiectul de studiu al Noilor 

Tehnologii ale Informării şi Comunicării (NTIC): comunicarea om-

calculator sau calculator-calculator, noile limbaje şi noile competenţe de 

lucru şi comunicare, specifice diferitelor sectoare şi activităţi din 

societatea contemporană, construirea “societăţii informaţiei” prin 

informare-documentare şi cercetare electronică, învăţământul şi 

activităţile formative legate de NTIC, schimbările psihologice şi sociale 

legate de NTIC (6).” 

În societatea contemporană asistăm la o schimbare rapidă a unor 

paradigme: societate industrială- societate informaţională- societate a 
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cunoaşterii. Există o contradicţie între informaţie şi cunoaştere? Desigur 

că nu, însă cunoaşterea reprezintă un concept mult mai larg, care include 

şi informaţia. Trebuie spus că o “societate a cunoaşterii” a existat 

dintotdeauna: “ceea ce este nou acum este viteza cu care cunoaşterea 

creşte şi se innoieşte. Volumul cunoaşterii pe care o avem la dispoziţie se 

dublează în prezent la fiecare cinci ani (7).” În prezent, cantitatea de 

informaţie, care creşte excepţional, poate fi controlată numai printr-un 

proces de cunoaştere, printr-un management al cunoaşterii: “cunoaşterea 

nu mai este doar o componentă a economiei moderne, ci devine un 

principiu organizaţional de bază al existenţei noastre. Trăim într-o 

societate a cunoaşterii pentru că ne organizăm realitatea socială pe baza 

cunoaşterii de care dispunem (8).” 

Cercetătorii şi observatorii domeniului analizează atent efectele 

trecerii de la o societate industrială la o societate a cunoaşterii, subliniind 

faptul că educaţia, creativitatea şi competenţa, privite ca elemente 

esenţiale ale societăţii cunoaşterii, nu mai sunt suficiente pentru întreaga 

carieră profesională, individul trebuind să înveţe permanent pentru a 

putea să se adapteze rapid la noile provocări. Deci informaţia, informarea 

nu  mai sunt suficiente, cunoaşterea fiind apanajul unui management de 

profil - managementul cunoaşterii. Astfel de probleme legate de 

necesitatea gestionării informaţiei, în sens social, a suscitat şi lansarea, la 

14 decembrie 2004, de către Google (cel mai important motor de căutare 

a informaţiilor pe Internet; în prezent 75% dintre căutări se realizează 
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prin intermediul acestui instrument), a proiectului Google Print, prin care 

urmăreşte să digiteze, într-o primă fază, circa 15 milioane de lucrări 

(aproximativ 4,5 miliarde de pagini), în scopul de a le pune la dispoziţie 

on-line, în acces liber. Pentru  realizarea acestui proiect, Google a 

încheiat contracte de colaborare cu cinci biblioteci reprezentative din 

spaţiul anglofon: o bibliotecă publică (New York Public Library) şi patru 

biblioteci universitare (Standford, Michigan, Harward şi Oxford). B.U. 

Standford şi Universitatea din Michigan vor pune la dispoziţie 

integralitatea colecţiilor lor (opt milioane, respectiv şapte milioane de 

lucrări), Biblioteca Publică din New York va oferi acces la documente 

fragile şi care nu se află sub incidenţa copyright-ului, B.U. Oxford – la o 

selecţie dintre lucrările publicate în secolul al XIX-lea , iar B.U. Harward 

se va limita, deocamdată, la o selecţie de 40.000 de documente dintre cele 

15 milioane pe care le deţine. Investiţia Google în acest proiect a fost 

estimată la 150 – 200 milioane de dolari (9). Dincolo de aspectele politice 

şi culturale (proiectul este acuzat că va duce la un monopol american în 

ceea ce priveşte informaţia, practic fiind un atac la cultura europeană), 

proiectul lansat de Google este incriminat pe latura selecţiei şi organizării 

informaţiei digitale. Astfel, Preşedintele Asociaţiei Bibliotecilor 

Americane (ALA), Michael Gorman, fiind circumspect în ceea ce 

priveşte calitatea serviciilor pe care le-ar furniza un asemenea proiect, 

declara: “ca şi în cazul fast-food-urilor, gunoaiele sunt tot gunoaie, 

indiferent cât de rapid sunt livrate (10).” Ceea ce este foarte important în 
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această luare de poziţie este faptul că subliniază confuzia care se face 

între informaţie (date, imagini, citate şi texte scurte, care pot fi folosite în 

afara contextului) şi cunoştinţele înregistrate: “Când e vorba de 

informaţii, un extras de la pagina 14 ar putea fi util. Când e vorba de 

cunoştinţe înregistrate, un extras de la pagina 142 trebuie să fie înţeles în 

lumina paginilor de la 1 la 141; în caz contrar, textul n-a meritat de la bun 

început să fie scris şi publicat (11).” Este evident că la nivel global, 

proiectul lansat de Google este de salutat, dar el nu poate, nici pe de 

parte, satisface interesele şi necesităţile tuturor utilizatorilor.  

Aparenta contradicţie dintre informaţie şi cunoaştere (ca nou tip 

de comunicare), poate fi eliminată printr-o atenţie din ce în ce mai mare 

acordată culturii informaţiei, care ar permite fiecărui utilizator să-şi 

construiască propriul sistem productiv de evaluare şi selecţie. 
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Biblioteca 2.0  

 

drd. Mihaela Voinicu 

 

La fel ca şi în cazul definirii termenului/conceptului de web 2.0 

nici pentru Biblioteca 2.0 nu există o definiţie clară, unanim recunoscută 

şi acceptată. 

Este limpede însă că, în încercarea de a afla ce este Biblioteca 

2.0, trebuie să pornim de la o prezentare sumară a web 2.0. 

Web 2.0, un concept iniţiat de organizaţia O’Reilly Media în 

2003 şi popularizat în cadrul conferinţei Web 2.0 din 2004, se referă la o 

a doua generaţie de comunităţi bazate pe web şi servicii găzduite, unde 

este facilitată colaborarea şi partajarea între utilizatori. Deşi termenul 

sugerează o nouă versiune a World Wide Web, nu se referă la o 

actualizare a specificaţiilor tehnice ale Web-ului, ci la schimbări ale 

modulului în care dezvoltatorii software şi utilizatorii finali folosesc web-

ul ca platformă. Companiile, serviciile şi tehnologiile, analizate în 

prezentarea argumentaţiei de către O’Reilly (1), aveau toate ceva în 

comun: erau interactive, dinamice iar linia de demarcaţie între crearea şi 

consumul de informaţie, în acest mediu colaborativ, era estompată 

(utilizatorii erau, în aceeaşi măsură, creatori şi consumatori de  conţinut, 

web-ul nu era folosit ca o colecţie de texte publicate, nu era o sumă de 
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monologuri ci era un web al dialogului, al comunicaţiei multi-senzoriale).   

Elementele pe care O’Reilly le consideră principii cheie ale 

aplicaţiilor web 2.0 au fost enunţate, pe scurt, astfel: 

- web-ul ca platformă;  

- forţa propulsoare a sistemului sunt datele; 

- efectele reţelei create de o arhitectură bazată pe participare; 

- inovaţie în asamblarea sistemelor şi paginilor, rezultată prin 

extragerea şi compunerea caracteristicilor aplicaţiilor dezvoltatorilor 

independenţi (asemănător open-source); 

- modele business simpliste, activate prin conţinut şi servicii – 

sfârşitul componentelor beta ale softurilor. 

Principalele aplicaţii, existente la acest moment, care marchează 

existenţa web 2.0 sunt următoarele: blog-urile, feed-urile (RSS), wiki-

urile, tag-urile, API-urile (interfeţe pentru programarea aplicaţiilor).                           

De-a lungul a doar câţiva ani, efectul web 2.0 a captat atenţia 

persoanelor fizice, a organizaţiilor publice sau private. Web 2.0 oferă: 

- posibilitatea utilizatorilor de a accesa, configura şi recombina 

uşor informaţiile, prin intermediul unor mecanisme uşor de mânuit;  

- interactivitate; 

- o valoare crescută a întregului, rezultat al colaborării.  

În paralel cu termenul web 2.0 este folosit şi cel de software 

social. Acest termen este preferat pentru a descrie serviciile din cadrul 

noului web, servicii care sunt orientate pe comunicarea dintre indivizi.  
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De la ce pornim... 

 

Mulţi dintre cei care încearcă să definească Biblioteca 2.0 sunt de 

acord asupra faptului că tot ceea ce biblioteca a adoptat în perioada web 

1.0 este în esenţă static. În bibliotecile publice româneşti, principalul 

instrument prin intermediul căruia s-a simţit prezenţa bibliotecii în 

Internet a fost OPAC-ul (catalogul on-line), integrat în site-ul bibliotecii. 

Din punct de vedere al usability, OPAC-ul, generat de majoritatea soft-

urilor de bibliotecă, exploatate în bibliotecile publice româneşti, se 

prezintă astfel: 

- este greoi, are un aer „demodat”, nu este caracterizat de 

simplitatea cerută de utilizatori; 

- îl obligă pe utilizator să caute informaţia, nu permite răspunsuri 

de genul: căutări preferate, verificări de termeni; 

- rezultatele interogărilor sunt afişate după diverse criterii (anul 

apariţiei, data catalogării, alfabetic) dar nu după relevanţa lor. Rezultatele 

interogărilor, de cele mai multe ori, constau în liste de înregistrări 

similare sau identice; 

- suntem departe de un serviciu dinamic de recomandări făcute, 

utilizatorul putându-se confrunta cu o listă vidă de rezultate, în loc să i se 

propune câteva sugestii alternative.  

Bibliotecile publice româneşti se adresează unui public (fie ei 
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utilizatori activi, fie utilizatori potenţiali) caracterizat de eterogenitate (ca 

nivel de pregătire, ca vârstă, ca aşteptări). În acelaşi timp utilizatorii sunt 

conştienţi de existenţa alternativelor de informare, au un comportament 

de consumator, care poate decide oricând să-şi aleagă un alt furnizor. De 

asemenea, aşa cum arată şi rapoartele statistice, majoritatea utilizatorilor 

este formată din elevi şi studenţi (64%), tineri sub 25 de ani (69%). 

Aceştia, în mare parte, nu au pretenţii academice, doresc să-şi însuşească 

sau să-şi completeze bagajul de cunoştinţe, în scop de formare sau 

educare.  

Care vor fi utilizatorii bibliotecilor publice în viitorul apropiat? 

Putem face multe presupuneri,  dar, un lucru este cert, el va fi din rândul 

actualei „generaţii M” (generaţia media), aceşti nativi digitali. 

Este limpede că obişnuiţa căutării de informaţii s-a transferat pe 

web. De asemenea, există şi vor exista întotdeauna oameni interesaţi să 

descopere în permanenţă site-uri şi să le arate şi celorlalţi. Tehnologiile 

actuale permit o publicare atât de rapidă şi într-un mod atât de facil a 

informaţiilor,  cum nici o altă tehnologie nu a permis până acum.  

Semnificativ în acest sens cred că este topul oficial al site-urilor 

româneşti. Conform SATI – studiul de audienţă şi trafic Internet (ianuarie 

2008), primele locuri  sunt ocupate de site-urile ce sunt agregatoare de 

informaţii şi dezvoltă reţele sociale(2). Plaja informaţiilor furnizate este 

diversă, de la variate categorii de conţinut (video, foto, audio, link-uri), 

informaţii software, de afaceri, de recrutare şi angajare etc. Remarcăm pe 
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locul 8 prezenţa www.clopotel.ro iar pe locul 16 www.e-scoala.ro. Aceste 

site-uri îmbină informaţia, educaţia  şi distracţia într-un mod care, se 

pare, a ajuns la sufletul copiilor, adolescenţilor şi tinerilor. În cifre, 

situaţia se prezintă astfel: 

 

 Clienţi unici 
Vizite/ 

Media zilnică 

Afişări/ 

Media zilnică 

www.clopotel.ro 879.763 2.621.269 / 84.557 17.583.865 / 567.221 

www.e-scoala.ro 582.553 985.434 / 31.788 3.522.347 / 113.624 

(conform Studiului de Audienţă şi Trafic Internet, ianuarie 2008) 
 
De-a lungul timpului biblioteca a evoluat, s-a transformat şi a 

adoptat măsuri radicale, de nenumărate ori. Bineînţeles că, în toate 

timpurile, au existat adepţi timpurii şi reticenţi. Exemplificatoare în acest 

sens cred că este curba adopţiei inovaţiei, a lui Rogers, care stratifică 

populaţia în cinci categorii: 

 
adaptare după 

http://www.valuebasedmanagement.net/methods_rogers_innovation_adoption_curve.html 
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...ce se poate întâmpla... 

 

Efectele pe care schimbările aduse de web 2.0, evolutive în 

esenţă, le vor avea asupra bibliotecilor sunt majore. Dintre iminentele 

implicaţii ale adoptării tehnologiilor web 2.0 şi a software-urilor sociale 

de către societate voi enumera câteva ce s-ar putea regăsi la nivelul 

bibliotecilor: 

 

La nivel tehnic: 

- colecţiile bibliotecii se transformă, devenind accesibile şi 

interactive, prin intermediul unui catalog on-line cu o interfaţă şi o 

funcţionalitate adaptate cerinţelor publicului; 

- prezenţa bibliotecii în spaţiul virtual, ca Biblioteca 2.0, 

presupune utilizarea aceloraşi aplicaţii şi tehnologii precum întreaga 

comunitate şi nu deprinderea abilităţilor de manevrare a unor aplicaţii 

specifice, care au o arie de răspândire limitată (într-o arie geografică, într-

o instituţie etc.); 

- portabilitatea aplicaţiilor va fi maximă şi va permite accesarea 

informaţiilor personale (interfeţe personalizate, acces la RSS-urile la care 

este abonat, acces la social bookmark-uri publice) din orice locaţie a 

globului şi mai mult decât atât cu orice dispozitiv conectat la Internet; 

- datele furnizate de bibliotecă, din punct de vedere al tipului sau 

al formei, vor putea fi integrate cu uşurinţă în alte aplicaţii; 
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- integrarea unor aplicaţii, tipuri de date şi meniuri de navigare 

comune mediului de lucru web 2.0 vor conduce la o acceptare şi o 

adoptare mai rapidă  de către comunitatea de utilizatori finali şi la o 

integrare uşoară în rutina acestora. 

 

La nivelul serviciilor: 

- acţiunile bibliotecii vor fi concentrate pe transferul de informaţii 

şi date, faţă de situaţia actuală, când se oferă un acces controlat la acestea; 

- se va permite utilizatorilor să creeze ei pentru ei înşişi (prin 

posibilitatea de colaborare, personalizare şi creare a profilului propriu); 

- Biblioteca 2.0 va fi o interfaţă a reţelei sociale, care va fi 

proiectată de utilizatori (OPAC personalizat ce va include acces la 

mesagerie instant, abonament la ştiri prin RSS, posibilitatea de etichetare 

(clasificare) în manieră personală  a datelor, editare în wiki, bloguri). 

Rezultatul va fi un mediu de documentare personalizat, cu instrumente de 

căutare şi selecţie a informaţiilor concepute de utilizatori; 

 

La nivelul profesiei de bibliotecar: 

- bibliotecarul nu se va mai concentra pe căutare, regăsire, 

identificare şi acces la informaţii ci pe aflare şi partajare de cunoştinţe  

(având în vedere că oamenii nu-şi doresc să caute ci să găsească 

informaţii - preferabil cu acces direct la text); 

- cea mai mare provocare pentru bibliotecari va fi aceea de a 
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permite accesul nu doar asupra cataloagelor sau a colecţiilor ci accesul şi 

asupra controlului pe care îl exercitau până acum. Dacă până acum se 

vorbea de taxonomie, de un sistem de clasificare impus de bibliotecar, în 

viitor se va vorbi de folksonomie. Această „taxonomie populară” poate 

furniza date preţioase despre utilizatori, informaţia dorită de aceştia, 

modul personal de căutare a informaţiei; 

- bibliotecarul va trebui să păstreze şi să adauge continuu valoare 

datelor, vehiculate prin intermediul lui şi furnizate utilizatorilor. De 

asemenea, el trebuie să admită faptul că generarea de colecţii de conţinut 

de către utilizatori este posibil să reprezinte valoare; 

- apariţia de noi specializări, cum ar fi specialişti în crearea de 

conţinut şi prezentarea acestuia în forme acceptate; 

- în contextul necesităţii de a genera conţinut, bibliotecarul va 

trebui să-şi construiască instrumente şi metode de lucru ce se bazează pe: 

inducţie, deducţie, inferenţă, redundanţă (forme de raţionamet şi logică). 

 

La nivel social: 

- Biblioteca 2.0 va fi o comunitate virtuală centrată pe utilizator; 

- Biblioteca 2.0 se va baza pe o arhitectură a participării. 

Internetul nu mai este un canal de distribuţie. El a permis oamenilor să 

formeze noi spaţii sociale, în care să interacţioneze şi să socializeze. 

Biblioteca 2.0 nu va putea exista fără contribuţia utilizatorilor.  

O arhitectură de participare ce încurajează utilizatorii să adauge 
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valoare aplicaţiei, pe măsură ce o utilizează, este în opoziţie clară acces-

control-ului din aplicaţii, unde sistemele categorisesc utilizatorii pe roluri, 

cu grade diferite de funcţionalitate.  

 

...şi unde vrem să ajungem? 

 

Există multe păreri, opinii, încercări de definire a ceea ce ar 

trebui să fie Biblioteca 2.0.(vezi (3)). Am reţinut opinia lui Jack M. 

Maness (4), care prezintă o teorie a ceea ce consideră el că ar fi Biblioteca 

2.0, bazată pe patru elemente esenţiale: 

• este centrată pe utilizator;  

• generează experienţă multi-media – biblioteca trebuie să 

integreze şi să genereze experienţă multimedia prin combinarea 

colecţiilor A/V şi a serviciilor furnizate; 

• este o modalitate de generare de valoare socială; 

• este o inovaţie realizată în participare. Acesta este probabil cel 

mai important aspect al Bibliotecii 2.0. Cu rădăcini ce se regăsesc în 

funcţiile unei biblioteci clasice, privită ca un furnizor de servicii către 

comunitate, Biblioteca 2.0 va trebui nu numai să înţeleagă şi să se 

adapteze la schimbările produse în comunitate ci să permită utilizatorilor 

să schimbe (transforme) biblioteca, să determine utilizatorul să fie co-

producător de informaţie, să recunoască conţinutul rezultat (fie din 

contribuţia utilizatorului fie din colaborarea utilizator-bibliotecar). 
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În acest context, observând ritmul alert al schimbărilor ce ne 

înconjoară şi ne transformă,  consider că termenul „Biblioteca 2.0” nu 

trebuie privit ca o aluzie, ce poate sugera o imbunătăţire, asemănător 

sistemului de denumire a modificărilor aplicate versiunilor programelor 

de calculator. Biblioteca 2.0  se referă la o redefinire a sensului profund al 

bibliotecii. Multiplele implicaţii în viaţa socială a indivizilor şi a 

comunităţilor necesită o regândire a funcţiilor şi atribuţiilor bibliotecii în 

scopul unei optime integrări a acesteia în mediul social. 
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Fluxurile de informaţii RSS – modalitate de  
comunicare şi interacţiune în biblioteci 

 

drd. Mihaela Voinicu 

 

Bibliotecile româneşti şi-au făcut simţită prezenţa în Internet prin 

intermediul paginilor web proprii. Această etapă a diversificării 

serviciilor oferite de biblioteci a presupus publicarea de informaţii, în 

general „statice”, ce nu necesită eforturi de comunicare permanentă din 

partea bibliotecilor. Majoritatea informaţiilor oferite sunt de genul: 

istoricul bibliotecilor, organizare, structură, condiţii de acces, program de 

lucru. Catalogul on-line (OPAC-ul) este principalul instrument accesat pe 

pagina unei biblioteci, instrument ce presupune, în mod teoretic, 

accesarea unei baze de date actualizate permanent.  

Aceste servicii aparţin, în esenţă, de primii ani ai existenţei web-

ului-etapa web 1.0.   

Ascensiunea celei de-a doua generaţii a web-ului, cunoscută ca 

web 2.0, a făcut posibilă, prin intermediul aplicaţiilor caracteristice, 

cunoscute şi sub genericul de software-uri sociale, o explozie în 

comunicare, participare, colaborare şi interacţiune. Web 2.0 este un web 

social  ce reflectă un mod cu totul nou, aparte, în care relaţionăm în 

cadrul universului digital. Web 2.0 este un spaţiu al dialogului, al 
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comunicaţiei multi-senzoriale, un web centrat pe utilizator  într-un mod 

cum nu a mai fost  niciodată. Web 2.0 este o platformă ce se bazează pe 

standarde ca RSS, XML, API-uri şi pe utilitare ca blogg-urile, podcast-

urile (mai puţin întâlnit în România), wiki-urile şi aplicaţiile hibride 

(mashup-urile). Acestea oferă o interacţiune avansată cu utilizatorul, 

concomitent cu un usability crescut al aplicaţiilor. 

Nici bibliotecile nu au privit ca simpli spectatori actualele 

tendinţe.  

Încercări de apropiere de utilizator şi de comunicare on-line 

permanentă cu acesta au fost făcute prin implementarea serviciului 

„întreabăbiblioteca”, serviciu ce răspunde, în general, solicitărilor simple 

de informare, care necesită un răspuns succint, solicitări care necesită o 

cercetare bibliografică, dar fără aprofundarea domeniului. Comunicarea 

permanentă cu utilizatorul are loc în mod sincron sau asincron, prin 

intermediul  serviciilor de mesagerie instant sau de poştă electronică. 

În acest articol voi face o scurtă prezentare a RSS-urilor urmată 

de propuneri de implementare a acestei tehnologii pe site-urile 

bibliotecilor,  în scopul creşterii vizibilităţii şi utilizabilităţii serviciilor de 

bibliotecă.  Fluxurile de informaţii furnizate prin RSS îşi pot dovedi 

eficienţa dacă sunt privite şi exploatate ca  o nouă modalitate de 

comunicare şi interacţiune între utilizator şi bibliotecă. Integrarea acestei 

tehnologii în biblioteci se înscrie in tendinţa actuală a web-ului social, 

care este centrat pe interesele şi nevoile utilizatorului şi orientat pe 
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comunicarea dintre indivizi. 

 

Scurtă prezentare a RSS: 

 

În societatea actuală există persoane care se bucură de simpla 

navigare printre site-urile web, descoperind la întâmplare informaţii 

interesante, însă puţini dintre utilizatorii experimentaţi îşi permit să-şi 

irosească timpul în acest mod. Aceştia îşi doresc să fie permanent 

conectaţi la cele mai noi ştiri/articole din aria lor de interes/ domeniu de 

cercetare, din momentul în care acestea sunt disponibile pe Internet. 

RSS (acronim de la Really Simple Syndication sau Reach Site 

Summary) reprezintă o metodă alternativă de accesare a informaţiei 

disponibile pe Internet. Astfel, în loc să fie accesată informaţia de fiecare 

dată când ai nevoie, prin intermediul unei subscrieri aceasta este trimisă 

direct către tine, chiar în momentul publicării ei. RSS este o tehnologie 

care permite informarea continuă, în timp real, eliminând dezavantajele 

vechilor metode de informare (vizitarea periodică a site-urilor, abonament 

la newslettere) precum expunerea la spam-uri sau timpul irosit cu 

navigarea pe site-uri. 

Un feed RSS este un fişier XML, care conţine noutăţile de pe 

site, fiind actualizat odată cu acesta. Prezenţa acestui serviciu pe un site 

este, de obicei, marcată de apariţia unei iconiţe de tipul: 
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Un fişier RSS include titlul, linkul, descrierea site-ului şi itemii 

de noutate. Fiecare item constă din URL-ul articolului respectiv, titlul şi o 

descriere. Editarea fişierului se poate face într-un editor de text oarecare. 

Actualizarea lui se poate face manual (la o dinamică scăzută a site-ului) 

sau automat prin CMS-ul site-ului.  

Pentru identificarea RSS-ului de către motoarele de căutare 

pentru RSS se înscrie RSS-ul creat în cât mai multe directoare, cum ar fi: 

RSSFeedPromoter sau RSS mioritics (colecţie de RSS/bloguri 

româneşti). 

La fiecare actualizare a site-ului şi implicit a RSS-ului se 

informează motoarele de căutare pentru RSS, dând ping automat prin 

CMS-ul site-ului. Motoarele de căutare specifice RSS-urilor fac vizibilă 

informaţia din acestea practic instantaneu de la publicare. 

Accesarea noutăţilor de către utilizator se poate face prin 

folosirea unui RSS-reader sau a unui agregator. 

RSS reader este o aplicaţie instalată pe un calculator local, la care 

se poate realiza abonarea la RSS-uri (exemple: FeedReader, RSSReader). 

Un agregator este o aplicaţie on-line cu ajutorul căreia utilizatorii 

îşi pot crea colecţii de RSS-uri şi le pot accesa de la orice calculator cu 

acces Internet (exemple: Bloglines, GoogleReader). Avantajul 

agregatorului faţă de RSS-reader este limpede: posibilitatea accesării de 
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pe orice staţie, prin eliminarea  constrângerii  citirii RSS-urile  doar pe 

calculatorul pe care ai instalat aplicaţia reader, precum şi eliminarea 

inconvenientelor legate de continua up-gradare a variantelor de RSS-

reader. 

Dintre motoarele de căutare pentru RSS-uri cel mai cunoscut este 

Technorati, ce indexează milioane de site-uri cu RSS. Technorati 

indexează itemii de noutate ai RSS-urilor punând informaţia la dispoziţie 

la câteva minute de la publicare.  

Pentru persoanele mai conservatoare sau mai puţin îndemânatice 

în manevrarea noilor tehnologii există posibilitatea convertirii automate a 

fluxurilor RSS în mesaje transmise prin e-mail, prin intermediul unor 

aplicaţii specializate, cum ar fi de exemplu rss2email 

www.aaronsw.com). 

Serviciul de management al RSS-urilor, şi aici mă refer în 

principal la analizele de trafic pentru feed-uri (cât de utilizat este, cu ce 

readere, ce articole sunt mai citite), este oferit de instrumente de tipul 

API. Cel mai popular este FeedBurner. 

 

Aplicaţii ale RSS în biblioteci: 

 

Provocările lansate de tehnologiile web 2.0 bibliotecilor sunt 

numeroase. În acelaşi timp, însă,  oportunităţile pe care le oferă acestea 

sunt insuficient analizate. 
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RSS feed este un astfel de instrument ce permite utilizatorului să-

şi controleze propriile date din aria de interes. Datorită faptului că 

abonarea la astfel de fluxuri de ştiri este un act de decizie personală, feed-

urile  RSS reprezintă concomitent o modalitate de  mediatizare a 

conţinutului web într-un mod nonintruziv pentru utilizator şi un 

instrument de marketing pentru o gamă variată de aplicaţii interesante. 

În cadrul serviciilor de bibliotecă această tehnologie poate fi 

exploatată în scopul creşterii vizibilităţii instituţiei şi implicit a activităţii 

acesteia, prin sporirea cantităţii de informări comunicate.  

• Anunţarea documentelor nou achiziţionate/ intrări recente în 

catalogul on-line. Noutăţile pot fi structurate pe domenii. Utilizatorul se 

abonează la domeniul ce îl interesează şi este informat asupra 

documentelor nou achiziţionate.  

 

Exemplu: 

 

Literatură română (noutăţi)                Literatură universală (noutăţi) 

 

Domenii ale cunoaşterii: 

 

Calculatoare          Educaţie                                     Tehnică 

 Filozofie               Jurnalism –Presă                       Istorie 
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 Religie                  Management                             Geografie 

 Drept                   Matematică, fizică, chimie        Lingvistică 

Economie              Medicină                                   Artă 

 

În mod ideal, distribuirea unor astfel de fluxuri de informaţii ar 

trebui să se facă funcţie de profilul utilizatorului. Profilul se poate 

construi pe baza analizei împrumuturilor efectuate, a interogărilor în 

OPAC şi a descrierii făcute personal de utilizator, prin specificarea ariilor 

de interes. Soft-ul de bibliotecă ar trebui să poată extrage automat, din 

baza de date, titlurile nou intrate, care se conformează profilului 

utilizatorului, pentru a fi transmise către acesta. 

• Anunţuri privind disponibilitatea unui document ce a fost 

rezervat;  

• Anunţuri referitoare la evenimentele culturale/ştiinţifice ce se 

desfăşoară în biblioteci. La aceste fluxuri de informaţii se pot abona: 

- redactorii responsabili cu monitorizarea evenimentelor 

culturale, preluând astfel, într-un mod elegant, informaţiile, pentru a le 

retransmite şi mediatiza 

- instituţiile tutelare ce monitorizează, din punct de vedere 

administrativ, activitatea  bibliotecilor 

• Preluarea rapidă a informaţiilor referitoare la noutăţi editoriale 

de pe site-urile editurilor, îmbunătăţind astfel activitatea de achiziţie de 
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documente; 

• Urmărirea ştirilor/noutăţilor oferite de bazele de date 

specializate (baze de date ştiinţifice, reviste electronice).  În acest fel 

informaţiile colectate se dovedesc utile şi în activitatea de management a 

bibliografiilor; 

• Urmărirea ştirilor/noutăţilor postate pe blogurile de 

specialitate (biblioteconomie);   

• În măsura în care profesorii îşi creează conturi publice de 

feed-uri, se pot urmări ariile de interes şi sursele de 

informare/documentare propuse de profesori studenţilor/elevilor. 

Biblioteca poate urmări aceste propuneri pentru a-şi construi o politică de 

achiziţii corespunzătoare, anticipând viitoarele cereri ce îi vor fi adresate. 

Un alt argument al utilizării RSS-urilor este dat de posibilitatea 

urmăririi numărului de subscrieri (abonamente) la RSS-urile furnizate de 

bibliotecă. Acest număr este o măsură a vizibilităţii, notorietăţii şi 

utilităţii site-ului. În acelaşi timp se pot vizita colecţiile publice ale 

persoanelor abonate la RSS. Colecţia este o parte a profilului virtual al 

persoanei care a creat-o, arătând ariile de interes ale acesteia şi dinamica 

informării. 

Exemplele de utilizare a tehnologiilor RSS, identificate şi 

enumerate anterior, se doresc a constitui un impuls, adresat bibliotecilor, 

în vederea explorării posibilităţilor şi oportunităţilor oferite de resursa 

actuală numită web 2.0.  
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Acest demers se doreşte a fi un punct de plecare spre 

transformarea serviciilor on-line oferite de biblioteci în servicii 

interactive, bazate pe o comunicare constant activă. 
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Biblioteca şi reţelele sociale online – afinităţi selective 

 

drd. Mihaela Voinicu 

 

Biblioteca este o entitate ce procesează informaţii şi cunoştinţe. 

Resursele pe care le disponibilizează biblioteca sunt destinate celor ce 

formează reţeaua utilizatorilor.  

Biblioteca a avut şi are mecanisme proprii prin care îşi 

diseminează fondul de informaţii de care dispune. Este o realitate, însă, 

faptul că mecanismele tradiţionale de diseminare nu mai satisfac nevoile 

unui consumator de informaţii al zilelor noastre. Ne confruntăm cu o 

criză a încrederii şi a loialităţii utilizatorilor noştri care devin din ce în ce 

mai exigenţi, instruiţi sau pretenţioşi. Se impune astfel a ne îndrepta 

atenţia spre un nou mod de comunicare şi interacţiune cu publicul nostru.  

Datorită imensului succes al reţelelor sociale online merită să 

observăm  aceste reţele, insuficient explorate şi analizate până în prezent. 

Observarea comportamentul online individual sau de grup va face 

probabil obiectul unor cercetări viitoare, ce se vor  concretiza în studii şi 

analize sociologice.  

O reţea socială online se coagulează în jurul unui site unde 

utilizatorul îşi poate edita un profil, ce cuprinde cele mai relevante 

informaţii despre el, construindu-şi în timp o reţea din care vor face parte 
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prietenii săi dinainte de intrarea în comunitatea online sau noii prieteni 

cunoscuţi prin intermediul Internetului.  Valoarea unei reţele sociale 

constă nu neapărat în conţinutul generat (care are amprenta grupului ce l-

a creat) ci în extraordinara capacitate de replicare şi multiplicare, în 

formă electronică, de-a lungul web-ului, a relaţiilor umane şi a legăturilor 

bazate pe încredere.  

Primii atraşi de tehnicile de lucru în reţea sunt copiii şi tinerii. Ei 

se adună în adevărate comunităţi online, comunităţi (insuficient 

cunoscute şi analizate) ce au un rol în formarea şi dezvoltarea lor, dar şi 

în răspândirea informaţiilor şi cunoştinţelor. Pentru a ne putea face o 

imagine asupra modului în care, în prezent, tinerii interacţionează cu 

informaţia este necesar să cunoaştem reţelele în care ei navighează, este 

necesar să înţelegem modalitatea în care se desfăşoară activitatea lor de 

informare în interiorul acestor reţele. Modul de informare în cadrul 

acestor reţele online este unul informal, nesupus nici unei rigori sau 

constrângeri. La cel mai simplu nivel se observă faptul că informaţiile 

sunt căpătate fie datorită fenomenului de influenţare fie prin osmoză.  

Liantul ce conduce la agregarea reţelelor sociale este software-ul 

social. „Software-ul social este bazat pe suportul care-l oferă indivizilor 

pentru a-şi construi sau pentru a se afilia la diverse comunităţi, în ideea 

de a-şi atinge scopurile, de a-şi realiza dorinţele sau de a beneficia de pe 

urma altor acţiuni realizate de alţi indivizi din cadrul aceleiaşi 

comunităţi.”(1) Wikipedia defineşte software-ul social ca fiind acel 
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software care „permite oamenilor să se întâlnească să se conecteze sau să 

colaboreze utilizând comunicarea mediată de computer”.(2) 

Tehnologiile care permit existenţa software-ului social sunt 

cunoscute ca tehnologii web 2.0, o a doua generaţie a serviciilor având la 

bază Internetul.  Ele construiesc o platfomă bazată pe  participare, 

colaborare şi comunicare. 

Prezentul articol îşi propune a semnala profesioniştilor din 

bibliotecă faptul că existenţa acestor reţele sociale online nu mai poate fi 

ignorată sau tratată ca o realitate periferică ci merită a fi observată 

oportunitatea exploatării acestui fenomen pentru viitoare strategii de 

dezvoltare.   

Din numeroasele aplicaţii ce caracterizează web 2.0 am ales 

două, aplicaţiile de tip social bookmarking şi cele de tip wiki, pe care voi 

încerca să le prezint din perspectiva unor modalităţi noi de a comunica, 

interacţiona şi a oferi noi servicii de bibliotecă în scopul construirii unei 

noi reţele a utilizatorilor de bibliotecă. 

Comunicarea realizată prin intermediul social bookmarks-urilor şi 

a wiki-urilor este o comunicare media on-line.  Comunitatea celor ce 

participă la construirea şi întreţinerea unei aplicaţii de tip wiki sau a unor 

biblioteci de conţinut online este direct şi permanent interesată de noul 

conţinut apărut, este în contact permanent cu modificările operate (prin 

intermediul RSS-urilor) şi prin urmare răspunde şi reacţionează.  

Social bookmarking este o modalitate online de a reţine, 
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clasifica, localiza şi partaja resursele din Internet, în funcţie de nevoile şi 

interesele individuale. (3)  

Una dintre facilităţile importante oferite odată cu tehnologiile 

web 2.0 este şi aceea de a da posibilitatea etichetării (marcării, 

clasificării, indexării) unei pagini web cu o etichetă (sau tag). Această 

operaţiune se numeşte tagging. Etichetarea „permite utilizatorilor să 

creeze noi categorii pentru obiectul dorit şi să adauge sau să modifice nu 

doar conţinutul ci şi conţinutul care descrie conţinutul (metadatele)”(4) 

Activitatea prin care utilizatorii etichetează, conform propriilor 

criterii, adrese de site-uri web ori reprezentări de resurse (în fapt orice 

obiect identificabil prin URL) este cunoscut sub denumirea de 

folksonomie (folk + taxonomie).  

Există multe site-uri de social bookmarking, între care amintim: 

StumbleUpon, Reddit, Ma.gnolia, Simpy. De departe cel mai popular este 

Del.icio.us.  

Site-ul a apărut în anul 2003 şi a fost dezvoltat de către analistul 

de pe Wall Street, Joshua Schachter. Acesta strânsese o colecţie 

impresionantă de link-uri (peste 20.000) a căror evidenţă era imposibil de 

ţinut. A scris o aplicaţie care să permită clasificarea link-urilor prin 

atribuirea de scurte etichete resurselor.  Numele final al aplicaţiei a fost 

ales astfel încât să inducă dorinţa pentru utilizarea unui astfel de 

instrument simplu şi eficient de organizare a paginilor web dar şi pentru a 

sublinia identitatea americană (.us). În numai trei ani, fără nici o 



                                                                           Biblioteca Judeţeană 

      
          114 

promovare, site-ul a ajuns să aibă un milion de utilizatori. 

Între facilităţile acestui sistem se află (5): 

- crearea unei colecţii proprii de resurse web clasificate după cuvinte 

cheie (tag-uri) într-o manieră nestructurată ori liber structurată; 

- managementul informaţiilor marcate (salvarea resurselor altor 

utilizatori, editarea, ştergerea lor); 

- căutarea se poate face în link-urile tuturor utilizatorilor care au decis 

să-şi facă publice resursele, funcţie de aria de interes; 

- informarea/documentarea se face într-un mediu în care informaţiile 

sunt mereu adăugate, revizuite şi filtrate; 

- evaluarea valorii/utilităţii/notorietăţii resursei respective se poate face 

şi prin observarea numărului de persoane care au adăugat respectiva 

resursă. Acest sistem are avantajul că importanţa unei resurse este decisă 

de un om, nu de un algoritm precum în cazul motoarelor de căutare 

clasice cum ar fi google sau yahoo; 

- colaborarea/comunicarea se poate face prin atribuirea „for:username” 

sau „links for you”. 

Aşa cum spunea şi Joshua Schachter „Ne unim forţele pentru a 

oferi oamenilor posibilitatea de a-şi aminti lucrurile împreună. Este un 

site pentru o memorare colectivă”. Marele câştig al acestui serviciu este 

astfel dat de sporirea gradului de încredere pe care utilizatorii îl au în 

utilitatea şi acurateţea resurselor salvate de utilizatorii din reţeaua 

proprie.(6) 
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În acelaşi timp sistemul are şi dezavantaje. Bibliotecarul va 

remarca cu uşurinţă absenţa controlului vocabularului, inconsistenţa 

termenilor, lipsa de precizie sau lipsa experienţei în identificarea surselor 

viabile şi credibile.  

În acest sens biblioteca poate exploata pe de o parte popularitatea 

acestui sistem de marcare socială concomitent cu eliminarea 

dezavantajelor sistemului. Experienţa în mânuirea informaţiilor constituie 

atu-ul bibliotecarului. Totuşi trebuie avut în vedere faptul că popularitatea 

acestor aplicaţii a fost dată de utilizarea pe scară largă a folksonomiei, iar 

bibliotecarul trebuie să găsească acel echilibru între a construi şi păstra 

reţeaua de utilizatori a acestui serviciu şi a aplica cu consecvenţă 

principiile şi cunoştinţele specifice meseriei.  

Construirea unei astfel de biblioteci de conţinut online trebuie să 

pornească de la definirea grupului ţintă pe care biblioteca l-a identificat şi 

şi-a propus a-l atrage şi constitui într-o reţea. Observarea tag-urilor şi a 

modurilor de indexare a resurselor de către utilizatori poate oferi 

informaţii asupra preocupărilor şi ariilor de interes  ale utilizatorilor. Într-

un astfel de sistem colectiv de conţinut valoarea rezultată este mai mare 

decât suma valorilor părţilor, valori introduse de utilizatori sau 

bibliotecari. 

Construirea şi coordonarea unui astfel de sistem de către o 

bibliotecă în colaborare cu utilizatorii săi îşi poate găsi mai multe 

aplicaţii: 
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• construirea sau completarea bibliografiei. Adiacent bazei de date 

obţinute se mai poate observa un rezultat pozitiv, faptul că baza de date 

creşte de la an la an rămânând disponibilă permanent; 

• cercetare/documentare – crearea şi/sau consultarea unei astfel de baze 

de date permite celor interesaţi să rămână permanent conectaţi la aria de 

interes dar şi să cunoască persoane cu aceleaşi preocupări – să-şi 

stabilească noi conexiuni; 

• colectarea de informaţii asupra ariilor de interes ale utilizatorilor, ceea 

ce poate conduce la îmbunătăţirea politicii de achiziţii a bibliotecii; 

• deprinderea de noi abilităţi (management al conţinutului, comunicare 

online, lucru colaborativ) atât de către bibliotecar cât şi de către utilizator; 

• utilizatorii pot obţine conţinutul de care sunt interesaţi într-un mod 

agregat, asamblat, structurat şi îşi pot personaliza mediul de lucru. 

O wiki este o aplicaţie web ce permite utilizatorilor să adauge 

conţinut şi să păstreze propriile lor versiuni succesive, dar permite şi 

oricui altcuiva să editeze conţinutul. Termenul Wiki denumeşte şi 

software-ul colaborativ folosit pentru crearea unui asemenea site web.  

Primul site wiki a fost publicat de către Ward Cunningham, în 1995. 

El a dorit să creeze un sistem simplu de baze de date, care să îi dea 

posibilitatea să lucreze cu parteneri internaţionali şi să permită echipei de 

proiectanţi să colaboreze, din diferite locaţii geografice. A dorit să creeze 

o modalitate rapidă de publicare colaborativă a informaţiilor pe web.  

O wiki (cuvânt care în hawaiană înseamnă “repede”) este un mediu 
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ce permite crearea în mod colaborativ de conţinut de către mai mulţi 

utilizatori, permiţând stocarea unei cantităţi mari de date, create de către 

aceştia.  

Cel mai cunoscut exemplu de wiki, la ora actuală, este Wikipedia, 

enciclopedia on-line care a devenit una dintre sursele primare de 

informaţii din Internet. Wikipedia este un proiect de enciclopedie, în mai 

multe limbi, având conţinut deschis tuturor, dezvoltată prin colaborarea 

voluntară a unui mare număr de persoane şi administrată de fundaţia non-

profit Wikimedia. Ediţia în limba engleză, cea mai dezvoltată dintre 

versiuni, a depăşit în anul 2007 pragul de 2 milioane de articole, iar 

numărul de articole, în toate limbile, a depăşit 9 milioane. Ediţia în limba 

română are în prezent aproximativ 107.000 de articole. Pe lângă proiectul 

Wikipedia, fundaţia Wikimedia a mai creat şi Wiktionary, Wikiquote, 

Wikibooks, Wikisource, Wikinews, Nupedia şi Meta-Wikipedia- locul de 

discuţii referitoare la proiectele de mai sus.  

Wiktionary sau Wikţionar (în limba română) este un proiect frate al 

Wikipediei ce îşi propune să creeze un dicţionar liber în fiecare limbă, 

idee a lui Daniel Alston. A apărut pe 12 decembrie 2002. Wikţionarul în 

limba română a demarat la 1 mai 2004 şi are acum 13.405 de definiţii (7).  

Wikiquote sau Wikicitat (în limba română) este o colecţie de citate 

celebre şi proverbe, inclusiv sursele dacă sunt cunoscute (8).  

Wikibooks, denumit şi Wikimedia Free Textbook Project sau 

Wikimedia-Textbooks, este un wiki destinat creării de manuale (9)  
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Wikisource – numit iniţial Project Sourceberg după mai cunoscutul 

Project Gutenberg – a început activitatea sa în noiembrie 2003, ca o 

colecţie de texte de suport pentru articolele Wikipediei. Varianta în limba 

română conţine în prezent 6.803 articole şi 194 autori (10).  

In spatele unei aplicatii de tip wiki stă un software ce se numeşte, în 

mod uzual, motor wiki. Acesta este instalat pe un server şi necesită 

cunoştinţe avansate de limbaje de programare şi administrare sisteme 

informatice comparativ cu abilităţile necesare lucrului efectiv în aplicaţii. 

Multe dintre aceste motoare wiki sunt open-source şi sunt scrise în 

diverse limbaje de programare (PHP, Perl, Java). Avantajul instalării unui 

motor wiki pe propriul server constă în  faptul că se poate reconfigura 

aplicaţia funcţie de necesităţile şi interesele proprii.  

Aplicaţia de tip wiki dă posibilitatea oricărui utilizator să schimbe 

conţinutul unei pagini în mod instantaneu. Această facilitate de editare, 

deschisă oricărui utilizator, este principalul avantaj al wiki-urilor. A doua 

trăsătura este „controlul sofisticat al versiunilor, care le îngăduie 

utilizatorilor să vizualizeze schimbările recente şi istoria modificărilor 

unei pagini web” (11). Această funcţie permite utilizatorilor să 

implementeze şi să urmărească procesele de editare, corectând „erorile” 

şi urmărind adăugirile care sunt „inexacte” sau perimate.  Pe scurt, wiki-

urile pot fi definite ca „pagini web deschise, unde orice utilizator 

înregistrat poate publica, sau le poate îmbunătăţi ori schimba” (12).  În 

mod evident, aceasta generează o suită de întrebări referitoare la 
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coeficientul de încredere şi autoritate a informaţiilor şi a conţinutului. 

Editarea deschisă înseamnă că aceste site-uri sunt vulnerabile la 

vandalism şi acţiuni subversive. Şi asemănător altor aplicaţii ce se 

bazează pe colaborare şi partajare liberă se ridică şi întrebări despre 

acurateţea lor, sursele de informare, standarde şi eventuale erori (13). 

“Spre deosebire de autoritatea fixă a cuvântului tipărit, acestea sunt intrări 

dinamice care ne  informează nu doar despre termenul căutat dar şi 

despre structurile turbulente ale „inteligenţei  colective” (14).   

Aplicaţiile ce pot fi construite pe software-uri de tip wiki sunt variate 

şi pot lua o mulţime de forme, rezultând instrumente de lucru utile fie 

bibliotecarilor (intern) fie utilizatorilor (extern). 

• depozit intern de referinţe pentru cele mai frecvente întrebări; 

• depozit de referinţe bibliografice pentru subiectele (temele) solicitate 

frecvent; 

• depozit de referinţe bibliografice pentru solicitările ce necesită 

cunoştinţe specializate în domeniu. În acest fel bibliotecarii cu 

specializări diferite pot contribui, în timp şi din locaţii fizice diferite, la 

crearea şi actualizarea acestor bibliografii; 

• depozite colaborative de conţinut sau cunoştinţe. Suportul pe care îl 

pot oferi utilizatorii externi nu trebuie neglijat. Trecând printr-o filtrare, 

informaţiile furnizate de aceştia se pot dovedi deosebit de valoroase. 

Utilizatorii externi pot avea cunoştinţe şi competenţe profesionale, în 

domenii sau specializări diverse, pe care bibliotecarii nu le pot acumula, 
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prin urmare aceştia pot adăuga, face modificări sau comentarii pertinente 

şi valoroase. 

Aplicaţiile de tip wiki încurajează crearea continuă de conţinut, într-

un mod descentralizat,  precum şi partajarea acestuia.   

Sensul comunicării într-o aplicaţie de tip wiki este “many to many” 

iar principalul aspect asupra căruia se concentrează eforturile emiţătorului 

este cel de creare de conţinut, ceea ce presupune competenţe 

comunicaţionale sporite (abilităţi lingvistice, selectarea limbajului 

adecvat, gândire sistemică şi gândire critică, capacitate de sinteză). 

În mod sigur o aplicaţie deschisă de tipul wiki are defectele ei, dar în 

acelaşi timp reprezintă o alternativă de lucru modernă şi populară, care ne 

arată cum poţi să manipulezi şi să interpretezi informaţiile. Cheia 

succesului aplicaţiei Wikipedia este transparenţa modului de lucru. 

Oricine poate înţelege cum este construită o pagină, cine contribuie şi 

postează. Se pot observa părerile contradictorii, evoluţia “discuţiilor”, 

modalitatea de convergenţă spre o informaţie majoritar acceptată. 

În încheierea acestei scurte prezentări doresc să revin asupra 

importanţei reţelelor sociale şi asupra faptului că va trebui să devenim 

parte integrantă a acestei culturi colaborative a web 2.0, să ne construim 

propria identitate online, să ne expunem recomandările sau opiniile 

profesionale, să luăm decizii  în conformitate cu normele şi valorile 

profesionale, educaţionale şi etice. Odată intraţi în acest păienjeniş al 

reţelelor sociale online vom putea explora şi exploata caracterul interactiv 
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al acestora şi al datelor pe care le deţin şi vom descoperi noi oportunităţi 

de cercetare şi comunicare. 
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Usability – abilitatea creării paginilor web eficiente 

 

drd. Mihaela Voinicu 

 

I. Introducere 

 

Vi s-a întamplat să vă învârtiţi  printre rafturile cu cărţi ale unei 

biblioteci şi să nu găsiţi un anumit domeniu? Un site deficitar conceput 

este ca o bibliotecă în care domeniile  nu sunt marcate corespunzător.  

Într-o astfel de bibliotecă vizitatorul apelează la “bunăvoinţa“ 

bibliotecarului. Dintr-un site iese însă cu un click.  

Cum să-l faci să stea la tine pe site depinde în mare măsură de 

nivelul de “usability” al site-ului.  

În literatura de specialitate, noţiunea de  “web usability” este 

menţionată în relaţie cu: 

- eficacitatea, eficienţa şi satisfacţia cu care un vizitator îşi 

poate îndeplini sarcinile, sau 

- utilitatea site-ului şi uşurinţa în folosire, sau 

- eleganţa şi claritatea cu care se face navigarea vizitatorului 

într-un site. 

Prin definiţie, standardizată în domeniu de altfel,  expresia 

software usability se consideră a fi: “capacitatea unui produs software de 
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a fi înţeles, studiat, folosit şi de a fi atractiv pentru utilizator, atunci când 

este utilizat în condiţii specifice”.(1)  

Dicţionarele de specialitate româneşti nu menţionează acest 

cuvânt. Singurul dicţionar în care am întâlnit acest termen este cel al lui 

Collin,  Simon- Dicţionar de multimedia, englez-român, Editura 

Universal Dalsi, 2001, p.273. Aici este dată următoarea traducere: 

usability = aplicabilitate (uşurinţa cu care poate fi folosit un hardware sau 

un software).  Deoarece cuvântul aplicabilitate nu pare a fi o traducere 

foarte reuşită şi pentru că pe blogurile şi pe site-urile româneşti a apărut 

cuvântul uzabilitate, în continuare voi considera usability=uzabilitate.  

Un site bun înseamnă că acesta este util şi uşor de folosit. 

Degeaba este util dacă vizitatorul nu va putea să-l folosească. La fel, 

degeaba este foarte uşor de folosit dacă nu conţine nimic interesant pentru 

vizitator.  

Ce putem obţine îmbunătăţind un site din punct de vedere al 

uzabilităţii? 

- creşterea numărului de vizitatori virtuali; 

- mărirea loialităţii şi satisfacţiei vizitatorilor (vizitatorii revin); 

- rată crescută de transformare a vizitatorilor virtuali în utilizatori 

ai serviciilor de bibliotecă. 

Este prea puţin? Nu cred. Consider că merită efortul de a ne 

apleca puţin asupra acestui termen şi mai ales de a afla cum putem aplica 

aceste noţiuni asupra site-ului unei  biblioteci publice. 
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Un alt argument ar putea fi şi faptul  că direcţiile de dezvoltare 

ale unei biblioteci (direcţii incluse în proiecte de dezvoltare pe termen 

mediu şi lung) trebuie să fie rezultatul unor decizii luate ca urmare a 

cunoaşterii noilor tehnologii informatice,  a   posibilităţilor de absorbţie şi 

a efectelor implementării unor astfel de tehnologii. 

Site-ul unei biblioteci trebuie să deservească un scop practic. El 

este folosit ca un instrument de marketing on-line şi în general este 

mijlocul de acces la distanţă la informaţii puse la dispoziţie de bibliotecă.  

În acest context uzabilitatea se referă la: 

1.-conţinutul site-ului 

2.-structura site-ului 

3.-design-ul site-ului 

4.-elementele de navigare 

5.-interacţiunea cu vizitatorul 

Uzabilitatea unui site poate fi măsurată prin prisma 

performanţelor şi a erorilor (uzabilitate crescută înseamnă erori puţine) 

sau prin prisma productivităţii (mai mulţi vizitatori virtuali înseamnă 

uzabilitate mai mare). Uzabilitatea poate fi măsurată şi prin 

caracteristicile interfeţelor sau, subiectiv, prin preferinţele vizitatorilor 

(îmi place, nu îmi place).   

Pentru a şti dacă un site corespunde criteriilor de bază ale 

uzabilităţii este bine ca site-ul să fie testat. 

Există metode diferite pentru a evalua uzabilitatea unui website. 
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- evaluarea prin intermediul unor utilizatori dintr-un  grup ţintă. 

Se încearcă a se  îndeplini anumite scenarii şi se analizează cât de repede 

poate un utilizator, care nu a mai văzut niciodată site-ul să rezolve 

situaţiile impuse de scenariu. Pentru un utilizator care a mai văzut site-ul 

se verifică cât de uşor îşi aminteşte cum a realizat anumite operaţiuni, cât 

de uşor navighează pe site, cât de mult îi place site-ul etc. 

- evaluarea prin intermediul unui grup de experţi, care vor aplica 

principiile de bază ale uzabilităţii. 

Se pot realiza şi studii bazate pe experimente cu dispozitive de 

detecţie a centrului de interes (eye-tracking). Noile tehnologii şi 

cercetările în domeniul designului vizual  pot „descifra” privirea 

oamenilor în momentul în care „scanează” o pagină web (unde s-a oprit 

privirea, pentru cât timp, unde a revenit, de câte ori, ce elemente au fost 

omise etc.). Deocamdată aplicarea acestor tehnologii de către o bibliotecă  

reprezintă un deziderat, deoarece preţurile sunt prohibitive şi de 

asemenea firmele şi specialiştii români în domeniu sunt puţini. 

Conceptul de uzabilitate a unui site reprezintă o sumă de 

cunoştinţe legate de comportamentul standardizat al utilizatorului de 

Internet. Modul în care un utilizator poate aprecia un site depinde şi de 

experienţa sa, gradul de educaţie şi cultură, chiar de starea psihica în 

momentul vizitei virtuale. 

Pentru foarte mulţi termenul de  „web usability” este sinonim cu 

Jakob Nielsen, cofondatorul Nielsen Norman Group, autorul a foarte 
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multor studii referitoare la  creşterea uzabilităţii unui site prin analiza 

comportamentului navigatorilor în Internet (2).  

 

II. Sfaturi şi trucuri pentru a obţine o pagină web eficientă 

Reluând  cele spuse în prima parte, referitor la uzabilitate, să 

detaliem puţin, fără a avea pretenţia  de a acoperi  tot ceea ce s-a spus sau 

scris în domeniu. 

1. Conţinutul site-ului: 

O privire rapidă asupra paginilor de start ale site-urilor 

bibliotecilor publice ne arată că există foarte multă informaţie despre 

istoricul instituţiei, misiunea ei sau modul de organizare. Oare câţi 

vizitatori sunt interesaţi de o transpunere a ghidului de prezentare al 

bibliotecii pe pagina de start? Informaţia din pagina de start trebuie să se 

limiteze la strictul necesar, să fie clară şi concisă, să ofere link-uri 

funcţionale (link-uri care să fie descrise exact, nu de genul Click aici),  să 

nu conţină greşeli gramaticale, să folosească o exprimare clară (fără 

termeni de strictă specialitate), să răspundă întrebărilor utilizatorilor. 

Conţinutul  text al unui site web trebuie să fie: 

- scurt, 

- scanabil, 

- să ajungă repede în miezul problemei, 

- să fie actualizat permanent. 

Vizitatorii trebuie să ştie ce le oferă site-ul dumneavoastră.  
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-În primul rând trebuie ales un nume de domeniu. Pe cât este 

posibil, adresa trebuie să fie scurtă, uşor de memorat, expresivă, să se 

regăsească în denumirea/sigla instituţiei.  

De asemenea este bine să existe un domeniul propriu. Un site 

găzduit pe un alt domeniu ar trebui să reprezinte doar o soluţie temporară 

pentru o instituţie serioasă. De asemenea un domeniu secundar are şanse 

mai mici de a fi regăsit de motoarele de căutare.  

Este important să fie punctate, din pagina de start, serviciile 

oferite de bibliotecă prin intermediul paginii web. Vizitatorul nu trebuie 

lăsat să navigheze până la ultima pagină pentru a afla că acel site conţine 

catalog on-line, liste bibliografice sau link-uri spre documente full text.  

2. Structura site-ului 

Există o regulă, devenită clasică în web design, regula celor 3 

click-uri. Aceasta  spune că în orice loc dintr-o pagină trebuie să se poată 

ajunge prin maxim 3 click-uri. În caz contrar vizitatorul se va simţi rătăcit 

în pagină, va uita pe unde a fost deja şi nu va mai şti să revină la partea 

care l-a interesat. Datorită structurii ierarhice a unui site se impune ca  

bara de navigaţie sau meniurile drop-down să fie nelipsite de pe o pagină 

de start. Ele vor ghida vizitatorul spre a găsi mai repede informaţia dorită.  

Atenţie însă, în general vizitatorilor le place să navigheze pe site dar nu le 

place să deruleze paginile până la final. Paragrafele trebuie păstrate scurte 

şi concise. 

O altă regulă cunoscută este regula celor 5 degete. Într-o înşiruire 
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de tip listă e bine să existe cel mult 5 opţiuni, 60% dintre vizitatori le vor 

citi, oricum, numai pe primele 5, restul fiind ignorate. 

Oricât de clară şi explicită se are impresia că a fost construită 

pagina de start, niciodată nu va fi la fel de limpede şi pentru vizitatori. 

Este bine a se testa impactul pe care îl produce site-ul construit  asupra 

prietenilor sau colegilor, urmărindu-le reacţiile  şi impresiile. 

3. Designul site-ului 

Regula principală  în design este de a face site-ul uşor de citit. 

Textul, fundalul şi imaginile plasate pe pagină trebuie să aibă un contrast 

cât mai puternic. Partea grafică poate fi atrăgătoare dar plasând un text 

peste o imagine va fi foarte greu de citit. Imaginaţi-vă cum ar fi să citiţi 

un text roşu peste un fundal albastru. Mărimea literelor şi stilul acestora, 

de asemenea, nu trebuie să îngreuneze citirea textului, care oricum, se 

ştie, este mai înceată cu aproximativ 25% pe monitor faţă de citirea pe 

pagină de hârtie. Fonturile decorative pot fi păstrate într-un logo dar se 

vor ocoli în corpul textului. Cele mai uzuale corpuri de literă sunt tipurile 

serif (în general Times – pentru texte de mari dimensiuni) şi sans-serif 

(Arial sau Helvetica). Stilurile de literă italic sau condensat sunt mai greu 

de citit, iar dacă o întreagă pagină este scrisă astfel ea va fi ocolită. Este 

indicat a nu se combina prea multe stiluri de literă (două ar fi suficient), 

între rânduri se lasă spaţii.  

De asemenea este bine a se păstra aliniamentul textului la stânga, 

nu centrat. Textul centrat poate fi folosit pentru titluri.  
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Aspectul şi modul de expunere a paginii (layout) trebuie să 

rămână consecvent pe parcursul navigării în cadrul aceluiaşi site. 

Coerenţa şi consecvenţa informaţiilor şi imaginilor sunt esenţiale în 

conturarea imaginii unei instituţii profesioniste. Dacă există anumite 

efecte ataşate unor butoane, trebuie păstrate efectele de-a lungul 

paginilor. Codul de culoare, efectele de fundal, antetul, sigla, logo-ul, 

aliniamentul  paginilor trebuie să se păstreze în toată ierarhia site-ului 

pentru a nu creea confuzii în mintea vizitatorului. În caz contrar acesta nu 

mai ştie dacă se află pe acelaşi site de bibliotecă sau pe un alt site. 

Imaginile dintr-o pagină sunt amplasate pentru a sublinia sau 

detalia mesajul textului. Pentru a nu creşte timpul de încărcare a paginii 

este indicat a se folosi fotografii thumbnail (fotografii cu dimensiunea 

aproximativă de 100*100 pixeli). Dacă utilizatorii doresc să vadă o poză 

mai mare înseamnă că sunt dispuşi să aştepte până când imaginea se 

încarcă, şi eventual se poate ataşa şi o imagine cu un zoom mărit. 

4. Elementele de navigare 

Creşterea complexităţii site-urilor face ca asigurarea unor 

organizări optime a elementelor de navigare să devină imperios necesară. 

Imaginile grafice de genul butoane, link-uri sau liste trebuie sa fie 

uşor de citit. Este mai important a fi înţelese decât de a avea efecte gen 

flash. Link-urile trebuie să fie unice, ele nu trebuie să arate la fel ca restul 

textului unei pagini. Navigarea trebuie să fie intuitivă. 

În alegerea poziţiei în care vor fi amplasate butoanele sau link-
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urile trebuie a se ţine seama de faptul că marea majoritate a vizitatorilor 

“scanează” ecranul monitorului de la stânga la dreapta şi de sus în jos 

(sub forma literei F). 

5. Interacţiunea cu vizitatorul 

- Prima pagină trebuie să se încarce în cel mult 20 de secunde. În 

caz contrar, jumătate dintre  vizitatori vor apăsa butonul back. Dacă totuşi 

încărcarea paginii durează mai mult este bine ca vizitatorul să fie 

avertizat printr-un mesaj. 

- Majoritatea utilizatorilor de azi folosesc Internet Explorer. Mai 

sunt însă destui care folosesc şi alte browsere (Firefox – din ce în ce mai 

mulţi, Opera). Este indicat ca site-ul să fie optimizat pentru toate 

platformele. 

- În cazul în care se folosesc formulare pentru culegere de date 

(în general pentru “întreabă bibliotecarul”) e bine ca acestea să nu fie 

prea lungi şi să nu conţină multe întrebări sau opţiuni inutile. Nu este nici 

util şi nici recomandat a se creea câmpuri obligatorii dacă acestea nu sunt 

cu adevărat obligatorii. 

- Lipsa informaţiei de contact dă impresia unei firme fără adresă. 

Deşi numerele de telefon şi adresele de e-mail sunt cele mai cerute forme 

de contact, nu trebuie uitat a se trece şi adresa fizică a instituţiei, eventual 

o hartă cu descrierea locaţiei. 

- Ideal ar fi să existe pagini şi în alte limbi de circulaţie 

internaţională. Este adevărat că majoritatea vizitatorilor sunt cunoscători 
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ai limbii române dar rămâne un procent de vizitatori străini care, poate, 

doresc să vă cunoască sau să ia legătura cu dumneavostră. 

Acestea sunt doar câteva reguli, necesar a fi cunoscute atunci 

când se creează sau când  este nevoie a se aprecia şi  evalua o pagină web 

construită de o firmă pentru o bibliotecă.  Pentru că un site eficient din 

punct de vedere al uzabilităţii câştigă atenţia vizitatorului, îl orientează 

spre serviciul pe care îl caută şi în acelaşi timp îi permite vizitatorului să 

execute acţiuni în cel mai simplu mod şi în cel mai scurt timp cu putinţă. 

Abordată corect, o prezentare pe Internet devine un instrument 

eficient, care va lucra 24h/zi, 365 zile/an pentru promovarea instituţiei  în 

cea mai complexă reţea de utilizatori – reţeaua Internet. 

 

III. Homepage-ul bibliotecilor publice româneşti – scurtă 

analiză 

Una dintre cele mai importante părţi ale unui site web este pagina 

de start (homepage). Ea reprezintă primul contact al vizitatorului virtual 

cu biblioteca. Şi aşa cum se ştie prima impresie este decisivă. 

Vor fi remarcate rapid viteza de acces,  calitatea graficii şi 

organizarea informaţiei. Studierea unei pagini web sau ignorarea acesteia 

vor fi decise în primele 20 de secunde. Pentru bibliotecă există un real 

conflict între necesitatea de a face informaţia din homepage scurtă şi 

concisă şi dorinţa de a oferi informaţii despre toate serviciile oferite. 

Cine câştigă? Evident, şi întotdeauna, utilizatorul.  
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Dar cine sunt utilizatorii? Utilizatorii unei biblioteci publice nu 

fac parte dintr-un grup omogen (la fel ca în cazul bibliotecilor 

universitare sau specializate) dar şi ei sunt influenţaţi în aceeaşi măsură 

de apariţia Internetului. Doar această constatare şi este suficientă pentru a 

ne îngreuna misiunea. 

Care sunt informaţiile preponderent căutate de utilizatori pe 

pagina unei biblioteci publice? Utilizatorii pot fi la prima vizită sau, 

având experienţa navigării pe site-ul respectiv, caută exact elementele 

care îi interesează. Din câte cunosc, în România, nu există studii care să 

releve comportamentul vizitatorilor virtuali ai website-ului unei 

biblioteci.  

Literatura de specialitate precizează faptul că scopul principal al 

unei pagini de start este acela de a ghida vizitatorul, pe drumul cel mai 

scurt, către cea mai utilizată informaţie. Întotdeauna vizitatorul unei 

pagini web va urma linia minimului efort depus. 

La cea de-a 73-a Conferinţă Internaţională IFLA, organizată în 

Africa de Sud, la Durban, în august 2007 (3), au fost enumerate 

principalele teme (task-uri) ale homepage-ul unei biblioteci publice, care 

ar putea fi: 

- adresa, 

- cum ajungem la bibliotecă , 

- programul de lucru cu publicul, 

- catalogul on-line, 
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- serviciile de împrumut la domiciliu, 

- permisul de intrare (cum se obţine), 

- contul de utilizator, 

- colecţiile digitale, 

- link-urile, 

- serviciile de referinţă, 

- taxe, 

- serviciile pentru copii şi tineri, 

- filialele bibliotecii, 

- servicii comunitare , 

- noutăţi, evenimente. 

În analiza pe care am făcut-o, în perioada 24-30 octombrie 2007, 

am luat în considerare homepage-ul a 25 biblioteci publice româneşti. 

Dintr-un total de 40 biblioteci publice judeţene, 16 biblioteci fie nu au 

site web propriu, fie, în perioada amintită, nu a funcţionat acest site. 

Datele extrase se referă la situaţia statistică a existenţei 

următoarelor informaţii:  

- informaţii de contact (adresa fizică şi electronică, nr. de 

telefon), 

- programul de lucru cu publicul, 

- informaţii despre filiale, 

- catalog on-line, 

- modul de obţinere a permisului de intrare, condiţii de împrumut, 
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taxe, 

- contor pentru vizitele virtuale, 

- servicii de referinţe (întreabă biblioteca), 

- noutăţi, evenimente, informaţii despre manifestările culturale 

ale bibliotecii (în afara celor cuprinse în planul anual de activităţi), 

-informaţii despre bibliotecă, în limbi străine (engleză, franceză). 

 S-au luat în considerare site-urile care au prezentate informaţiile 

enumerate mai sus direct pe homepage-ul bibliotecii, sau se poate ajunge 

la informaţia respectivă din maximum 3 click-uri. 

Deoarece nu avem instrumente de măsură eficiente, aprecierile 

referitoare la originalitate, design grafic, conţinut eficient, uşurinţa 

navigării, le lăsăm la latitudinea fiecărui vizitator virtual. 

Rezultatele sunt următoarele: 

• informaţii de contact (adresa fizică şi electronică, numere de 

telefon)- sunt prezente pe 25 de site-uri (100%) 

• informaţii despre programul de lucru cu publicul- sunt 

prezentate pe 19 site-uri (76%) 

• informaţii despre filialele bibliotecii- sunt prezentate pe 19 

site-uri (76%) 

• informaţii despre modul de obţinere a permisului de intrare, 

condiţii de împrumut, taxe- sunt prezentate astfel: 17 site-uri oferă 

informaţii despre modul de obţinere a permisului (68%), 16 site-uri oferă 

informaţii despre condiţiile de împrumut (64%), 14 site-uri oferă 



„Dinicu Golescu” Argeş 

                                                                                                
                                                                                      135 

informaţii despre taxe (cuantumul lor sau servicii gratuite) (56%) 

• catalogul on-line- este accesibil pe 15 site-uri (60%). În 

perioada în care s-a făcut studiul, din cele 15 cataloage on-line prezente 4 

nu funcţionau (link inactiv) 

• serviciul de referinţe prin e-mail („întreabă biblioteca”) – este 

prezent pe 12 site-uri (48%) 

• noutăţi, evenimente, informaţii despre manifestările culturale 

ale bibliotecii (în afara celor cuprinse în planul anual de activităţi)- sunt 

prezentate pe 19 site-uri (76%). Din păcate pe 5 site-uri informaţia este 

foarte veche, uneori de acum cîţiva ani. 

• informaţii despre bibliotecă, în limbi străine (engleză, 

franceză)- sunt prezente pe 6 site-uri (24%), dintre care un site  nu are 

link-ul funcţional. Informaţiile prezentate, cu o singură excepţie,  sunt 

parţiale, în general informaţii despre istoricul, misiunea sau datele de 

contact ale instituţiei, informaţii ce nu necesită actualizare decât foarte 

rar.   

Alte observaţii: 

Din cele 25 de site-uri de bibliotecă studiate: 

• 24    (96%) site-uri oferă informaţii despre istoricul bibliotecii; 

• 20 (80%) site-uri oferă informaţii despre structura 

organizatorică a bibliotecii; 

• 17  (68%) biblioteci oferă informaţii despre programul  de 

manifestări culturale (5 site-uri nu sunt actualizate); 
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• 10 (40%) site-uri oferă informaţii despre proiectele 

desfăşurate sau în derulare (dintre care 2 au informaţie foarte veche); 

• 11  (44%) site-uri oferă informaţii succinte despre valorile de 

patrimoniu deţinute; 

• 8    (32%) site-uri prezintă informaţiile despre documentele de 

bibliotecă nou achiziţionate. 

O problemă aparte o reprezintă modul de contorizare a vizitelor 

(inserarea unui counter) precum şi analiza site-urilor din punct de vedere 

al numărului de vizitatori (înscrierea pe site-uri ce oferă astfel de 

servicii).  

Modul de monitorizare a vizitelor virtuale diferă substanţial de 

cel al vizitelor fizice. Existenţa acestui indicator statistic este foarte 

important pentru o bibliotecă, el arătându-ne în acelaşi timp evoluţia şi 

modul în care se trece de la utilizarea serviciilor tradiţionale de bibliotecă 

la cele virtuale. Contorizarea paginilor vizitate este dificilă din mai multe 

puncte de vedere: 

- nu cunoaştem numărul exact al persoanelor care sunt în faţa 

monitorului în momentul vizitei, deoarece, în general, contorizarea se  

face pe baza IP-ului calculatorului 

- în momentul deschiderii unei pagini nu cunoaştem câte căutări 

s-au făcut pe acea pagină  

- informaţiile referitoare la vizitatori (nivel de pregătire, vârstă, 

sex etc) sunt relative şi se bazează pe statisticile efectuate de firmele ce 
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oferă astfel de servicii.  

Este o realitate existenţa acestor neajunsuri, dar, totuşi, se pot 

obţine informaţii referitoare la analiza traficului (pe ore, zile, săptămâni şi 

luni), analiza referrer-ului ("locul" din care s-a ajuns pe pagina 

bibliotecii), informaţii despre vizitatori (sisteme de operare, browsere, 

ţări). Între a nu avea nici un fel de informaţie şi a avea o informaţie 

parţială consider că este preferabilă ultima variantă. 

Dintr-un număr de 25 site-uri ale bibliotecilor publice, 13 (52%) 

sunt înscrise pe astfel de site-uri de analiză, dintre care 11 sunt pe 

trafic.ro. De asemenea 10 biblioteci  au pe site, vizibil şi funcţional, un 

counter.  

Am constatat că este prezentă, într-un procent ridicat, informaţia 

„statică”, invariabilă (gen istoric, organizare, structură, condiţii de acces, 

program de lucru), ce nu necesită eforturi de comunicare permanentă din 

partea bibliotecilor. Anumite categorii dintre aceste informaţii, de tipul 

date de contact, program de lucru, modul de obţinere a permisului de 

bibliotecă, condiţii de împrumut, taxe se pot considera a fi strict necesare 

pentru a răspunde unor întrebări frecvente ale vizitatorului, dar ele nu 

trebuie să constituie categoria majoritară de informaţie oferită publicului, 

nu trebuie să ne limităm doar la ele.  

Comunicarea, prin intermediul paginilor web, trebuie să se 

transforme dintr-o comunicare pasivă într-una constant activă.  

Încercări în acest sens s-au făcut prin implementarea serviciului 
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„întreabă biblioteca”, serviciu ce răspunde, în general, solicitărilor simple 

de informare, care necesită un răspuns succint, solicitări care necesită o 

cercetare bibliografică, dar fără aprofundarea domeniului. Aşa cum am 

menţionat acest serviciu este prezent pe 48% din site-urile studiate. 

O altă constatare care se desprinde din analizarea site-urilor 

menţionate este referitoare la optimizarea paginilor web ale bibliotecilor. 

Un site odată creat are nevoie de o analiză continuă în vederea optimizării 

lui. Optimizarea propriu-zisă se efectuează în două moduri: 

- On-page (aici sunt incluse, fără a se limita la, următoarele: 

proiectarea, programarea, analizarea cuvintelor cheie,  analizarea 

traficului etc.) 

- Off-page (înscrierea în directoare, schimbul de link-uri, acţiuni 

ce au ca rezultat avansarea pe prima pagină a motoarelor de căutare etc.) 

 Toate aceste informaţii referitoare la structurarea site-urilor 

bibliotecilor publice  precum şi datele statistice prezentate, le-am extras 

pentru a sublinia importanţa analizei modului în care este construit un site 

de bibliotecă.  

Utilizarea tehnologiilor multimedia este o caracteristică 

pregnantă a tuturor sistemelor actuale de prezentare a site-urilor web 

comerciale şi universitare. Amprenta intuitivă şi plusul de atractivitate pe 

care le conferă site-urilor web sunt de neînlocuit.  

Întrucât bibliotecile publice îşi doresc a fi parte activă în procesul 

de educare, instruire şi informare, calea care probabil va fi urmată implică 
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modificări fundamentale în structurarea paginilor web, adaptarea lor la 

sisteme ce se bazează pe interactivitate deplină sau restrânsă. 
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Fidelizarea cititorilor – obiectiv al strategiei de 

marketing  

 

drd. Ionuţ Eugen Tofan 

 

Fidelizarea cititorilor este un mijloc de constituire a performanţei 

bibliotecii publice pe piaţa sa. Politica de fidelizare trebuie să fie deci 

selectivă, adresându-se în special utilizatorilor frecvenţi ai bibliotecii, 

respectiv acei utilizatori care contribuie la rentabilitatea funcţiei de 

bibliotecă, adică accesul la informatii şi la documentele necesare 

informării. 

 Fidelizarea utilizată în mod excesiv prezintă şi neajunsuri, 

printre care se numără dependeţa creată faţă de un grup de utilizatori şi o 

încetinire în inovarea serviciilor de bibliotecă.  

Satisfacţia resimţită de un utilizator/cititor reprezintă o condiţie 

esenţială în asigurarea fidelizării. Satisfacţia rezultă, din calitatea 

serviciilor bibliotecii, acţiunilor de marketing direct, comunicarea 

bibliotecii cu exteriorul. 

În vederea atragerii de noi utilizatori, dar mai ales în perspectiva 

fidelizării utilizatorilor actuali, biblioteca îşi poate propune următoarele 

obiective: 

- Canalizarea activităţii angajaţilor spre satisfacerea cerinţelor şi 
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aşteptărilor, în permanentă modificare, ale utilizatorilor; 

- Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor oferite utilizatorilor 

prin creşterea nivelului de specializare a personalului (de altfel, direcţia 

strategică a bibliotecii publice trebuie să fie diferenţierea de alţi furnizori 

de servicii de informare şi documentare, prin calitate); 

- Crearea unei legături strânse între bibliotecă şi utilizatorii 

actuali; 

- Crearea unui sistem prin care utilizatorul să fie atras la 

bibliotecă prin acoperirea următoarelor arii: o politică de achiziţii 

performantă, care să preîntâmpine cererile utilizatorului ; crearea unui 

mediu propice de studiu; accesul uşor la informaţii; 

- Dezvoltarea infrastructurii bibliotecii astfel încât să fie 

minimizat efortul depus de utilizator pe parcursul procesului de 

informare. 

Ca şi acţiuni de reclamă şi promovare a serviciilor, menite să 

conducă la realizarea obiectivelor menţionate mai sus, sunt necesare 

campanii de atragere şi/sau fidelizare a cititorilor, care constau în politici 

ce au ca obiectiv creşterea indicelui de circulaţie, dar şi creşterea 

numărului de cititori înscrişi. 

Continua preocupare a instituţiei pentru fidelizarea cititorilor, 

prin acţiunile de marketing pe care le desfăşoară, trebuie însoţită şi de 

acţiuni de fidelizare şi motivare a propiului personal, deoarece 

bibliotecarii reprezintă imaginea bibliotecii, ei sunt cei cu care se ia 
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contact în primul rând. Instrumentele de motivare şi fidelizare a 

angajaţilor sunt limitate (acordarea de salarii de merit pentru rezultate 

deosebite, într-o atmosferă propice dezvoltării spiritul competitiv; 

perfecţionarea profesională continuă prin cursuri şi instruiri periodice; 

organizarea de evenimente, mese rotunde destinate exclusiv persoanelor 

care lucrează în cu publicul.) 

Programele de fidelizare derulate de bibliotecă trebuie elaborate în 

funcţie de utilizatorii acestora. După ce se crează bazele de date cu 

actualii cititori, ca urmare a înscrierii, datele de identificare se 

păstrează şi periodic se pot trimite cărţi poştale, broşuri promoţionale, 

pliante, mail-uri etc. 

În vederea identificării unor posibili utilizatori, bibliotecile 

trebuie să desfăşoare activităţi de prospectare a pieţei. Printre metodele ce 

pot fi utilizate în acest sens se înscriu următoarele: 

Organizarea şi participarea la târguri şi expoziţii cu caracter 

cultural. Organizarea unui târg cu temă culturală poate fi un izvor de noi 

utilizatori.  

Apelarea la centrele de influenţă. Una dintre metodele de 

prospectare constă în considerarea influenţei liderilor de opinie sau 

prescriptorilor. Persoanele care au o poziţie şi o imagine deosebit de 

favorabilă în cadrul unei instituţii, organizaţii sau comunităţi, pot sugera 

prospecţi şi îi pot influenţa. Biblioteca trebuie să stabilească şi să 

dezvolte relaţiile cu astfel de centre de influenţă şi să le informeze despre 
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rezultatele contactelor stabilite cu ajutorul lor. Exemple de centre de 

influenţă sunt comunităţi ale oamenilor de afaceri, organizaţii non 

guvernamentale, asociaţii, membrii asociaţiilor patronale, conducerea 

Camerelor de Comerţ şi Industrie etc. 

Prospectarea prin poştă. Transmiterea prin poşta clasică sau 

electronică a unor mesaje promoţionale permite accesul la un mare număr 

de potenţiali cititori, în condiţiile unui nivel scăzut al costurilor. Totuşi 

această metodă de prospectare generează o rată mică de răspuns din 

partea persoanelor vizate. 

Observarea. Monitorizarea atentă a evenimentelor culturale 

(expoziţii, lansări de carte)  facilitează identificarea unor noi oportunităţi 

şi a unor noi utilizatori. 

Formularea unor obiective clare privind atragerea publicului 

utilizator va contribui la dezvoltarea durabilă a bibliotecii. 

Recâştigarea cititorilor 

În evoluţia bibliotecilor, există momente în care este necesară 

recuperarea cititorilor pierduţi sau a celor care sunt pe cale de a fi 

pierduţi. Astfel, se pot deosebi două situaţii distincte, respectiv 

recâştigarea emoţională a cititorilor aflaţi în pericol de a fi pierduţi şi 

recâştigarea efectivă a cititorilor pierduţi. Anual la nivelul bibliotecilor 

publice se pierd până la 30% din utilizatorii săi din cauza faptului că, 

odată cu absolvirea liceului sau a facultăţii, nu mai este prezentă nevoia 

directă de studiu. Îngrijorător este faptul că aceşti utilizatori pierduţi  sunt 
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tineri cu vârste cuprinse între 18 şi 24 ani. Pentru a-i păstra sau a-i atrage 

în continuare, chiar şi după terminarea perioadelor de formare 

profesională, bibliotecile trebuie sa recurgă la strategii de recâştigare a 

utilizatorilor concomitent cu preocuparea continuă de identificare a 

cauzelor acestor pierderi. Dintre strategiile ce trebuie urmărite amintim: 

� strategia de îmbunătăţire – repararea anumitor deficienţe 

percepute de utilizator ; 

� strategia de stimulare –reluarea relaţiei cu utilizatorul prin 

acţiuni cu caracter educaţional, cultural, distractiv; 

� strategia de convingere – promisiunea bibliotecii de a 

îndeplini cerinţele şi aşteptările utilizatorului. 

Acţionând doar asupra simptomelor şi nu a cauzelor, biblioteca 

va continua să se confrunte cu pierderi de utilizatori, fapt ce îi va afecta 

dezvoltarea. Între cauzele pierderii cititorilor pot fi identificate 

următoarele: insatisfacţiile generate de fondul de carte (situaţia 

achiziţiilor), calitatea nesatisfăcătoare a serviciilor oferite, relaţiile cu 

bibliotecarul, tehnologiile implementate de slabă calitate. 

În spiritul marketingului relaţional, bibliotecile trebuie să 

elaboreze şi să implementeze strategii şi programe eficace de atragere şi 

menţinere a utilizatorilor. În situaţia pierderii acestora explorarea 

cauzelor şi încercarea de recâştigare emoţională sau raţională a publicului 

sunt absolut necesare.  

Echilibrul între atragerea de noi cititori şi menţinerea celor 
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existenţi are un caracter dinamic, dovedit de schimbările în ordinea de 

prioritate a celor două arii de interes, pe parcursul evoluţiei bibliotecii şi 

serviciilor destinate comunităţii. 

Bibliotecile publice sunt nevoite, mai mult ca niciodată,  să îşi 

menţină relevanţa pentru comunitate. Calitatea informaţiilor, materialelor, 

serviciilor furnizate  trebuie să identifice unic instituţia bibliotecii în 

cadrul celorlaţi furnizori de informaţii existenţi pe piaţă, dar şi al acelui 

val Google, caracteristic noii generaţii. Aşadar bibliotecile româneşti 

trebuie să îşi îmbunătăţească strategiile şi tehnicile de marketing, precum 

şi comunicarea integrată de marketing.  
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Biblioteca Judeţeană Argeş  – de la clasic la modern 

 

Lavinia Borcan 

 

În ultimele două decenii ştiinţa organizării bibliotecii 

(biblioteconomia) a trecut  prin ample procese de reorganizare în scopul 

oferirii unui acces rapid şi eficient al utilizatorilor la documente pentru 

informare, cercetare, lectură. 

Funcţia informativă a bibliotecii s-a accentuat în societatea 

contemporană, ca urmare a importanţei informaţiei, considerată resursa 

principală de dezvoltare. Prin urmare valorificarea importantului tezaur 

informaţional cuprins în documentele unei biblioteci trebuie să-şi 

găsească noi modalităţi de exprimare.  

Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş a derulat în 

perioada 2003 - 2007  proiectul de retrocatalogare, ce a făcut posibilă 

transferarea pe suport electronic a tuturor informaţiilor existente pe suport 

hârtie (care alcătuiau cataloagele de bibliotecă). Acest proiect 

organizaţional a canalizat energii umane, resurse financiare, materiale şi 

informaţionale, şi a avut ca principal scop retrocatalogarea publicaţiilor 

existente în fondurile bibliotecii în dorinţa de a  construi Catalogul   on-

line. 

În paralel cu procesul de retroconversie s-a desfăşurat activitatea 
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de catalogare şi prelucrare a documentelor din achiziţia curentă. 

Proiectul global s-a derulat în perioada mai 2003 – decembrie 

2007, la rândul său fiind împărţit în 3 etape.  

Etapa I-Retroconversia publicaţiilor monografice deţinute de 

bibliotecă, publicaţii ce au fost editate în perioada 1990-2003. Alegerea 

acestei modalităţi de lucru  a fost motivată de faptul că documentele de 

bibliotecă ce au un an de apariţie recent sunt cele mai frecvent solicitate 

de utilizatori.    

Etapa II-Retroconversia publicaţiilor monografice deţinute de 

bibliotecă, publicaţii ce au fost editate în perioada 1975-1989. 

Etapa III-Retroconversia publicaţiilor monografice apărute 

anterior anului 1975.  

Ca modalitate de lucru s-a optat pentru introducerea datelor din 

fişele catalogului de serviciu, catalog ce s-a considerat a conţine cele mai 

corecte şi actualizate fişe. Rezultatul acestor ani de catalogare 

retrospectivă s-a concretizat într-un număr de aproximativ 157.000 titluri, 

reprezentând 388.675 volume, precum şi 2.610 titluri publicaţii periodice 

reprezentând 14.475 unităţi de bibliotecă.  

În prezent întregul fond de carte şi periodice al bibliotecii este 

accesibil pentru consultare atât din reţeaua locală, cât şi on-line, pe 

pagina www.bjarges.ro.  

Serviciul de Prelucrare şi Organizare a Colecţiilor prelucrează 

electronic documentele care intră în patrimoniul bibliotecii prin 
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intermediul soft-ului de bibliotecă Tinlib 4.0. Informaţiile din descrierile 

bibliografice înregistrate în secţiunea de editare sunt procesate de sistem 

şi organizate în baze distincte. Principalele cataloage rezultate prin 

procesarea datelor din modulul Catalogare sunt: catalog Titluri (titluri 

propriu-zise, paralele, uniforme, colecţii, alte titluri), catalog Autori, 

catalog Edituri, catalog Tipografii, catalog Cuvinte cheie - listă alfabetică 

a cuvintelor din titlurile documentelor care asigură o alternativă de 

identificare a titlurilor şi subiectelor, catalog sistematic C.Z.U., catalog 

ISBN-uri, catalog Cote (sistematice şi de format), catalog Numere 

inventar, catalog RMF. 

 Gestionarea catalogului on-line se face luând în considerare 

standardele şi practicile biblioteconomice în vigoare, având în vedere: 

- modul de descriere a documentului – catalogarea descriptivă, cu 

respectarea standardului ISBD, standardele de prescurtări, standardele de 

transliteraţii, coduri de limbi şi de ţări); 

- modul de construire a fişierelor de autoritate şi a relaţiilor; 

- modul în care se realizează analiza de conţinut pentru a atribui 

documentului indicele de clasificare. 

Clasificarea zecimală universală constituie în continuare 

modalitatea de indexare a informaţiilor pe domenii. Între avantajele 

folosirii acestui sistem enumerăm: structura ierarhică ce acoperă întregul 

univers al cunoaşterii, independenţa lingvistică, posibilitatea de căutare 

prin trunchiere. CZU este mult mai precisă şi mai riguroasă decât o 
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clasificare bazată pe cuvinte, ce pot da naştere erorilor sau neînţelegerilor 

dar, în acelaşi timp, acestă modalitate de identificare a documentelor este 

cunoscută şi stăpânită de puţini dintre cei ce au nevoie de informaţii. 

Din dorinţa de a oferi utilizatorilor o modalitate suplimentară în 

regăsirea informaţiilor de conţinut, mai facilă şi mai flexibilă, în 

condiţiile unei producţii editoriale bogate pentru anumite domenii şi 

categorii de cititori, se impune a lua în considerare o metodă 

complementară sistemului sec şi puţin  prietenos al CZU.  

Indexarea pe subiecte ar fi una dintre soluţii. Un instrument de 

lucru uşor de adoptat de către utilizatori ar fi regăsirea pe baza unui 

vocabular de vedete de subiect. Necesitatea elaborării unui index, 

repertoriu naţional de subiecte – instrument ştiinţific util tuturor 

bibliotecilor nu s-a concretizat până în prezent, neregăsindu-se la nivelul 

bibliotecilor publice din ţară.  

O speranţă ne vine din partea Bibliotecii Naţionale a României 

care a anunţat, recent, încheierea traducerii şi adaptării în limba română a 

lucrării “Guide d’indexation RAMEAU” în scopul construirii listei de 

autoritate de subiecte enciclopedică românească.  

Între avantajele oferite de aceasta regăsim: 

- facilitarea regăsirii informaţiei de către utilizator, datorită 

limbajului de indexare foarte apropiat de cel natural. Fiind conceput ca un 

sistem deschis, limbajul poate fi actualizat conform evoluţiei exprimate la 

nivel lingvistic; 
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- facilitarea comunicării informaţiilor din descrierile bibliografice 

între biblioteci şi reutilizarea informaţiei acumulate de către alte 

biblioteci. 

Unul dintre obiectivele specifice proiectului de traducere a 

Repertoriului de Autoritate de Subiecte Enciclopedic Alfabetic Unificat 

(RAMEAU) a fost cel de creare a unui sistem de regăsire a informaţiilor 

accesibil tuturor categoriilor de utilizatori, indiferent de pregătirea 

intelectuală şi profesională. Pentru ca acest obiectiv să fie atins cu 

maximum de eficienţă se impune a adapta şi modifica însuşi software-ul 

de gestiune a funcţiilor de  bibliotecă  şi mai ales Catalogul on-line.  

OPAC-ul (Online Public Access Catalogue) trebuie astfel 

proiectat şi construit încât să asigure maximă accesibilitate şi uşurinţă în 

utilizare.  

După cum se observă, retrocatalogarea documentelor de 

bibliotecă şi transferarea lor în format electronic a constituit doar o etapă 

a drumului ce trebuie parcurs pentru a transforma şi moderniza biblioteca. 

În faţa profesiunii de bibliotecar stau foarte multe provocări, pe măsura 

gradului crescut al aşteptărilor din partea publicului, consumator de 

informaţii,  bibliotecarul catalogator fiind primul ce se va adapta 

schimbărilor, devenind o interfaţă între sursele de informaţii clasice şi 

moderne.   
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Made in library. Ideea de brand de bibliotecă. 

 

Daniel Petre Bucşan 

 

Nu judeca o carte „după coperţi” zicea Ray Bradbury într-o 

vreme în care marketing-ul editorial nu dădea aşa sprinten din coate şi 

oamenii îşi băgau mai degrabă nasul între file decât să rotească un ochi 

critic înspre "haine". Dar vremurile acelea au apus şi acum ne atrag în 

librării şi în biblioteci coperţile "frumoase", abia apoi eventualul synopsis 

de pe coperta patru şi foarte rar primele fraze, care dau tonul cărţii.  Dacă 

prima impresie pe care o fac cărţile este legată atât de mult de coperţile 

frumoase, poate că ar fi bine să aruncăm o scurtă privire şi asupra 

“hainelor” unei biblioteci, să vedem ce înseamnă noţiunea de brand de 

bibliotecă. 

În trecut, marile brand-uri s-au strecurat în mintea 

consumatorului, făcând apel la beneficiul raţional oferit. Pe măsură ce 

concurenţa a devenit din ce în ce mai acerbă, iar beneficiile raţionale au 

putut fi uşor revendicate şi de către ceilalţi, s-a simţit nevoia ca brand-

urile să stabilească o legătură emoţională cu publicul lor ţintă. Încetul cu 

încetul, ele au căpătat valoare şi personalitate, esenţă, o paletă largă de 

trăiri emoţionale, întocmai după chipul şi asemănarea creatorilor lor – 

oamenii. 
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Termenul brand are origini norvegiene, unde brandr înseamnă a 

arde. Termenul a început să fie folosit în engleză ca element care 

semnifică proprietatea - vitele erau marcate cu însemnul proprietarului. 

Noţiunea a fost preluată la sfârşitul secolului al XIX-lea pentru a denumi 

produsele de pe raft. „Branded products” erau acele produse care purtau 

însemnul producătorului, şi care reprezenta mai mult decât un 

identificator - era o dovadă a calităţii, a unei experienţe garantate. 

Semnificaţia termenului a evoluat, în prezent brand-ul fiind un set de 

asocieri definit pe baze raţionale şi emoţionale între o organizaţie sau un 

produs şi publicul acesteia. O definiţie unanim acceptată nu există, însă 

iată mai jos două definiţii care par esenţiale pentru a înţelege amploarea 

semnificaţiei termenului: „Un ansamblu de atribute tangibile şi 

intangibile, simbolizate printr-o marcă comercială (nume, logo etc.) 

care, exploatate corect, creează influenţă şi valoare. Termenul de 

valoare are diverse accepţiuni: promisiunea şi îndeplinirea unei 

experienţe (din perspectiva marketingului), garanţia unor câştiguri în 

viitor (din perspectiva managementului) sau este privit ca o componentă 

distinctă a proprietăţii intelectuale (perspectiva juridică).”(1) şi „Un 

brand este o colecţie de percepţii în mintea consumatorului.” (2) 

Branding-ul este, în general, considerat un termen care aparţine 

lumii comerciale, asta nu înseamnă însă că bibliotecile nu pot sau nu ar 

trebui să-şi modifice strategiile de piaţă în această direcţie. Este un 

concept nou în sfera de promovare a serviciilor de bibliotecă, destul de 
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bine conturat de către Elizabeth Doucett, director al Memorialului Curtis 

Library in Brunswick, Maine în cartea sa Creating Your Library Brand, 

ea realizând printre primele programe de branding de bibliotecă. 

Este evident că o bibliotecă adaugă valoare pentru comunitate, în 

special, în spaţiul geografic în care aceasta  îşi desfăşoară activitatea, dar 

oamenii care nu au fost niciodată într-o bibliotecă sunt de cele mai multe 

ori timizi în a face acest pas, pentru a se convinge de necesitatea şi 

seriozitatea unei biblioteci sau nu au avut ocazia să afle de existenţa unei 

astfel de instituţii. 

Brand-ul ar trebui să fie un element de identitate şi sentimentul 

care să definească un loc, care să nu sperie potenţialii cititori, ci 

dimpotrivă. Scopul ar trebui să fie ceva de genul: un student are nevoie 

de un loc bun pentru a studia, în linişte, şi el în mod automat ar trebui să 

se gândească la bibliotecă; un utilizator are nevoie de informaţii de 

calitate privind o situaţie medicală şi el în mod automat ar trebui să se 

gândească tot la bibliotecă; sau un utilizator vede numele bibliotecii pe un 

afiş şi l-ar putea asocia cu un element de calitate. 

Biblioteca trebuie să găsească modalităţile cele mai eficiente prin 

care să transmită de ce este furnizorul de informaţie de cea mai bună 

calitate, iar acest lucru se face în timp, câştigând atenţia şi încrederea 

utilizatorilor prin construcţia unui brand puternic. 

Poate că cititorii nu cred realmente că există o diferenţă uriaşă 

între a te informa de la o bibliotecă sau a te informa din altă parte, dar 
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diferenţa ar trebui să o facă brand-urile, prin stabilirea unor „legături 

emoţionale“ cu aceştia. Sentimentele nu trebuie tratate însă cu 

superficialitate. O dată ce un brand a creat acea legătură necesară, el 

trebuie să se folosească de ea cu grijă. Un singur pas greşit… şi 

utilizatorul s-ar putea să nu fie dispus să ierte. 

În mod normal, ori de câte ori un utilizator aude sloganul unei 

biblioteci sau numele acesteia sau vede culorile, şablonul de pagină web 

sau logo-ul ei, el în mod automat asociază aceste elemente cu biblioteca. 

Dar biblioteca pentru el reprezintă felul în care a fost servit, cartea pe 

care a găsit-o, informaţia din presă de care a avut nevoie etc. Branding-ul 

este  mai mult de cât un logo – mai mult decât un sentiment. 

Brand-ul este ceva care îi dă bibliotecii identitate şi creează o 

legătură în mintea unui utilizator-cititor. 

Cea mai simplă cale de a creşte impactul unui brand asupra 

utilizatorului este de a alege corect valorile brand-ului. De cele mai multe 

ori nu se poate transmite întreaga idee, de aceea ar fi indicată o orientare 

spre câteva puncte cheie, forte, specifice brand-ului de bibliotecă, care se 

doreşte a fi realizat. 

 Elementele grafice care compun şi ajută la construcţia brand-ului 

trebuie astfel realizate încât să inspire încredere, să vorbească despre cel 

mai important element pe care biblioteca vrea să îl transmită. Există o 

mulţime de tehnici de design fiecare adaptate pentru mediul în care se 

aplică: lucrări tipărite, afişe, pliante, permise, indicatoare, pagini web etc. 
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Combinaţia culorilor şi alegerea fonturilor sunt de asemenea elemente 

foarte importante. 

 Sloganul sau moto-ul ar trebui să vină în completarea efortului 

de branding. Mesajul trebuie să fie simplu şi uşor de înţeles. Este indicată 

evitarea mesajelor complicate sau confuze. Iată câteva exemple:    

- Experţi în informaţii & numele bibliotecii. 

- Paşaport pentru lume & numele bibliotecii. (3) 

- Citeşte şi vei avea un argument în plus! & numele bibliotecii. 

Un alt aspect deosebit de important este menţinerea consecvenţei 

atât din punct de vedere al designului cât şi al sloganului ales. Este 

deosebit de riscant să modifici des aceste aspecte, utilizatorii s-ar putea să 

nu mai ştie cu cine relaţionează. 

Primii paşi în structurarea şi realizarea unui brand pentru o 

bibliotecă ar trebui să urmărească câteva elemente cheie, şi anume:  

- cunoaşterea utilizatorilor: cine sunt ei, ce vor, care le  sunt 

aşteptările;  

- cunoaşterea proprie: ce servicii oferă biblioteca, dacă aceste 

servicii sunt cu adevărat utile şi corespund cu nevoile cititorilor săi;  

- definirea aspiraţiilor, sau altfel spus, stabilirea ţintei pe care 

biblioteca prin strategia de brand doreşte să o atingă şi, foarte important, 

acest lucru se poate realiza prin „colaborarea” cât mai bună cu aspiraţiile 

celor care trec pragul bibliotecii;  

- găsirea inspiraţiei, cu ajutorul căreia să se poată stabili căile 
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care vor realiza de fiecare dată conexiunea în mintea utilizatorului, 

conexiunea care să-i spună că biblioteca este prima pe lista lui de 

furnizori de informaţie;  

- mediatizarea acestui lucru cât mai des şi prin intermediul 

elementelor care tind să ajungă cel mai bine atât la cunoştinţa 

utilizatorilor cât şi a potenţialilor cititori. 

Se  poate începe prin imprimarea numelui bibliotecii pe flyere, 

autobuze, pagini web, cartea de telefon, afişe, cărţi de vizită, marcaje etc. 

De asemenea, se poate începe cu un anumit serviciu, prin aplicarea logo-

ului bibliotecii la un anumit serviciu şi construi în jurul acelui serviciu. 

Dar trebuie reţinut, că un brand este “promisiunea” pe care o face 

biblioteca faţă de vizitatorii ei. Dacă promisiunea nu se respectă se vor 

pierde cititorii noi, dar şi loialitatea celor vechi.  

După definirea acestor elemente de brand, va trebui să intre în 

scenă strategia de monitorizare şi administrare a brand-ului.  

Brand-ul trebuie să provină din esenţa valorilor fundamentale 

care definesc o bibliotecă, să fie relevante pentru nevoile utilizatorului, să 

fie adaptabile la schimbarea circumstanţelor şi să fie consecvent în 

întreaga bibliotecă. 

  Biblioteca nu poate fi totul pentru toată lumea, dar poate furniza 

consecvent mesaje prin serviciul de relaţii cu publicul şi poate crea o 

atmosferă care să vorbească despre identitatea şi locul ei în comunitate. 

În mod cert, aşa cum am precizat la începutul articolului, 
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branding-ul este un concept important pentru organizaţiile participante pe 

piaţa profiturilor financiare şi care depind de cei care achiziţionează o 

anumită marcă.  

Bibliotecile, în general, se bucură de luxul unui mediu 

concurenţial non-existent la nivel instituţional pentru a servi unui scop 

superior, sprijinirea vizitatorilor în găsirea informaţiilor de care au 

nevoie, fără a urmări aspecte de natură financiară. Dacă unele biblioteci 

sunt evaluate în mod inerent, ca parte a comunităţii sau organizaţiei în 

care îşi desfăşoară activitatea, multe alte biblioteci se confruntă cu crize, 

iar unele chiar sunt închise din cauza lipsei utilizatorilor. Mulţi utilizatori 

de internet obţin informaţiile de care au nevoie din mediul on-line, 

informaţii care chiar dacă nu sunt întotdeauna de calitate au avantajul de 

a fi obţinute uşor. Această percepţie este cel mai important semnal pentru 

mediul concurenţial care se dezvoltă cu rapiditate pe piaţa informaţiilor. 

Chiar dacă nu există o concurenţă similară pieţelor axate pe 

profitul financiar, bibliotecile vor exista în viitor numai printr-un brand 

care să spună că  acestea sunt vitale doar în cazul în care comunitatea le 

percepe ca fiind un element esenţial.  

În 2004, şapte biblioteci din Norvegia au realizat un studiu cu 

privire la utilizarea bibliotecii de către tinerii cu vârste cuprinse între 11 

şi 17 ani. Rezultatele acestui studiu au arătat că tinerii nu au renunţat la 

lectură şi că, dincolo de statistici, există, de fapt, variaţii semnificative. 

Bibliotecile mari din Norvegia pot observa că mai puţin de 30% 
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din vizitatorii zilnici împrumută materiale, restul vizitând biblioteca în 

alte scopuri. Aproximativ 60% dintre fete şi 40% dintre băieţi au 

împrumutat materiale la domiciliu. Se pare că un număr mare de 

utilizatori vizitează biblioteca fără să împrumute nimic. Băieţii au 

apreciat că pe lângă împrumutul de carte, motivele pentru care vizitează 

biblioteca sunt: folosirea calculatorului, jocurile, efectuarea temelor de 

casă, petrecerea timpului liber, muzica sau petrecerea timpului cu 

prietenii. (4) 

  Tinerii sunt un punct strategic, un element cu o mare valoare 

pentru viitorul unei biblioteci, de aceea, cred, că este o idee bună să se 

folosească acest avantaj pentru construirea unei imagini care să ancoreze 

biblioteca cât mai mult în viaţa unui tânăr. 

 Dacă tinerii se aşteaptă ca bibliotecile să fie locuri de întâlnire cu 

prietenii, atunci acestea trebuie să le satisfacă dorinţele, altfel vor rămâne 

fără vizitatori. 

  Aşa cum am precizat mai înainte acest gen de studii de caz sunt 

necesare pentru cunoaşterea utilizatorilor, pentru înţelegerea aşteptărilor 

publicului legate de serviciile de bibliotecă. 

Cele mai multe publicaţii şi programe de bibliotecă pot fi utilizate 

pentru a crea personalitatea instituţiei. Un exemplu putem obţine dacă 

aruncăm o privire asupra Bibliotecii Publice Gardiner. Biblioteca este o 

sursă de lectură şi în întreaga lume a câştigat atenţie prin tipărirea unei 

publicaţii intitulate Who Reads What? Celebrity Reading List (5). 
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Iniţiativa a avut-o Glenna Nowell, directorul bibliotecii, şi a văzut-o ca pe 

o modalitate de încurajare a lecturii, diferită de sugestiile vânzătorilor de 

carte. Nowell a observat că, dacă în interviuri celebrităţile aminteau titlul 

unei cărţi, ulterior exista o cerere pentru acea carte. Ea a început să scrie  

diverselor persoane publice, celebrităţilor, solicitându-le să recomande o 

carte favorită cititorilor. Aceştia i-au răspuns, şi ea a început să publice, 

anual, recomandările. Această inovaţie a susţinut şi răspândit Biblioteca 

Publică Gardiner  ca pe un „brand de bibliotecă”. Cu toate că  s-au 

produs modificări de design, lista continuă să poarte semnătura 

bibliotecii, având o grafică în creion, ce ilustrează clădirea de epocă a 

acesteia.  

În Spania, mai precis în Valencia, au apărut pe străzi panouri 

mari de publicitate care fac reclamă bibliotecii publice. Sunt evidenţiate 

serviciile variate pe care le oferă biblioteca printre care Internet gratis, 

WiFi, reviste şi ziare, filme. Potenţialii utilizatori au spus că nu ştiu ce 

alte servicii în afară de fondul de carte poate oferi biblioteca, iar unii nu 

sunt pregătiţi să folosească serviciile noi. Aşa poate fi înţeles şi sloganul 

“muy cerca de ti”-  foarte aproape de tine, adică la dispoziţia cititorului, 

care poate că nici nu ştie acest lucru. Se combate astfel “îndepărtarea” de 

bibliotecă. (6) 

Multitudinea de elemente tehnice, ce alcătuiesc imaginea de 

brand, nu reprezintă nimic, dacă nu există acea viziune care să ducă la 

identificarea aspectelor cu adevărat esenţiale ce definesc brand-ul unei 



                                                                           Biblioteca Judeţeană 

      
          160 

biblioteci, aceasta pe de o parte, iar pe de altă parte, oamenii, utilizatorii 

doresc simplitate şi comoditate, doresc ceva care să-i ajute să facă 

alegerea potrivită. Acel ceva se numeşte brand. De modul cum o 

bibliotecă va reuşi să pună de acord cele două aspecte va depinde 

succesul sau insuccesul ei viitor. 
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Profesia de bibliotecar -între misiune şi pasiune 
 

Dorina Litră 

 

 Biblioteconomia este un domeniu care la prima vedere poate fi 

văzut ca unul uşor accesibil, dar este un domeniu complex ce cuprinde 

foarte multe subdiviziuni şi nivele. „Termenul de biblioteconomie a fost 

creat prin combinarea cuvintelor bibliotecă şi economie, cel din urmă 

păstrându-şi sensul originar de organizare, administrare, 

gestionare/conducere. Ştiinţa organizării unei biblioteci este tot atât de 

veche precum bibliotecile”(1), iar principiile acestei organizări au fost 

stabilite prin practică şi au reuşit să se impună în timp prin eficacitatea lor 

sau au fost formulate relativ recent.  

Realitatea zilelor noastre pune în faţa bibliotecilor şi implicit a 

bibliotecarilor sarcini tot mai diverse, pentru realizarea cărora sunt 

necesare asigurarea unor condiţii favorabile pentru studiu, informare şi 

documentare a celor aproximativ 550 de utilizatori care ne solicită 

sprijinul zilnic.  

Sunt „la modă” termeni precum  “integrare”, “colaborare”, 

“transparenţă”, “deschidere”, termeni pe care îi folosim zilnic cu toţii şi 

care reprezintă câteva din atributele serviciilor pe care utilizatorii se 

aşteaptă să le găsească în instituţia noastră şi pe care noi, bibliotecarii, 
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suntem datori să le asigurăm. Dar haideţi să luăm fiecare termen în parte 

şi să îl analizăm din perspectiva  relaţiei bibliotecă – utilizator – 

bibliotecar.                                                                                      

Pornind de la Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, aflăm că  

“integrare” înseamnă, printre altele,  reunirea mai multor părţi într-un 

singur tot, a (se) armoniza într-un tot. Se vorbeşte destul de des despre 

“servicii integrate” nu numai în biblioteci, dar în mai toate sectoarele de 

activitate şi aceasta datorită faptului că biblioteca contemporană nu mai 

este doar o instituţie de cultură care oferă cititorilor săi informaţii având 

ca suport material hârtia (cărţi şi publicaţii seriale), dar şi documente 

specifice şi baze de date pentru a facilita utilizarea acestora în scop de 

informare, cercetare, educaţie sau recreere. 

 Biblioteca Judeţeană “Dinicu Golescu” Argeş vine astăzi în faţa 

publicului său cu săli moderne, dotate cu aparatură performantă, în care 

există posibilitatea accesului la Internet, publicaţiile pot fi scanate, pot fi 

consultate enciclopedii şi alte tipuri de publicaţii pe CD sau DVD. De 

asemenea, venim  în întâmpinarea publicului nostru cu o secţie în care pot 

fi ascultate CD-uri cu muzică clasică sau cu o alta în care tinerii utilizatori 

pot viziona documentare sau filme de animaţie. Există de asemenea pentru 

cei care beneficiază de Internet posibilitatea consultării de la propriul 

computer a catalogului on-line al bibliotecii                                                                                         

“Colaborarea” reprezintă acţiunea de a lucra împreună, de a 

participa alături de alţii la realizarea unui obiectiv comun. Acest termen se 
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referă nu numai la strânsa colaborare dintre diversele servicii şi 

compartimente ale bibliotecii, dar şi la permanenta legătură cu necesităţile 

de informare ale utilizatorilor. În funcţie de evoluţia societăţii, biblioteca 

îşi schimbă criteriile de achiziţie şi se reorientează continuu, factorul 

determinant fiind utilizatorul. Degeaba bibliotecarul consideră că o 

anumită publicaţie este foarte valoroasă din punct de vedere al 

conţinutului, dacă pentru utilizator ea nu prezintă nici un fel de interes, nu 

îi satisface nevoia de cunoaştere. Pe baza cerinţelor lor se întocmesc 

comenzile de publicaţii care stau la baza politicii de selecţie, achiziţie, 

prelucrare şi furnizare a informaţiilor pe diverse suporturi, se încearcă 

completarea fondului de publicaţii astfel încât sa putem răspunde cât mai 

multor solicitări.  

Cert este că pentru o bună funcţionare, bibliotecarii trebuie să 

ajute la crearea acestei permanente punţi de legatură dintre noi ca 

instituţie şi publicul nostru, dar la fel de importantă este comunicarea 

interumană din interiorul bibliotecii.  Climatul din bibliotecă este foarte 

important, atât pentru bibliotecari, cât şi pentru utilizatori, relaţiile dintre 

bibliotecari  trebuie să fie productive şi destinse, materializate prin 

consultări, programe şi acţiuni comune care pot fi extinse şi la alte 

instituţii (şcoli, grădiniţe, teatre, mass-media). Toate acestea vor duce cu 

siguranţă la promovarea statutului şi imaginii profesiei noastre. 

 “Transparenţa” constă, în cazul de faţă, în principiul de a face 

cunoscută public, în permanenţă, întreaga activitate desfăşurată. 
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Biblioteca Judeţeană “Dinicu Golescu” Argeş este gazda multor 

evenimente culturale ce au loc în oraşul nostru, reprezintă un loc cu o 

importanţă şi o semnificaţie aparte pentru foarte mulţi piteşteni şi argeşeni 

în general. Pe lângă lansările de carte, publicul nostru poate participa la 

diversele vernisaje ale unor artişti consacraţi sau, dimpotrivă, ale unor 

tineri debutanţi în ale penelului şi culorii; am găzduit aici pe studenţii 

veniţi să studieze în Piteşti tocmai din Africa sau pe membrii comunităţii 

elene şi chineze din Argeş, care au ţinut să îşi aniverseze ziua naţională 

împreună cu noi şi multe alte astfel de evenimente care nu sunt legate 

strict de existenţa cărţilor.                                                                                               

În final, termenul “deschidere”, care apare tot mai des pe buzele 

multor persoane, se referă la receptivitatea noastră ca bibliotecari şi a 

instituţiei în care profesăm la cerinţele şi nevoile de informare ale 

utilizatorilor. Pentru buna organizare şi pentru funcţionarea la parametrii 

cât mai înalţi, trebuie cu siguranţă avut în atenţie conceptul de formare 

continuă a bibliotecarilor, iar aceştia nu trebuie să se dea înapoi din faţa 

unor provocări noi sau a unor activităţi ce par să nu se încadreze în 

tradiţionalismul profesiei, căci bibliotecarul şi biblioteca de azi nu se mai 

compară cu ceea ce era în urma cu câţiva ani. “Deschiderea” către 

utilizatori se manifestă şi prin implicarea în viaţa diverselor tipuri de 

comunităţi despre care am vorbit câteva rânduri mai sus.  Societatea a 

evoluat,  s-a schimbat foarte mult şi acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu 

instituţiile de cultură în care noi, bibliotecarii, ne practicăm meseria pe 
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care ne-am ales-o din dragoste de carte şi cu siguranţă din respect pentru 

cititori.                                                               

Misiunea bibliotecii în acest continuu vârtej de informaţii devine 

din ce în ce  mai complexă, deoarece şi cerinţele celor care ne trec pragul 

se diversifică,  utilizatorii sunt tot mai pretenţioşi şi mai riguroşi, în criză 

permanentă de timp, dar dornici de informaţii clare şi la obiect. În mintea 

tuturor celor pasionaţi de lectură se naşte o întrebare: “biblioteca de mâine 

înseamnă moartea bibliotecilor tradiţionale ?” Noi, bibliotecarii, 

răspundem negativ la această întrebare deoarece noile medii nu reprezintă 

dispariţia bibliotecilor tradiţionale şi în sprijinul acestei idei voi veni cu 

ceea ce spunea domnul profesor Gheorghe Buluţă: „Cartea şi biblioteca 

sunt două noţiuni în perfectă armonie, care trăiesc bine una lângă alta, ba 

mai mult, se completează în aşa fel, încât una fără alta nu poate vieţui … 

Cartea este mijlocul necesar de a trăi, o necesitate vitală pentru omul 

înzestrat cu pasiunea cunoaşterii adevărului şi a noului, pentru omul dotat 

cu simţul a tot ce este frumos în lume.”(3) Cert este că biblioteca s-a 

schimbat şi se va schimba în mod radical, îşi va asuma responsabilităţi 

noi, iar realitatea modernă de astăzi trebuie percepută ca o provocare, în 

nici un caz ca o povară.  

 

Bibliografie: 

1. Richter, Brigitte, Ghid de biblioteconomie, Editura Grafoart, Bucureşti, 1995, 
pag. 1  
3. Buluţă, Gheorghe; Craia, Sultana; Petrescu, Victor, Biblioteca în societatea 
informaţiei, Editura Do-minor, Bucureşti, 2007, pag. 5 
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 Istorie şi cultură. Personalităţi  argeşene. 

 

Casa cu cărţi 

 
Lucreţia Picui 

 

Biblioteca Judeţeană Dinicu Golescu Argeş, veche instituţie 

publică a cărţii din Muntenia, concepută astfel chiar din anul înfiinţării, 

1880, s-a îmbogăţit de-a lungul existenţei cu un fond impresionant de 

cărţi conţinând lucrări fundamentale ale culturii naţionale şi universale, 

care fac cinste oricărei biblioiteci din lume. 

Şi ca orice bibliotecă mare, biblioteca noastră are şi un fond de 

tipărituri rare, care s-au oprit din circulaţie şi care se odihnesc pe rafturile 

secţiei de colecţii speciale. Acestea se ridică la un număr de peste 7.000 

de unităţi  care se constituie din: carte  rară străină din secolele XVI-

XVIII, carte veche românescă începând cu secolul al XVII-lea, ediţii 

bibliofile cu tiraje limitate şi numerotate, colecţie de stampe, picturi 

orientale, legături artistice deosebite, cărţi cu autografele autorilor  şi o 

colecţie de peste 15000 de cărţi poştale ilustrate, alb-negru şi color, vechi 

şi noi, din ţară sau din străinătate. 

Nu este vorba numai de numărul mare de cărţi, ci şi de valoarea 

bibliofilă şi sentimentală pe care o poartă fiecare apariţie editorială în 
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parte. 

Dintre lucrările rare străine, care fac deliciul cititorilor, trebuie să  

prezint căteva: 

Epistolae familiares de Cicero, tipărită la  Lyon, în 1545, de 

Sebastian Gryphius, cunoscut editor şi tipograf, creatorul unei mărci 

tipografice devenită celebră, Grifon. Cunoscuta lucrare este scrisă în 

limba latină, cu caractere de diferite mărimi şi iniţiale ornate. Ca mărturie 

a circulaţiei, cartea poartă însemnări şi adnotări particulare, iar starea de 

conservare este bună, ţinând seama de anul apariţiei şi de drumul parcurs 

de ea până la noi; 

Ferentinatis sacrorum...de Novidius Fracii, Ambrozius, Anvers, 

1559;  

Postila sev enarratio evangheliorum de Hemingius Nicolaus,  

Viteberg, editor Iohannes Crato, 1563, exemplar cu încuietori metalice pe 

copertele de lemn îmbrăcate în piele, lucru ce a dus la păstrarea cărţii 

într-o stare perfectă. 

De communibus omnium rerum... de Pererius Benedictus, 

Coloniae (Kőln), 1599, editor Lazari Zetzneri şi De praescriptoribus 

adversus de Tertulianus, Quintus Septimius, Coloniae, Editura 

Birckmannica, 1599 etc. 

Tipăriturile olandeze sunt renumite în lumea tipografilor 

europeni, dar cele ale dinastiei Elzevir din Leida şi Amsterdam (Lugduni 

Batavorum), au ajuns astăzi rarităţi mondiale. Din colecţia noastră de 10 
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exemplare, de format duo decimal, legate în pergament, semnalez doar 

cele două volume ale: Respublica et status imperii romano-germanici, 

Lugduni Batavorum, Editura Elzeviriana, 1634 şi respectiv 1640. Primul 

volum este ornat cu elemente heraldice, iar al doilea cu un arbore, marca 

Elzevirilor.  

Am menţionat aceste cărţi pentru că ele poartă însemnele de 

proprietate, ex-librisurile, Ducelui de Berwick (1670-1734), fiul natural al 

regelui Angliei, Iacob al II-lea, ajuns mareşal al Franţei şi, care după 

căsătoria cu o ducesă de Alba, din marea casă regală spaniolă, adaugă 

peste primul ex-libris (Duc de Berwick) un al doilea, cu textul: El Duque 

de Berwick I Alba. 

Întreaga colecţie de “elzevire” a fost achiziţionată dintr-un            

anticariat bucureştean şi provin din biblioteca cunoscutului prof. 

univ.dr.ing. Dimitrie Leonida, întemeietorul Muzeului Tehnicii din 

Bucureşti. 

La fel de dragă nouă este şi Historia della Transilvania, scrisă în 

limba italiană de cavalerul Ciro Spontoni, omul de casă al cunoscutului 

general Basta şi editată la Veneţia, în 1638. Cartea a fost găsită într-un 

beci inundat. După uscare, corpusul a rămas puţin ondulat, dar hârtia de 

moară, produsul evului mediu european, şi cerneala nu prezintă urme de 

degradare. Lucrul acesta confirmă nivelul la care ajunsese arta tipografică 

în Republica Veneţia. 

După comunicarea academicianului Virgil Cândea, un exemplar 
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identic aducea în ţară marele istoric şi revoluţionar român, Nicolae 

Bălcescu, în 1847, când se întorcea din Italia să pregătească Revoluţia de 

la 1848 din Ţara Românească.  

O incursiune atentă printre exemplarele bibliofile ale secţiei de 

colecţii speciale ne va aduce în faţa unei lucrări, expusă publicului, de o 

rară frumuseţe:  Arborele istoric genealogic al României, dedicat 

naţiunii de Jon Gârleanu şi aprobat de Ministerul Cultelor şi Instrucţiei  

Publice. Este o încercare reuşită de a consemna evenimentele importante 

ale istoriei României până  la 24 februarie l892, când a avut loc 

Deschiderea Corpurilor Legiuitoare. Pentru că la această dată se opresc 

informaţiile, presupunem că aceasta este data la care a fost realizată  

dantelăria grafică de dimensiuni impresionante (200/90 cm). 

Datele de pe manşeta lucrării ne indică faptul că a fost 

multiplicată la Tipo-Lithografia Eduard Wiegand din Bucureşti 

(informatie importantă pentru istoria tipografiilor bucureştene). Grafica, 

minutios realizată, îi aparţine  artistului H.Fialla. 

Arborele este conceput în mod realist, cu rădăcinile viguroase, 

dacii si romanii, bine ancorate în pământul patriei, unde tronează harta 

războaieilor şi luptelor românilor, înconjurată de o cunună din frunze de 

laur şi stejar, simbolul învingătorilor. 

Tulpina dreaptă şi neterminată reprezintă poporul, ramurile mari 

sunt perioade mari în istoria noastră, ramurile mici sunt domnitorii, iar 

frunzele, în număr de 1660, au consemnate, în interior, evenimentele 
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reprezentative. 

Pentru a echilibra lucrarea, graficianul a flancat partea aceasta cu 

chipurile celor mai importanţi bărbaţi ai neamului: Ştefan cel Mare, 

Mihai Viteazul, Al. I. Cuza şi Regele Carol I. Dacă sub portretele lui 

Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul şi Carol I sunt consemnate, în câteva 

cuvinte, faptele de vitejie şi izbândă, sub portretul lui Cuza cuvintele sunt 

de prisos; încadrate în elemente heraldice, stau cele două steme ale 

Principatelor Române, unite pe vecie de el.   

Filologul italian, Aldo Manuzio, înfiinţa la Veneţia, în secolul al 

XV-lea, o tipografie şi a creat litera aldină, având ca model frumosul 

scris al lui Petrarca. Mai târziu a inventat formatul mic de carte, care să 

poată fi transportată, citită uşor şi depozitată într-un spaţiu restrâns. 

Trebuie să mai menţionăm că tot el a înlocuit lemnul, folosit la realizarea 

copertelor, cu un carton  flexibil, mai uşor,  mai rezistent şi creat special 

în acest scop. 

În multe cazuri, editorii, ei înşişi tipografi, lucrau efectiv la 

culegerea şi corectarea textelor pentru a le feri de greşeli şi pentru 

sporirea prestigiului cărţii. Sunt cunoscute case editoriale în care se 

perpetua din tată în fiu mesteşugul  tiparului, ajungându-se până la 

crearea unor adevărate dinastii. Aşa s-a întamplat cu familia Elzevir din 

Olanda sau cu cea a lui Didot, de la Paris. 

Celebrul tipograf din secolul al XVIII-lea, François Didot, 

împreună cu cei doi fii, Ambroise şi Firmin, au adus îmbunătăţiri 
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considerabile artei tipografice, inventând noi tipuri de litere şi noi metode 

de culegere şi paginare. Tipăriturile Didot sunt considerate şi azi 

perfecţiuni ale artei grafice şi editoriale. 

Mulţi editori s-au aventurat  şi au realizat cărţi de diferite 

dimensiuni, de la cele uriaşe, cum este  atlasul anatomic de 1,90/1,90 m 

de la Biblioteca Naţională din Viena, până la cele foarte mici, cum ar fi o 

scrisoare a lui Galileo Galilei tipărită la Padua, în 1896, de numai 10/7 

mm. 

Editorii Didot au  îndrăznit şi au reuşit să creeze cărţi de 

dimensiuni foarte mici, liliputane. 

Fantezia fiind stimulată, reuşim să  ne transportăm pentru o clipă, 

în lumea lui Guliver şi să vizualizăm dimensiunile unei asemenea cărţi. 

Biblioteca  are in inventarul colecţiilor speciale un exemplar de 

numai 20/25 mm. 

Pe copertă nu se specifică autorul. Titlul Fables are litera initială 

ornată şi încadrată într-un chenar dublu. Fila de titlu nu ne  lămureşte mai 

mult, aici fiind scris un alt titlul Petit fabulist, vrând parcă sâ întărească 

aspectul fizic al piesei noastre, iar în josul paginii este consemnat  locul 

apariţiei, Paris. 

Când începi să răsfoieşti volumul eşti putin şocat de ce-ţi văd 

ochii, este vorba de o gravură, tot în miniatură, realizată pentru a ilustra 

prima fabulă La frère et la sœur. Întreaga lucrare are 12 fabule, 6 gravuri, 

mici viniete, paginile 2 si 3 sunt albe, la fel paginile 12, 18, 19,31, 44, 45, 
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50, 56, 63, 70, 81 şi, spre surprinderea noastră, textul se poate citi fără 

lupă. 

Spaţiul acordat acestor texte variază între 3 şi 12 pagini. Fabulele 

nu sunt redate în întregime, nici nu s-ar putea, ţinând cont de  

dimensiunile liliputane, ci în câteva propozitii sau fraze sunt redate 

continuţul şi morala. Pentru exemplificare redau una dintre “bijuteriile”de 

la pagina 57. 

 L'âne, le singe et la taupe  

 Un singe se plaignait de ne pas avoir de queue, un âne de 

manquer de cornes. Et que dirai-je donc, moi qui n'ai point d'yeux ? Cria 

une taupe du fond de son terrier. Quand nous sommes tentés de nous 

plaindre, considérons ceux qui sont plus malheureux que nous. 

Fiecare fabulă are la sfârşit câte un ornament tipografic care 

variază între 2-3 mm. Da,  milimetri. 

Ne putem da seama şi de mărimea literelor, dacă socotim că 

majusculele au numai un milimetru. 

Legătura este  simplă. Cele 87 de pagini sunt prinse într-o singură 

cusătură, iar intreaga margine a liliputului este aurită.  Prin acest lucru ne 

dăm seama  cu câtă dragoste şi grijă a fost realizată  miniatura. 

Din casuţa tipografică aflăm că a fost tipărită la Paris, în editura 

Firmin Didot, urmaşul celebrului François Didot. Noi nu cunoaştem câte 

exemplare au ieşit de sub tipar şi câte mai există în colectiile bibliofililor 

şi ale bibliotecilor, având în vedere faptul că, datorită dimensiunilor 
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reduse, se pot pierde uşor. Starea de conservare este bună, în ciuda anilor 

care au trecut de la realizarea ei. A fost achizitionată în septembrie 1972 

de la cunoscutul bibliofil piteştean, col. Al. Enescu, de la care biblioteca 

are  numeroase donaţii de mare valoare culturală.  

În domeniul cărţii vechi româneşti, ne mândrim cu cele mai 

importante producţii editoriale din secolul al XVII-lea: 

Evanghelia învăţătoare, tipăritură începută la Govora în 1640 şi 

terminată la Mânăstirea Deal, unde s-a mutat întregul material tipografic 

de la Govora, în l642; 

Îndreptarea legii, Târgovişte, 1652, este socotită Pravila “cea 

mare” a românilor pentru că ea a pus bazele vechiului drept autohton 

scris, promovând norme juridice unitare. A apărut în limba neamului şi s-

a răspândit pe întregul teritoriu locuit de români; 

Cheia înţelesului, Bucureşti, 1678, prima carte românească 

apărută, prin strădania lui Şerban Cantacuzino, chiar în primul an de 

domnie (1678-1688), ultima fiind cunoscuta Biblie de la Bucureşti, care-i 

poartă numele. Ediţiile cantacuzine au marcat apogeul pătrunderii şi 

circulaţiei cărţilor muntene pe teritoriul romănesc, şi nu numai. 

Dintre numeroasele cărţi ale secolului al XVIII-lea amintesc doar 

colecţia de 12 Minee, tipărite la Râmnic între 1776 şi 1780 de episcopii 

cărturari Chesarie şi Filaret. 

Un alt compartiment în care avem un număr mare de cărţi este cel 

al autografelor şi însemnărilor manuscrise. 
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Pe Nouveau vocabulaire français, apărut la Paris în 1834, şi-a 

pus semnătura marele filolog francez, Alfred de Wailly, Cavaler al 

Legiunii de Onoare, care a fost o perioadă rectorul Universităţii din 

Bordeaux. Tot aici şi-a lăsat autograful amiralul francez Benjamin Jaurès, 

care va ajunge ambasadorul Franţei la Madrid şi Sankt- Petersburg. 

Acest volum i-a fost dăruit lui Ion Ghica de către Dumitru 

Brătianu cu o impresionantă dedicaţie în limba franceză, pe care o redau  

tradusă: Ghica, aşează amintirea mea în gândurile patriei noastre 

scumpe; voi fi atunci sigur că patria, fiind întotdeauna alături de noi, 

amintirea mea se va răsfrânge către tine. Salut şi frăţietate. 3 iulie 1838, 

D. Brătianu. 

Scriitoarea franceză Daniel Strern, pseudonimul literar al contesei 

Marie d' Agoult, îşi dăruieşte volumul Florence et Tourin, în chiar anul 

apariţiei, 1862, doctorului Carol Davila, cu o dedicaţie plină de afecţiune 

maternă: À mon tres regulié le D. Davila. M. d`Agoult, Paris 1862.  

Faptul că i-a fost adresată cu afecţiune şi că exemplarul de faţă 

ne-a fost donat de fiica   lui , Elena, căsătorită cu generalul Perticari, ne 

fac să dăm crezare opiniilor care mai circulă şi susţin că dr. C. Davila ar 

fi fost fiul acestei contese. 

Histoires politiques et sociales des principautès danubiennes are 

dedicaţia autografă a cunoscutului istoric Elias Regnault către Ravenel, 

care între 1859 şi 1879 a fost subdirector al Bibliotecii Naţionale din 

Paris. 
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Referindu-mă la personalităţile româneşti de la care avem 

autografe, nu pot să trec fără să amintesc doar câteva: Grigore Antipa, 

Tudor Arghezi, Al. Averescu, Victor Babeş, Al. Balaci, George Bariţiu, 

Geo Bogza, I.C.Brătianu,  Augustin Buzura, Emanoil Bucuţa, Şerban 

Cioculescu, Ovid Densusianu, Mihail Dragomirescu, Mircea Eliade, 

Constantin Giurescu, Dimitrie Gusti, B.P.Hasdeu, N. Iorga, Eugen 

Jebeleanu, Ioan Kalinderu, Mihail Kogălniceanu, Al. Lapedatu, Eugen 

Lovinescu, Simion Mehedinţi, Ioan Neniţescu, Vasile Pârvan, Camil 

Petrescu, Marin Preda, Ion Pillat, Liviu Rebreanu, Radu R. Rosetti, 

M..Sadoveanu, Ioan Slavici, Nichita Stănescu, Al. Vlahuţă, Vasile 

Voiculescu ş.a.. 

Demnă de menţionat este Collection complette des oeuvres de M 

de Voltaire, în 45 de volume, editată de cunoscuţii fraţi Cramer la 

Geneva, în 1768 şi din 1777 până în 1796 la Paris. Această ediţie a fost 

parţial văzută de  Patriarhul de la Ferney, cum era supranumit Voltaire. 

Colecţia non carte cuprinde o serie de câteva zeci de stampe 

veneţiene, originale, realizate în urmă cu un secol şi jumătate, 1856-1867, 

de artiştii plastici M. Moro şi G. Regellato, în Litografia Brizeghel din 

Veneţia. 

Tehnica realizării stampelor este complicată şi presupune, în 

afară de talent, multă şi migăloasă muncă, precizie şi atenţie sporită din 

partea artistului plastic. 

Pictura stampelor (vedutelor) îşi are geneza în sinteza mai multor 
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curente artistice, care s-au dezvoltat în Europa, începând cu secolul al 

XVI-lea. Ea se înrudeşte cu acurateţea cartografilor şi rigoarea 

arhitecturii. Reproducerea realităţii este de-a dreptul documentară, iar 

precizia este aproape fotografică. 

Colecţia este un amplu reportaj asupra oraşului   canalelor, unde 

se prezintă cu lux de amănunte, pieţe, poduri, canale, biserici, personaje 

şi interioare. Construcţiile arhitectonice sunt minuţios reproduse, liniile 

sigure trasează fidel dantelăria de piatră, creând tablouri monumentale. 

Maniera de lucru este vie, veselă, cu perspective şi detalii 

admirabile, inundate de mult soare. 

Elementul uman este nelipsit. El animă toate vedutele etalând 

nivelul cultural, economic si preocupările cotidiene ale veneţienilor. 

Interesant este un aspect, poate de multe ori trecut cu vederea şi anume: 

în toate imaginile există măcar  un singur personaj, care priveşte în faţă, 

către pictor sau către privitor, făcându-l să se simtă participant la acţiune, 

dând, în acelaşi timp, prin contrast, un sentiment de măreţie decorului. 

Arta vedutelor s-a născut la Veneţia, sub penelul lui Carlevaris, a 

desăvârşit-o Canaletto şi la distanţă de un secol au fost create exemplarele 

pe care le deţinem noi. Această artă nu s-a întrerupt niciodată, asemenea 

opere fiind produse şi azi, pe întreg mapamondul, dar cu materiale şi 

tehnici moderne . Putem să spunem, fără teama de a greşi, că stampele 

sunt strămoşii cărţilor poştale ilustrate contemporane.   

Nu se poate încheia această prezentare  fără să amintesc şi de 
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Vocabularul francezo-românesc, întocmit de Petrache Poenaru, Florian 

Aaron şi Gh. Hill, publicat în două volume, în 1841, la Tipografia 

Colegiului Sf. Sava din Bucureşti. 

Dicţionarul este o lucrare monumentală pentru anul în care apare.  

Are 1.660 de pagini, iar autorii au găsit corespondenţe în limba română 

pentru 51.000 de cuvinte franţuzeşti. Putem să tragem uşor concluzia că 

limba română era şi este o limbă bine închegată, că poporul român are 

rădăcini adânci în acest spaţiu carpato-dunărean, iar cultura care s-a 

format aici este de netăgăduit. 

Multe lucrări provin din achiziţii directe din anticariatele locale şi 

din ţară, dar şi din donaţii de la persoane particulare, care din dragoste 

pentru avuţia culturală şi pentru propăşirea urbei lor, le-au oferit spre 

păstrare instituţiei noastre. 

Nu putem trece sub tăcere numele lor, drept pentru care îmi fac o 

datorie de onaoare  amintind aici câteva dintre ele: 

Paraschiva Ştefu a fost fondatoarea acestui lăcaş de cultură. În 

1870 a donat 200 de galbeni austrieci, o avere, pentru înfiinţarea unei 

biblioteci publice în Piteşti. 

Gh. Ionescu-Gion, publicist, istoric şi animator al vieţii culturale 

bucureştene, membru corespondent al Academiei Române din 1889, a 

lăsat, prin testament, întreaga sa bibliotecă oraşului natal, Piteşti; 

Constantin Dejan a slujit, ca preot, 22 de ani la Biserica 

Sf..Vineri şi sub îndrumarea lui au fost achiziţionate penrtu bibliotecă 
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cele mai multe cărţi vechi româneşti din anticariate; 

Tatiana Bobancu, institutoare şi animatoare culturală, a întocmit 

manuale şcolare şi a condus timp de 20 de ani Ateneul Popular 

“Gh..Ionescu-Gion”, Piteşti, unde a funcţionat şi biblioteca publică  

(1928-1948).  Timp de 25 de ani a fost institutoare la Şcoala primară de 

băieţi nr. 3 înfiinţată de tatăl ei, preotul Ion Petculescu, în casele bisericii 

Mavrodolu. Printre personalităţile care au conferenţiat la şezătorile 

Tatianei Bobancu se numără: Nicolae Iorga, Gala Galaction, Liviu 

Rebreanu, Mihail Sorbul ş.a. În casa de pe strada I.C. Brătianu, construită 

în 1914, vizavi de actualul Centru de Diagnosticare Piteşti, i-au fost 

oaspeţi Bogdan-Duică şi Nicolae Iorga. 

Dimitrie Dima, marele inginer constructor a lăsat moştenire 

oraşului natal: cele trei poduri peste râurile Argeş, Doamnei şi Bascov, 

Uzina electrică, Fabrica Textila-Gară, Biserica Sf. Vineri, construită după 

proiectul unui alt piteştean, cunoscutul arhitect, preşedintele interbelic al 

Uniunii Arhitecţilor din România, Ion Socolescu. Urmaşii au donat 

biblitecii carte, manuscrise şi  corespondenţă; 

Col. Alexandru Enescu, om de aleasă cultură, de la care s-au 

achiziţionat peste 5000 de cărţi, multe dintre ele rarităţi , a lucrat sub 

comanda generalului Ion Antonescu, la Piteşti şi a fost aghiotantul 

guvernatorului Transilvaniei, generalul Alexianu. O perioadă scurtă de 

timp, pensionar fiind, a lucrat în biblioteca noastră, unde a fost de un real 

folos la prelucrarea cărţilor în limba germană. Casa lui, Vila Irinel, se mai 
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află şi azi în Piteşti, pe strada Rahovei; 

Elena Perticari-Davila, fiica doctorului Carol Davila şi a Anei 

Racoviţă (Anica), la răndul ei fiică a celeilalte Ana Racoviţă, strănepoata 

Zincăi şi a lui Dinicu Golescu, a fost botezată de Elena Cuza. Fratele ei, 

Alexandru, va deveni cunoscutul dramaturg. Despre ea Regina Maria 

nota: Elena Perticari era soţia unui adjutant al unchiului (Carol); o 

femeie frumoasă, cu păr castaniu-auriu, în unde naturale, cu ochi mari, 

rotunzi, depărtaţi unul de altul sub arcul sprâncenelor de o frumuseţe 

desăvârşită. A studiat geografia  şi a urmat cursuri de medicină la 

Stuttgart, lucru care a ajutat-o  în acţiunea de ajutorare a soldaţilor români 

răniţi în Războiul de Independenţă, muncind alături de tatăl ei. Ne-a 

donat o parte din biblioteca de la Izvoru, care a aparţinut tatălui ei; 

Adela Călinescu, soţia marelui om politic Armand M. Călinescu, 

născut la Piteşti, în 1893, a adus în biblioteca noastră majoritatea cărţilor 

legate în piele şi purtând autograful proprietarului, cărţi care  se mai aflau 

la conacul din Ciupa în anul 1970. 

Prezentându-se cu aceste valori spirituale şi bibliofile, biblioteca 

va fi mereu o invitaţie la lectură şi, mai presus de toate, va avea acea 

putere fără moarte în afirmarea identităţii culturale naţionale. 
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Catalogul cărţii vechi româneşti 
din Biblioteca Judeţeană “Dinicu Golescu”Argeş 

(1642-1830) 

 
Margareta Tudor 

 
 Potrivit Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile - tip  

carte, criteriul care ridică cele mai multe probleme este acela al 

frecvenţei, dat fiind faptul că, la nivel naţional, nu există cataloage 

colective care să vină în sprijinul stabilirii numărului de exemplare din 

fiecare ediţie. 

 Se cunoaşte faptul că, în cadrul CIMEC – Institutul de Memorie 

Culturală, un colectiv de specialişti lucrează la elaborarea unui Catalog 

colectiv al cărţii vechi româneşti (1508 – 1830). 

Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş, deşi, poate, nu 

deţine un număr impresionant de cărţi vechi româneşti, este prima 

instituţie deţinătoare de carte românească veche, la nivelul judeţului 

Argeş, care a înţeles să contribuie la acest demers lăudabil, tipărind 

Catalogul cărţii vechi româneşti din Biblioteca Judeţeană „Dinicu 

Golescu” Argeş, lucrare aflată sub responsabilitatea sussemnatei, 

bibliotecar-expert carte veche românească la biblioteca argeşeană. 

Sunt catalogate 125 cărţi (57 titluri), din 14 centre tipografice, 

cuprinzând perioada 1642-1830, dintre care: 7 cărţi din secolul al XVII-
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lea, 61 de cărţi din secolul al XVIII-lea şi 57 de cărţi din secolul al XIX-

lea. 

Lucrarea este astfel structurată încât să fie utilă celor care sunt 

preocupaţi de istoria cărţii, dar şi circuitului interior al bibliotecii, având 

în vedere şi cerinţele cititorului mai puţin familiarizat cu terminologia de 

specialitate.  

1. Consideraţii generale, în care sunt făcute precizările necesare 

asupra modului în care a fost concepută lucrarea. 

2. Descrierea cărţilor 

- titlul cărţii, locul  apariţiei, anul apariţiei: titlul din BRV; locul 

editării, aşa cum apare în pagina de titlu, în transcriere latină; datarea, 

exprimată în anii erei noastre (inclusiv cele datate în anii erei bizantine), 

cu cifre arabe  

- oglinda paginii de titlu: transliteraţia paginii de titlu, cu   delimitarea 

sfârşitului de rând (prin bare duble), menţionarea prefeţelor (cui sunt 

adresate şi de cine sunt semnate), transliteraţia informaţiilor din colofon, 

referitoare la alte elemente de tipărire a cărţii. S-a procedat la transcrierea 

integrală a paginii de titlu, dat fiind faptul că aici se găsesc cele mai multe 

informaţii despre respectivul exemplar 

- paginaţie: menţionarea filelor, paginilor numerotate şi a celor  

nenumerotate (între paranteze drepte), precum şi erorile de paginaţie 

- limba textului / alfabet: limba în care este tipărit textul şi alfabetul 



                                                                           Biblioteca Judeţeană 

      
          182 

(chirilic, majoritatea cărţilor, şi latin) 

- formatul cărţii: se stabileşte în funcţie de numărul de îndoituri ale 

filei tipografice (in 2º, in 4º, in 8º, in 16º), legătura (prin rotunjirea 

dimensiunilor), oglinda textului (cu menţionarea numărului de rânduri, a 

dimensiunile textului tipărit şi a numărului de coloane), blocul cărţii 

(care, de cele mai multe ori, nu are aceleaşi dimensiuni cu coperta cărţii) 

- material / tehnică: suportul pe care a fost imprimat textul, cu 

menţionarea filigranului (acolo unde există), culoarea tiparului 

- legătura: materialul (coperte din piele, pânză, pe lemn sau pe carton, 

chiar şi hârtie simplă, în situaţia în care  au fost pierdute) şi ornamentele 

(chenare, încadrând un medalion, în cele mai multe cazuri, religios, dar şi 

diverse ornamente florale, fitomorfe etc.) 

- starea de conservare: având în vedere că majoritatea cărţilor sunt 

cărţi de cult, deteriorarea lor este explicabilă prin faptul că acestea au fost 

folosite în biserici, în decursul timpului, unde umiditatea şi lipsa luminii  

au dominat. În acelaşi timp, ele au circulat de la o parohie la alta sau de la 

o provincie la alta. Cele mai multe au coperte degradate (piele roasă la 

colţuri, blat spart, încuietori lipsă) iar blocul cărţii prezintă file lipsă, pete 

sau depozite de ceară, pete de umezeală, file îngălbenite etc. 

- ornamente, ilustraţii: se menţionează ornamentele tipografice 

dominante şi ilustraţiile (cu ambele dimensiuni, în centimetri, şi autorul, 
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acolo unde se poate descifra) din blocul cărţii     

- însemnări: datorită varietăţii informaţiilor pe care le conţin 

însemnările, am considerat ca este util să ne aplecam cu mai multă atenţie 

asupra lor, într-un capitol separat   

- nr. inventar: numărul sub care este înregistrată cartea în 

Biblioteca Judeţeană “Dinicu Golescu” Argeş 

3. Despre însemnări. Datorită diversităţii informaţiilor care se 

găsesc în însemnări, acestea au făcut obiectul unui capitol separate.  

4. Termeni specifici cărţii vechi 

5. Reprezentarea cronologică a apariţiei cărţilor 

6. Reprezentarea centrelor tipografice 

7. Ediţiile din volum 

8. Bibliografie generală 

9. Lista ilustraţiilor 

10. Ilustraţii 

Considerăm că acest catalog va contribui la o mai bună 

cunoaştere a fondului de carte veche românească din Biblioteca Judeţeană 

“Dinicu Golescu”Argeş, prin includerea acestuia în Catalogul colectiv al 

cărţii vechi româneşti (1508 – 1830). 
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Însemnări pe cărţi vechi româneşti din patrimoniul 
Bibliotecii Judeţene „Dinicu Golescu” Argeş 

 

Margareta Tudor 

 

Pe cărţile vechi, există însemnări care pot reconstitui perioade şi 

evenimente istorice, care pot contribui la elucidarea multor necunoscute, 

legate de istorie, societate, viaţa de zi cu zi a comunităţii, relaţii sociale 

sau familiale, fenomene ale naturii, proprietăţi etc. 

Cărţile au circulat, în ţările române, ceea ce conferă însemnărilor 

un grad de autenticitate, ţinând cont că acestea (cărţile) au fost folosite, în 

mare parte, de către preoţi, în biserici, pentru oficierea slujbelor 

religioase. 

Multe cărţi vechi au multe file lipsă, unele chiar foaia de titlu, 

identificarea făcându-se cu mare greutate. Printre elementele care ajută la 

identificarea lor se numără şi însemnările, care, de cele mai multe ori, 

încep cu formule în care se invocă titlul cărţii: “Acest Strastnic…”; 

“Această sfântă şi dumnezeiască Evanghelie…”; “Pre aciastă sfântă 

Liturghie…”; “Această sfântă carte ce să numeşte…”.  

Majoritatea cărţilor studiate au însemnări chiar pe filele de 

început, altele la sfârşit sau pe marginile lor. Sunt facute cu creionul sau 

cu cerneală. Explicaţia acestor însemnări este aceea că, la vremea 
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respectivă, nu existau colile de scris, instrumentele de scris, de ele 

beneficiind doar o anumită categorie de oameni.  

Unii dintre cei prin mâna cărora au trecut cărţile au simţit nevoia 

să scrie, să exerseze scrisul: “Cercai acestu condei ca să vedem cum scrie 

şi condeiu fu bun” (Minei pe luna februarie, Râmnic, 1779); “Scriai cu 

acest condei şi văzui că scrie bine şi frumos cu voea lui Dumnezău văleat 

1837. Radu” (Apostol, Râmnic, 1747), sau ca să transmită că şi prin 

mâna lui a trecut cartea: “Să să ştie că am scris eu deaconu Tudor. l(eat) 

7280 (1772)” (Evanghelie, Govora, 1642);  “Am scris eu Dumitrache 

copilul lui Ion” ( Psaltire, Buzău, 1703). 

Însemnările sunt scrise cu cerneală (neagră, albastră, violet, 

verde), creion (negru, chimic, grena), pastă albastră, tuş (albastru, violet). 

Alfabetul este chirilic, de tranziţie sau  latin.  

De aici se poate încerca şi o ierarhizare a celor care au făcut 

însemnările: unii scriu corect, uşor de descifrat, bine aranjat, alţii scriu 

mai dezordonat, cuvinte incomplete, greu de dedus, majoritatea 

însemnărilor fiind cu alfabet chirilic. 

Unele însemnări sunt simple iscălituri, consemnări de nume, ani, 

amintiri de familie, altele sunt complexe, prezentând o gamă largă de 

informaţii, de aici şi dificultatea de a face o delimitare clară între 

informaţiile care se regăsesc în ele. 

Însemnările referitoare la proprietate (ex-libris-uri) şi provenienţa 

cărţilor sunt cele mai interesante, prin ele putând cunoaşte personalitatea, 
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ocupaţia, preocupările, sentimentele autorului, dar şi traseul pe care 

cartea l-a urmat, destinul ei.  

Unele sunt simple însemnări manuscrise, prin care cel care scrie 

vrea să se stie că această carte este a lui: “Aciastă Retorică iaste a mea 

Sofronie Roşca 1843, August 29. Sofronie Roşca” (Retorică, Buda, 

1798). În altele întâlnim informaţii suplimentare, care conturează 

portretul proprietarului: “Această carte este a subsemnatului seminaristu 

şi dascălu al Maicii Precestei din Caracal unde mi-a venit liberarea de a 

mă hirotonisi diaconu şi arăt că oricine va învăţa pe acestă carte să nu 

treacă cu vederea aceste nume: Vii: Radu, erei, Ecaterina, ereiţă, Mihai, 

Ion, Marin, Sultana, ereiţă, Manda, ereiţă, Marin, erei cu toate 

neamurile loru; Adormiţii: Florea, Marcu, Joiţa, Ştefan, erei, Voica, 

ereiţa, Danil, ermonah Pelagiea , Manoliea, Dumitru erei, Dumitru, 

Dumitru Stancu, erei Parasciv înecat cu fiii, moşii şi strămoşii lor. Ioniţă 

popa Radu din comuna Vîlsăneşti, Districtu Romanaţi, plasa Oltului de 

Susu, 1868, Decemvrie 18” (Teoreticon, Viena, 1823) sau a comunităţii 

din care face parte: “Acest sfânt strasnic este al sătenilor de la Hăprina 

adecă al sfintii biserici de la Hăprina” (Triod, Bucureşti, 1726). 

Cele mai multe însemnări aduc informaţii despre comunitatea din 

care autorul însuşi făcea parte şi despre modul în care a ajuns cartea 

acolo: “Acest sfânt apostol este de la Dobroteşti luoat de preotu Radu 

Duca şi l-am pomenit slujind pă el şi popa Iordachie şi acum slujii şi eu 

preotu Dobre pănă când eu cu mila  Dumnezeu ştie. 1858. Preotu 
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Dobre” (Apostol, Râmnic, 1747). Pe această carte gasim o altă 

însemnare, câţiva ani mai târziu, a fiului: “Acest Apostol este al sfintei 

biserici Cătunul Ştefăneşti iscălit de mine la anul 1887 spre ţinere de 

minte că mâna se putrezeşte iară slova se citeşte. 1887 Aprilie 27. Vasile 

Popescu epitropu bisericii şi cântăreţ până când nu se ştie numai 

Dumnezeu ştie, fiu al preotului Dobre încetat din viaţă având frate pe 

preotu Ghiţă”.  

Se aruncă şi blestemul asupra celor care o vor înstrăina sau o vor 

fura: “Această această carte ce să numeşte Cuvintele Sf. Teodor Studitul 

s-au dăruit aice la schitul Zura în ţinutul Fălciiului de dumnealui chir 

popa Ioan sin Manea ot târgul Huşii spre a sa vecinică pomenire şi 

oricine va îndrăzni a o înstrăina de la numitul schit să fie neiertat canon 

până ce iarăşi o va întoarce la urma sa 1839 avgust 1” (Cuvintele lui 

Teodor Studitul, Râmnic, 1784).  

Sunt unele însemnări care arată că acea carte a fost moştenită din 

tată-n fiu: “Această carte numită Psaltire mi-am rămasă dela tată-mio. 

Preotu S. Georgescu. 1878 Decembrie 1” (Psaltire, Sibiu, 1811), sau este 

cumpărată: “Acest sf(ânt) minei l-am cumpărat eu (…) şi l-am dăruit 

sf(intei) beserici ot sat Moroeni în leat 1837 fevr. 10” (Minei pe luna 

ianuarie, Neamţ, 1830). 

Cărţile sunt preţioase, fiind transmise pentru a aduce mai multă 

linişte sufletească şi iubire de Dumnezeu: “Acest minei este al Sf. Nicolae 

din oraşu Piteşti şi cine va pune mâna pă Dânsul să uite sau să citească 
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să fie om cu evlavie bună cătră Dumnezeu iar nu om rău şi nespăşit. R. 

P. F.”; “Acest mineiu este al Sf. Nicolae din oraşu Piteşti şi să nu 

îndrăznească cineva să pună mâna pă Dânsul fără evlavie şi fără 

cumpătare bună la Dumnezeu că este mare păcat fără să nu aibă cineva 

această (…) şi eu am însemnat aici ca să ştie şi să vază oricine. R. P. F. 

1851: Martie 23” (Minei pe luna aprilie, Râmnic, 1780), dar şi pentru 

iertarea păcatelor celui care a scris: “Să se ştie că am scris eu erodiacon 

Stănislavu că cine va ceti să zică Dumnezeu sa-i erte toate păcatile”; 

“Am scrisu eu diiaconu Constadinu, mâna va putrezi şi cine va ceti să 

zică Dumnezeu să-l (ie)r(t)e”; “Să să ştie că am scris eu Ioan păcătosul 

şi (…) Dumnezeu să-l erte de toate greşelele lui câte au făcut în veaţa lui 

toată. 1757 fev. 26“ (Penticostar, Bucureşti, 1743). 

Aflăm, de cele mai multe ori, preţul cărţii, la acele timpuri. 

Aproape în toate însemnările de acest gen, se amintesc şi numele celor 

care au contribuit la cumpărarea lor:  ”Au ajutat Ene sin Necula tl. 7 au 

datu o dată Udrişte Graur tl. 7  au datu Stan sin Radu Breazu tl. 30 au 

datu Ioana a lu Ioan sin Neculaiu tl. 3o au datu Milcu sin Radu tl. 30 au 

datu Dumitra a lu Neagoe tl. 25 au datu Necula Stegaru tl. 9 au datu 

Gheorghie sin Petru Bezdedea tl. 10 au datu Radu sin Neculae tl. 30 au 

datu Barbu Catană tl. 7 au datu prioteasa Mariia tl. 25 au datu Badea 

sin popa Gheorghie tl. 7 au datu Neamţu tl. 30 au datu tl. 30 Dragomir 

au datu Dobre Rotaru sin Badea tl. 1 au datu Necolae sin Simion tl. 7 au 

datu Radu Coceoabă tl.1” (Apostol, Râmnic, 1794).  
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Cărţile sunt cumpărate, dăruite, pentru ca numele donatorului să 

fie pomenit: “Această sfântă şi dumnezeiască Evanghelie s-au cumpărat 

de la Popa Teodosie pre taleri 14. Eu robul lui Dumnezeu Teodosie şi o 

am dăruit Sfintei Bisearici  (…) ca să fie pomenire numelui nostru şi al 

părinţilor” (Minei pe luna ianuarie, Neamţ, 1830); “Această sfântă carte 

este cumpărată de moşu Ştefan Pucă în tal(eri) 4 şi s-au dat de pomană 

lui Popa Stemate ca să fiu (pomenit) şi eu şi părinţii şi au dat şi popa 

Stancu bani  (…)” (Liturghie, Buzău, 1769); “Să ştie că această sfântă şi 

dumnezăiască carte ce să numeşte Cazanie s-au cumpărat de robul lui 

Dumnezeu Nicolaiu şi de soţiia lui Stana ot sat Vlădeşti în t(a)l(eri) 14 

adecă patrusprezece ca să fie de pomenire dumnealoru şi tot neamului 

dumnealoru. 1793 feb.12” (Cazanie, Râmnic, 1792).  

Membrii comunităţii contribuiau la cumpărarea cărţilor, dar şi a 

altor obiecte de cult “La leat 1818 am cumpărat clopot din (…)”, sau  

“Acestu policandru s-au cumpăratu la leat 1812 noemvre 8 şi s-au 

aşezatu noemvre 13 şi l-au cumpăratu Radu măcelaru cu tovarăşii lui 

Stanciu, Matei, Ioan” (Mineiul pe luna noiembrie, Râmnic, 1778). 

Pe lângă menţionarea preocupărilor de înzestrare cu obiecte de 

cult, se remarcă şi grija pentru întreţinerea şi construirea bisericilor: “Şi 

am scris eu popa Gheorghie de căndu m-amu mutatu eu la această sfântă 

biserică şi era nejugrăvită şi s-au jugrăvitu şi am ajutatu şi eu cu ce-au 

datu Dumnezeu şi au jugrăvit-o Ion Barbulu (…) şi iconile aceşte din 

biserică totu el le-au făcutu. S-au începutu a jugrăvi de la agustru în 
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zilele 6 şi s-au isprăvitu în noevre în 25 la leatu 1800” (Evanghelie, 

Râmnic, 1794); “Aste minee de la bisearica de la Angheleşti ce s-au 

numit ce să prăznueşte Cuvioasa Parascheva sântu cumpărate de ctitorii 

care mai nainte să vor numi în t(a)l(eri) o sută şi cinci şi s-au aşăzatu la 

această sfântă beserică ce mai susu s-au numitu ca să fie de pomenire 

tuturoru celoru ce s-au ostenit şi s-au început această sfântă bisearică cu 

ajutorul lui Dumnezeu de aceştia anume: Popa Radu duhovnicu i Preda 

Epure i Barbu sin Anghel Merişanu nepotul său i Sanfir sin Neacşu i 

Ghicu i Stan Căpriceană sin Nicula i Crstea sin Iscru şi cine să va ispiti 

a fura vreo carte de la această beserică sau o va muta la altă parte să fie 

anatimat de sfintele soboare i proci. 1820 ghenarie 3” (Minei pe luna 

august, Buda, 1805). 

Foarte multe însemnări sunt legate de evenimente de familie: 

naştere, botez, căsătorie, moarte, închisoare, fie ca o simplă înştiinţare, 

“1883 Ianuarie 10 s-au născutu fata pe la 2 ore din noapte şi la 23 

Ianuarie s-au botezatu dîndu-se numele Filoftiia”; “1886 Septemvrie 17 

s-au născutu fata şi s-au botezatu dîndu-i-se numele Sofiia. Spirea” 

(Ceaslov, Sibiu, 1822), fie ca o comunicare a dublului sentiment, de 

durere şi bucurie “La 1893 Martie 5-6 noapte joi spre vineri s-au născut 

fata mea, din mine Marin Ionescu şi Domnica, eu fiind bolnav de ochi am 

scris plângând aceste cuvinte spre aducere aminte urmaşilor mei căci 

mâna putrezeşte şi slova se citeşte. Am rămas nenorocit pe lume, 

regretând viaţa, lumea, copiii, nevasta, tinereţele, studiile mele ca 
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profesor, munca şi voi celor ce citesc plângeţi nenorocirea mea. M. 

Ionescu învăţător comuna Lăunele de Sus cu locuinţa în Rechiţelele de 

Sus la socrul meu Tănase Ion. Am scris cuvintele din faţă alăturate când 

fata mea plânge şi eu cu iubire eu am scris în ajun Botezului ei căci ea s-

au botezat Duminică 24 martie 1893” (Cazanii, Râmnic, 1792).  

Dintr-o simplă notă despre o căsătorie, aflăm că, la 23 martie 

1846, la Piteşti, era protopop Costandin, o informaţie deloc de neglijat 

pentru istoria acestui protopopiat: “Aici însemnare spre ştiinţă la anul 

1846 mar(tie) 12 adecă o mie opt sute patruzeci şi şase în luna lui 

mar(tie) în doosprezece zile m-am însurat eu ce mai (…) şi am luat în 

căsătorie pe Ecaterina fata protopopului Costandin din Piteşti. 1846 

mar(tie) 23” (Tomul al doilea al Antologhiei, Bucureşti, 1827). 

Sentimentul dureros al pierderii cuiva drag nu este uitat si, în 

memoria celui dispărut, se fac notări pe filele cărţilor: “În ziua de 28 iulie 

1897 a încetat din viaţă scumpul şi prea iubitul nostru frate Vasile 

Mihăilescu în etate de 34 ani. îmormântat la 29 Iulie la Cimitirul 

Eternitatea din Iaşi. Şi pentru pomenire scriu pe această carte. 

Dumnezeu sa-i erte păcatele sale. I. M. Mihăilescu.” (Cuvintele lui 

…Teodor Studitul, Râmnic, 1784); “Spre ţinere de minte. Preotu C. P. 

Constantinescu a fost bolnav de umflătură i s-a dat 8 apuri nu ştiu dacă 

are să se facă bine oi mai scrie să vedem ce mai face. N. Constantinescu. 

1910 Aprilie 3”; “Iată ce s-a întâmplat a murit în Bucureşti şi s-a adus 

acasă. Pomeneşte-l Doamne. N. Constantinescu frate bun, cântăreţ. 1911 
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Martie 5 Sâmbăta a 2 din post” (Strastnic, Buda, 1816); ”La leatul 1842 

avgust 17 ş(-)au dat obştescul sfârşit al vieţii Părintele Irinarh 

Ieromonahul” (Cuvintele lui Vasilie cel Mare, Bucureşti, 1826). 

Sunt însemnări care fac referiri la hirotonisiri, succesiuni de 

preoţi, parcurgerea anumitor etape ale ierarhiei bisericeşti: “Să se ştie că 

m-amu hirotonisitu eu Gheorghe grămăticulu de la satulu Vaţa (…) 

episcopulu Argeşului Iosif şi m-amu hirotonitu în luna lui Dechembre in 

zioa aceea era sfânta muceniţă Anisiea şi era cuviosulu Zotică preotulu şi 

hrănitoriulu şi să cânta împreună şi slujba sfântă pentru că să (…) 

praznicul naşterii lui Hs. şi zioa aceea (…) şi arhiereulu ce-l chema 

Filaretu (…) erea leatu 7329 de la Hs. 1821 şi acesta am scrisu eu Ghe.” 

(Minei pe luna martie, Buda, 1805); “1841 Această sfântă Leturghie a 

fost în serviciul Bisericii satului Trestieni Ilfov. Preotu era Nastase 

Duhovnicu. După el a venit la 1887 Pr. Petre Marinescu Nepot de fiică a 

Pr. Nastase. Am scris aici la Anul 1943 la etatea de 78 ani. Pensionar la 

vârsta de 70 ani. Pr. Petre Marinescu” (Liturghie, Râmnic, 1813); “Eu 

fratele Iromonah am venit la Cernica la leatu 1830 sep(tem)v(rie) 30. La 

1832 m-am făcut călugăr, aprilie 7. Tot în anul acela noem(brie) 6 m-am 

făcut diacon. La 1835 noi(em)v(rie) m-am făcut popă” (Liturghie, 

Râmnic, 1817); “P. M. Berechet, cîntăreţiu la Parohia sf. Nicolae. Dulce 

souvenire! De cînd am fost cîntăretiu la această sf. Biserică de la anul 

1901. P. M. Berechet diplomat al şc. cîntăreţi” (Octoih, Bucureşti, 1774). 

De multe ori găsim mai multe însemnări care fac referire la 
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acelaşi fapt. Pe o Liturghie, Buzău, 1768, evenimentul care l-a marcat pe 

preot este menţionat de două ori, pe două pagini diferite: p.16-“Să să ştie 

de cându am şăzut la închisore la Silistra la mitropolie; să pomenească 

milostivu Dumnezeu şi pre acel ertătoru. popa Savecu 1826 mar(tie)”; 

p.56-“Să să ştie de cându am şăzut la Silistra eu preot Sava la 

închisoare. Era la leatu 1826 fev(ruarie) 23”. 

Calitatea de proprietar este prezentă şi prin alte insemne: ex-libris 

manuscris persoană: “Din cărţile D-lui Dimitrie Protopopescu. D. 

Protopopescu” (Tomul al doilea al Antologhiei, Bucureşti, 1827); ex-

libris ştampilă persoană: “EX BIBL. PRINC. CONST. KARADJA” (Istoria 

Daciei, Viena, 1818); ex-libris ştampilă instituţie: “BIBLIOTECA SCOLII 

NORMALE  < V.LUPU > IAŞI” (Povăţuire cătră economia de câmp, 

Buda, 1806); ex-libris sigiliu persoană: “DOHOV. ICONONOM. CE. 

1846” (Liturghie, Râmnic, 1817); ex-libris etichetă personală: “CARTE 

DE RELIGIE MĂLUŞEANU F. NR. 2” (Minei pe luna iulie, Buda, 1805); 

ex-libris etichetă instituţie: “ANTICARIAT Bacău. Lei 400. 11 XII 1969” 

(Teologhia moralicească, Blaj, 1796). 

În contextul acesta, precizăm că, pe fiecare carte, este menţionat 

numărul de inventar, pe care îl putem lua în considerare, la rându-i, ca pe 

un ex-libris al instituţiei deţinătoare, respectiv Biblioteca Judeţeană 

“Dinicu Golescu” Argeş.  

Însemnările legate de evenimente istorice reuşesc să redea, chiar 

şi în câteva cuvinte sau fraze, emoţia sau starea generală din timpul 
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acestora.  

Se vorbeşte despre intrarea şi prezenţa străinilor în ţară: “La leatu 

1828 au venitu (…) moscali în Ţara Rumănească în   timpul prea 

înălţatului Domnu Grigore Ghica Voevodu şi a lu preasfinţii sale  

episcopului Neofit şi s-au loat Brăila. 1828. Popoa Neculae” (Psaltire, 

Râmnic, 1779); “La leat 1849 am terminat casa atuncia bătea muscalu 

pă unguri” (Ceaslov, Sibiu, 1822); “La leat 848 iunie au fugit Domnul 

Ţării Româneşti Gheorghe Dimitrie Bibescu voevod. Şi am scris eu Toma 

(…)” (Apostol, Râmnic, 1794). 

Nu trec nesemnalate nici schimbările de domnie “Să să ştie când 

au venit domnul Tudor cu panduri(i) în ţara noastră erea leatul 1821 

luna lui marte 10” (Octoih, Râmnic, 1811): “Această carte ce să numeşte 

pravilă de poleamici şi este alu robu lui Dumnezeu Anastasene sin (…) şi 

s-au cumpărat (…)la leat 1821 fiind domn Ioan Gheorghie Caragea 

Voevod (…)” (Legiuirea lui Caragea, Bucureşti, 1818). 

Pe lângă războaie, evenimentele dramatice care au zguduit viaţa 

comunităţii (cutremure, incendii, foamete, boli) şi care au marcat secolele 

trecute, nu puteau trece fară a fi menţionate în paginile cărţilor.  

Cutremurele s-au înregistrat, în secolul al XIX-lea, cu o frecvenţă 

neobişnuită. Din anul 1802 găsim două însemnări, pe două cărţi diferite,  

care se referă la acelaşi eveniment: “Să să ştie că s-au cutremurat 

pământul în ziua prea covioasa Parascheva. octovr. 14 leat 1802” 

(Molitvenic, Râmnic, 1706) şi “1802 octov. 14 marţi la 7 s-au 
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cutremurat pământul şi s-au făcut mare stricăciune în bisearecă” 

(Apostol, Râmnic, 1794).  

Pe un Acatist, Sibiu, 1810, sunt notate două cutremure, din 1838 

şi 1839: “La anul 1838 ianar 12 zile s-au cutremurat pământul foarte 

tare şi era noapte la 4 ciasuri”; “La anul 1839 (…) la 2 ½ ceasuri din 

noapte s-au cutremurat pământul foarte ca la 10 (…)”; “La anul 1838 

(…) la 12 ianar la 4 ciasuri din noapte s-au cutremurat pământul foarte 

tare”.  

Foametea, care a marcat veacul al XIX-lea, seceta, căderile 

neobişnuite de zăpadă, viscolul şi, ca urmare a acestora, bolile, sunt 

consemnate, de cele mai multe ori, împreuna:  ”La leat 1791 au fost o 

foame foarte mare şi au agiunsu dubla de porumb t(a)l(eri) 32 şi întru 

aceasta s-au întâmplat şi au murit cei (…) ciumă în zilele lui Alexandru 

Costandin Voevod ce-şi zice Moruzi” (Minei pe luna februarie, Râmnic, 

1779); “La leatu o mie treizeci şi cinci au fost secetă mare aici şi preste 

tot priotu cheamă să sperează toată lumea că in vara în anul o mie 

(treizeci) şi patru n-au ploatu nicicum şi nici prune nu s-au făcut şi fânu 

nu s-au făcutu neam iară vitele le-am (…) cu frunze şi caii s-au prăpadit 

de trudă. 1835. Ioan Dumitrache” (Minei pe luna ianuarie, Buda, 1805); 

“Tre ca să să ştie că la leatul 1866 spre 867 nu s-au făcut porumbi 

nicidecum în Valahiia a mare nici să pue oamenilor focu  iar în Valahiia 

mică s-au făcut ceva de la Găojani în sus spre munte pă Olteţ dă pă 

luncă că murea lumea de foame dincoace de Olt de au ajuns sita de oca 
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de 3 galbini la leatu 1867 pe la luna mar(tie). 1867. ap.(rilie) 19. Ioan “ 

(Strastnic, Buda, 1816). 

Uneori, prezentarea evenimentului se face şi în contextul istoric: 

“Să să ştie cand am venit dascăl în Bucureşti (…) Alexandru Ghica 

atuncia au fost şi foamete foarte, erea ocao parale 18 şi murea copiii de 

vărsatu. 1834”; “Să să ştie când murea vacili de bolă în toată lumea şi 

cirezili în zilele lui Gheorghe Benbescu voivod şi oamenii murea de 

lingoare la leat 1843”  (Ceaslov, Sibiu, 1822, exemplar 1); “Viscolu 

Mare din anu 1875 fevruarie di la 15 şi au ţinutu pînă la 20 au fostu aşea 

de mare zăpadă că cinci palme pe (…). Iar arunca vîntu. Murit-au 

oameni, vite, murea lupi. Ispirea” (Ceaslov, Sibiu, 1822, exemplar 2). 

Sunt amintite şi incendiile, care au provocat mari pagube: 

”Această carte îmi este dăruită de Părintele Ioan Georgiu fostu slujitor 

al sfinţii Biserici din Schitu ot Negura Judeţu Fălcii care schit au suferit 

mari arsuri cu focuri. 1888” (Cuvintele lui… Teodor Studitul, Râmnic, 

1784); “Această sfăntă Evanghelie a ars aici deasupra după cum să vede 

când au ars sfănta biserică la vece(rn)ie în leat 1814 luna lui fevrore 

duminecă seara târziu pă la şase ciasuri din noapte şi cându au început 

Liotie sin Radu Moga a trage clopotul am alergat şi eu suptu iscălitu 

preot acolo la biserică şi am întrat amăndoi în altar şi am loat această 

Sfăntă Evanghelie dă pă Sfăntul prosc(omi)tul arsă dă pă cum să vede 

iar altceva nu am mai loat dă frică că tocmai atunci au trăznut bolta să 

cază pă noi şi am dat fuga şi pănă am ajuns noi la uşa bisericii au eşit şi 
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focul pă uşa biseri(cii) flacăra pă  în fundul tindii deacă s-au tras focul 

am mai scos doao icoane din tindă cele împărăteşti Domnul Hs. şi Maica 

Precesta au scăpat şi clo(po)tul dar celelalte toate au ars şi pricina 

aceştii arderi au fost aciasta: Gherghe şi Ion băeţi Nică au mers sara 

târziu să ţie lumea din troi(ţă) cu lumânări au loat şi cărbune din tăciuni 

ce au avut în lume ei n-au băgat seamă şi mai târziu s-au aprins troi(ţa) 

şi din troi(ţă) s-au aprins şi biserica apoi s-au făcut alta noao 1846 

apr(ilie) 13. Preot Ioan Lăstunescu 1854 Iunie 16” (Evanghelie, Snagov, 

1697) 

O categorie interesantă de însemnări este aceea care se referă la 

autorii de legături. Pe o Evanghelie, Govora, 1642, găsim o însemnare  

din care reiese că legarea cărţilor nu se făcea numai în ateliere 

specializate: “Această sfântă şi dumnezeească carte ce să numeşte 

Cazanie s-au  legat în casa lui Fane Jugravu  la leatul 1659 (?) aprilie 5. 

Această carte este a sfintei biserici cu hramu Sfântu Neculae cătunul 

Izvorani şi s-au legat de mine cel iscălit Toma sin Popa din judeţu 

Argeşului plasa Topologului satul Tigveni”.  

Uneori, cel care leagă cartea face şi precizarea meseriei de 

legător: “Să să ştie că această sfântă carte ce să numeşte mineiu luna lui 

octomvre s-au legatu de mine păcătosul robul lui Dumnezeu Toma 

legătorul de cărţi cu osârdia şi cu toată îndreptarea a sfinţiei sale 

iubitoriului de Dumnezeu părintelui Partenie egumenul de la schitul 

Bule(…) la cursul anilor 1812 octomvrie 15” (Minei pe luna octombrie, 
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Râmnic, 1776).  

Redăm aceste însemnări, fie chiar şi numai pentru numele care 

apar în ele: “Acest dumnezeesc apostol s-au lucrat la legătură agust în 

trei de mine robul lui Dumnezeu (…) Nica Dascălu sin popa ot Vişoi la 

anu de la Hs. 1810” (Apostol, Bucureşti, 1783); “Să să ştie de cine s-au 

legatu această carte ce să cheamă penticostar, s-au legatu de dascălu 

Iacov (…) la leatu 7251” (Penticostar, Bucureşti, 1743); “Să să ştie în ce 

an şi în ce lună s-au legat această sfântă evanghelie de robul lui 

Dumnezeu preot popa Iacob ot Cămpulungu la leat 1823” (Evanghelie, 

Râmnic, 1746); “Acest sfânt Apostol s-au legat de popa Nicolae, popa 

Barbu şi cu (…) lor şi s-au tipărit de mai nainte (…) anume: Marin sin 

Lascu, Stoica, Dinculescu, Stan, sin Noacă, Dumitru, sin popa Costandin 

din Brădecu, Minea, sin Soare, Stancu, sin Marin, Bidea, sin popa (…), 

Stan, sin Stancu, Mazilu, Stan, sin Stancu şi este al sfintei biserici Pârvu 

Roşu şi am scria eu, Nacu, sin popa Pârvu. 1842 marte 10” (Apostol, 

Râmnic, 1794); “Acest minei s-au legat de mine nevrednica roaba lui 

Dumnezeu Vladomira stăreţia cestui schit” (Minei pe luna iulie, Buda, 

1805).  

Spre deosebire de cărţile de bibliotecă, cele de cult, fiind intens 

folosite, se degradează, iar legăturile se refac, aşa cum aflăm dintr-o 

însemnare de pe un Apostol, Blaj, 1814: “Acest Apostol s-au legat a doua 

oară cu cheltuiala d-lui Radu Iliescu la anul 874. X. 27”.  

Acestea sunt desigur doar câteva puncte de vedere asupra câtorva 
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însemnări de pe aceste cărţi, lăsând posibilitatea lectorului să descopere şi 

alte valenţe, care sunt oferite de diversitatea informaţiilor consemnate.  
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Voltaire –  trei ediţii antume în colecţiile 
Bibliotecii Judeţene „Dinicu Golescu” Argeş 

 

                                                                      Lucreţia Picui 

   

François - Marie Arouet de (Voltaire) este unul dintre cele mai 

puternice genii din timpul cu care se confundă. În vasta lui operă 

filosofică, istorică, ştiinţifică şi literară, Voltaire abordează cele mai 

diverse teme şi modalităţi de exprimare, creaţia lui însumând peste 2000 

de titluri, iar corespondenţa peste 18000 de scrisori. 

Opera lui Voltaire a avut în Franţa şi în străinătate un număr mare 

de ediţii, dar felul în care acesta şi-a publicat scrierile şi misterul asupra 

lor au forţat editorii şi librarii să deruteze constant publicul prin false 

indicaţii asupra locului, anului şi paternităţii creaţiilor, în unele cazuri.  

Pe de altă parte unii editori, dornici de câştiguri rapide, strecurau printre 

scrierile lui Voltaire unele de interes monden, fapt ce l-a nemulţumit 

profund.  

Dintre ediţiile antume pe care Voltaire le-a văzut ieşind de sub 

tipar, de care s-a întristat sau s-a bucurat, noi deţinem trei lucrări  

importante; prima având o vechime în bibliotecă de peste 40 de ani, dar 

toate sunt într-o stare perfectă de conservare.  

În studierea colecţiei m-am folosit şi de lucrarea  Voltaire – 
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Bibliographie de ses œvres, scrisă de  renumitul publicist, diplomat şi 

academician român, George Bengescu, în 4 volume, apărută la Paris, în 

editura Rouveyre & G. Blond, între 1882 şi 1890. Bibliografia a apărut 

într-un tiraj de 50 de exemplare pe hârtie de Olanda şi 500  de exemplare 

pe hârtie velină, tiraj din care biblioteca noastră deţine exemplarul cu 

numărul 352. Nu pot trece cu vederea peste importanţa ştiinţifică pe care 

au acordat-o  europenii acestei lucrări  şi trebuie să  menţionez că, în 

semn de recunoaştere şi de necesitate, ea a fost reeditată în 1967, la 

Neudeln, Liechtenstein, în Editura Académique Perrin, Kraus  Reprint 

LTD. 

 Am aflat şi m-au captivat foarte multe lucruri legate de viaţa, 

creaţia şi corepondenţa lui Voltaire cu  multe personalităţi ale vieţii 

sociale, culturale, ştiinţifice şi politice ale vremii, dar am hotărât să  mă 

limitez la partea de bibliofilie pentru că  este mai puţin cunoscută. 

Voltaire lucra deja din 1736 la  Elements de la philosophie de 

Newton, după cum reiese din scrisorile către Berger, în iulie şi către M. 

de Caumont, în octombrie al aceluiaşi an (ediţia lui Moland).  

Lucrarea a fost imprimată prima oară în 1738, la Amsterdam, de 

Ladet, căruia Voltaire îi încredinţase manuscrisul incomplet  şi care a 

achiziţionat restul lucrării  printr-un matematician olandez, iar la sfârşitul 

lui martie, începutul lui aprilie a pus-o în vânzare în întregime. 

După ce a trimis la diverse jurnale Lămuriri necesare asupra 

Elementelor..., nemulţumit fiind de numeroasele greşeli anterioare, 
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Voltaire s-a decis să scoată el însuşi, la Paris, o ediţie mai corectă.  

Aceasta s-a numit: ELÉMEN(T)S DE LA PHILOSOPHIE DE 

NEUTON donnés par Mr. de Voltaire. Nouvelle  édition, A Londres 

(Paris, Prault), MDCCXXXVIII. 

Apare in  8º, cu două foi liminare, o  pagină cu titlul  Elémens de 

la philosophie de Neuton, o gravură cu un portret al lui Neuton şi una 

reprezentându-l pe Marie François Aroüet de Voltaire (Né a Paris en 

1694), realizate de P. Dupin. 

Titlul este scris cu litere de diferite mărimi, cu cerneală neagră şi 

roşie, iar sub ediţie apare o gravură cu o steluţă şi patru îngeraşi purtând 

în mâini instrumente de geometrie, chimie, astronomie şi o torţă aprinsă, 

executată şi semnată Duflos.  

Urmează 2 pagini nenumerotate cu Avertismentul librarilor şi 16 

pagini numerotate de la I – XVI cu  Lămuriri necesare  date de autor 

pentru a servi de prefaţă.  

Din Avertisment aflăm că în timp ce tipografii culegeau deja 

ediţia Elementelor...au primit lămuriri de la autor pe care ei le pun la 

începutul lucrării.     

Eclaircissemens necessaires sunt date de autor  în 12 puncte 

pentru a fi publicate pe post de introducere, iar librarii sunt rugaţi să  

ceară lămuriri matematicienilor luminaţi, aşa cum au mai făcut-o şi în 

timpul bolii lui şi după tipărire să distribuie odată cu cartea şi o erată  mai 

exactă.  
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Tabla de materii, cu 4 pagini nenumerotate, cuprinde cele 26 de 

capitole, ultimul fiind introdus începând cu această ediţie : Fluxul şi 

refluxul oceanului.   

Între pagina 3 şi 8 se află un elogiu în versuri atribuit doamnei 

marchize Du Chastellet (Châtelet), iar  până la pagina 12  sunt câteva 

lămuriri adresate în fraze stufoase şi galante aceleiaşi persoane. Această 

prietenă era o femeie cu înzestrări artistice şi vestită matematiciană a 

vremurilor, proprietara domeniului de la Cirey, unde Voltaire s-a instalat, 

în siguranţă, pentru o vreme. 

În castelul renovat în 1736, Voltaire găseşte  o locuinţă 

confortabilă, o gazdă studioasă şi doi savanţi, fizicianul Maupertiu şi 

matematicianul Clairaut cu care aprofundează operele lui Newton. Tot la 

Cirey  continuă să scrie un manuscris: La Pucelle (Fecioara), în 1736 

termină o nouă tragedie: Alzire. Este urmărit pentru că ar fi insultat religia 

şi urmează o perioadă de călătorii in cognito spre Olanda, dar se întoarce 

la Cirey, după intervenţiile de suspendare a urmăririlor.  

Elementele filosofice ale lui Newton, dedicate marchizei, care 

scrisese ea înşăşi despre fizica newtoniană, sunt o încercare reuşită de a 

populariza ideile  marelui om de ştiinţă englez, care mergeau de la 

existenţa lui Dumnezeu până la teoria  gravitaţiei, apărută împotriva 

teoriei  vârtejurilor ( les  tourbillons) lui Descartes. 

Aflăm  că această scriere nu este un curs complet de fizică şi-i 

îndeamnă pe curioşi să citească şi alte studii. 
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Întreaga lucrare are 8 gravuri pe  pagină  întreagă, o foaie pliată 

ce conţine un tabel al culorilor şi al tonurilor muzicale şi 63 de gravuri 

mici aplicate ulterior tipăririi, peste text. Un lucru este de remarcat: toate 

personajele din gravurile demonstrative poartă costumele epocii lui 

Voltaire şi sunt redate în cele mai mici detalii. Mai găsim la sfârşitul 

lucrării, după pagina 328, o tablă de materii, pe 12 pagini nenumerotate 

cu conţinutul lucrării ordonat alfabetic şi o pagină cu Greşeli de corectat. 

Volumul nostru  este legat în piele, cotorul are 5 nervuri, 5 casete 

cu ornamente florale aurite şi o casetă cu textul Elemen de Neuton, iar 

forzaţul este marmorat, în 4 culori. 

Are cota de format: II 55 919, numărul de inventar 144 518 şi a 

fost achiziţionat în anul 1967   dintr-un anticariat bucureştean.  

Găsim lucrarea menţionată în bibliografia lui George Bengescu, 

volumul al II-lea, la numărul 1570, p. 27-29. 

La Cirey, Voltaire a avut o viaţă liniştită, perioadele de studiu 

alternau cu  întâlnirile mondene şi ştiinţifice.  Aici  a creat tragedia 

Mérope şi a început opera istorică, Secolul lui Ludovic al XIV-lea, pe care 

a desăvârşit-o  la Ferney şi ar fi fost pe deplin fericit dacă intrigile nu i-ar 

fi tulburat tihna. 

Se cunoaşte faptul că exotismul şi istoricitatea, categorie literară 

în vogă în secolul al XVIII-lea, lipsesc din maniera de lucru voltairiană şi 

stilistic vorbind, volumul istoric, de care ne ocupăm mai jos, se detaşează 

vizibil de libertatea povestirilor şi pamfletelor. Felul în care separă istoria 
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de belles-lettres şi modul de ordonare al capitolelor în care se ocupă de 

artă, calvinism, jansenism dovedeşte intenţia de a distruge sincretismul 

cultural.  

Voltaire  păstrează graţia şi degajarea frazei şi a gândirii fără 

învelişuri de cirmustanţă aşa cum o face şi în cazul popularizării filosofiei 

lui Newton. 

Contemplator critic al istoriei universale, Voltaire avea 21 de ani 

când  a murit Ludovic al XIV-lea şi i-a inspirat realizarea  unei scrieri  

despre despotul luminat, dar de la primele capitole şi până la finalizare au 

trecut câteva decenii în care pornirile polemice s-au diminuat şi  chiar 

admiraţia a devenit mai rezervată. Lucrarea este de fapt o istorie a culturii 

epocii lui Ludovic al XIV-lea.    

Editorul George Conrad Walther a realizat această ediţie în 8º, în 

două volume: primul de 488 pagini, iar al doilea de 495 pagini.  

O găsim consemnată de G. Bengescu în volumul I   al  

bibliografiei  dedicate operei voltairiene nr. 1186, p. 347. 

Prima ediţie a acestei lucrări a fost tipărită în 1751, la Berlin. În 

1752 au apărut  şase ediţii şi o reeditare, iar în 1753 au apărut trei ediţii: 

la Dresda, Berlin şi Francfort şi numărul  lor a sporit an de an.  

Fiecare volum, pe care îl deţinem, este legat în piele şi are, pe 

verso copertei, câte un ex libris VIGGO FRIEDRICHSEN, urmează 2 foi 

liminare, 1 foaie cu titlul: Le siecle de Louis XIV, după care apare pagina 

de titlu: LE SIECLE DE LOUIS XIV. NOUVELLE EDITION. REVUE 
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PAR L`AUTEUR ET CONSIDERABLEMENT AUGMENTÉE, TOME 

PREMIER, A DRESDE 1753, Chez GEORGE CONRAD WALTHER, 

LIBRAIRE DU ROI, AVEC PRIVILEGES.  

Următoarele 4 pagini sunt ocupate de un argument al editorului 

din care aflăm că această nouă ediţie este revăzută şi corectată cu grijă de 

autor. Găsim în primul volum lucruri importante pentru recunoaşterea lui 

Louis XIV ca rege de către regele Angliei, Jacques III, iar în al doilea 

volum un număr mare de fragmente ale căror originale au fost scrise  

chiar  de Louis XIV. Aceste fragmente fac să cunoaştem inima şi spiritul 

luminatului monarh. Lucrarea s-a vrut o istorie universală, începând cu  

Charlemagne până în timpul autorului, însă pierderea manuscrisului 

pentru secolele XVI- XVII şi a materialelor pentru istoria artelor l-a 

obligat să se rezume la secolul lui Louis XIV. Urmeză încă 4 pagini cu 

tabla capitolelor pentru volumul I, toate nenumerotate.  

Capitolul întâi este o introducere cu paginile numerotate de la 1 la 

10. Pimul volum are 23 de capitole, orpindu-se la tabloul Europei după 

pacea de la Utrecht, până la 1750, iar cel de al doilea tom continuă până 

la capitolul al 36-lea, care este un catalog alfabetic al generalilor, 

miniştrilor, scriitorilor şi artiştilor.   

La pagina 497 se află  SUPLIMENT AU SIECLE DE LOUIS 

XIV. CATILINA TRAGEDIE ET AUTRES PIECES DU MEME 

AUTEUR, A Dresde 1753, Chez GEORGE CONRAD WALTHER, 

LIBRAIRE DE ROI, AVEC PRIVILEGES, ca răspuns unor note critice. 
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În februarie 1753, Voltaire trimitea lui George Conrad Walter 

manuscrisul suplimentului, iar la sfârşitul lui aprilie era deja gata. 

Suplimentul este împărţit în trei părţi, cu o pagină de titlu, o prefaţă de 14 

p. nenumerotate; o altă pagină de titlul: Suplement a la nouvelle edition 

de siecle de Louis XIV in trois parties, numerotată până la p.88. 

Urmează ROME SAUVÉE OU CATILINA, TRAGÉDIE 

REPRESENTÉE A PARIS EN FEVRIER MDCCLII  cu o  prefaţă de 

11 p. şi 1 p. cu aviz lectorilor prin care atenţionează că această piesă este 

foarte diferită de cea apărută în 1752. Autorul a corectat cu grijă prezenta 

ediţie făcută la Leipzih.  

Au fost modificate scene întregi. Cele cinci acte se întind până la 

pagina 172, după care apare  EXAMEN DE TESTAMENT POLITIQUE 

DE CARDINAL ALBERONI.   

Fiecare volum are frontispicii, iar capitolele se încheie cu mici 

vignete.    

 Exemplarul a fost achiziţionat din anticariatul bucereştean nr. 4, 

în 1977, iar la noi are cota I 14 775 şi nr. de inventar 286 248. 

Autorul  Franţei literare, Querad, a distribuit opera lui Voltaire 

în cinci clase mari (ştiinţe, literatură, corespondenţă, istorie şi opere), iar 

fiecare clasă o subdivide în mai multe secţii (filosofie, politică, fizică, 

teatru, poezie, romane, istorie, etc.). Această clasificare se apropie de cea 

a lui Beaumarchais, în celebra ediţie de la Kehl, dar şi aceasta oferă 

aceleaşi inconveniente ale confuziei.  
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Ediţia lui Querad a bibliografiei voltairiene din 1842, nu este nici 

completă, nici exactă, dacă o compăram cu bibliografiile consacrate lui 

Molière sau Corneille de către Paul Lacroix şi Emil Picot. Nici Beuchot şi 

nici Querad nu au specificat în bibliografiile lor la ce ediţii ar fi participat 

Voltaire însuşi.   

Atunci când ai în mână  COLLECTION COMPLETTE DES  

ŒVRES DE M. DE VOLTAIRE, văzând anul apariţiei (l768) şi locul 

(Geneva, Paris), prima întrebare pe care ţi-o pui este dacă  tipăritura a fost 

văzută de autor, pentru că, după cum se ştie, Voltaire a trăit între 1694 şi 

1778.                                                              

Pentru a-mi răspunde şi la această întrebare am consultat 

dicţionarele, enciclopediile şi multe lucrări monografice din biblioteca 

noastră, am cercetat cu atenţie fiecare volum în parte şi am cerut ajutorul, 

acolo unde m-am poticnit, unui specialist,   d-l Francis Gueth, 

Conservator general la Biblioteca Municipală din Colmar, Franţa (oraşul 

în care au trăit şi activat fraţii Cramer, unii dintre editorii lui Voltaire), 

lucru pentru care ţin să-i multumesc. 

În lucrarea lui George Bengescu aflăm că ediţiile de  Opere 

complete  publicate cu participrea lui Voltaire sunt în număr de şapte, 

după cum urmează: 

1 – Ediţia din 1738-1739, publicată la Amsterdam, de Et. Ledet si 

J.Desbordes, 4 volume, in 8°. Aici Voltaire  a consimţit şi chiar a 

participat la editare, fapt pe care-l găsim consemnat în corespondenţa cu 
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Thioriot (4 feb.1737) şi d'Argental. 

2 – Ediţia din 1748, cunoscută sub numele de ediţia de la Dresda, 

de George-Conrad Walther, in 8 volume, in 8°. În 1750 i s-a  adăugat  

volumul numărul 9, iar în 1754, al 10-lea. Corespondenţa lor a fost 

publicată în 1826, la Dresda. 

3 – Ediţia din 1751, in 11 volume, in 8°, [la Paris], de Lambert 

(fiul natural al lui Voltaire), la care s-au adăugat încă două volume în 

1758. Corespondenţa cu Lambert nu s-a publicat, dar se cunoaşte că a 

fost vândută în 1856. Această ediţie a fost apreciată de Voltaire, într-o 

scrisoare către un membru al Academiei din Berlin, 15 aprilie 1752, ca 

fiind cea mai acceptabilă. 

4 – Ediţia din 1752, de la Dresda, de G. Conrad Walther, în 8 

volume, in 12° şi completată cu două volume în 1770. Aceste lucruri le 

aflăm din corespondenţa celor doi,  din 30 mai şi 28 decembrie 1751. 

5 – Ediţia din 1756, publicată fără numele oraşului, dar se ştie că 

este Geneva, de către fraţii Cramer, sub numele Colectia completă a 

operelor d-lui Voltaire. Prima editare a apărut în 17 volume, in 8°, apoi a 

sporit an de an până în 1774, ajungând la 58 de volume, căreia îi adaugă  

un tabel general al operelor lui Voltaire. Aici se găsesc frontispicii datate 

1757.  Din această ediţie au fost republicate doar primele 17 volume, în 

1764, 1770 şi 1773. 

6 – Ediţia din 1768-1777, în 45 volume, in 4°, la Geneva, de fraţii 

Cramer, cu titlul: Colecţia completă a operelor d-lui Voltaire , cuprinde 
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un frontispiciu şi  gravuri de Gravelot. Ultimile 15 volume apar postum, 

la Paris, Bastien, în al IV-lea an republican (1796). 

7 - Ediţia din 1775, numită édition encadrée , apare în 37 volume, 

in 8°, la care s-au  adăugat încă trei volume de  Pièces détachées. 

Întreaga colecţie a operelor lui Voltaire, pe care o deţinem noi, 

este legată în piele, cu chenare decorate simplu şi aurite. Forzaţul şi toată 

grosimea volumelor poartă acelaşi model marmorat. Hârtia, cerneala, 

corpusul şi legătura sunt într-o foarte bună stare de conservare, cu toate 

că peste ea au trecut mai bine de două secole. 

Primele şapte volume ale ediţiei au apărut la începutul anului 

1768 şi, după cum aflăm din corespondenţa pe martie a aceluiaşi an, 

Grimm o aprecia ca pe o mare realizare, deşi nu prea era de acord cu  

inserarea gravurilor. 

În deschiderea primului volum se află o pagină cu titlul colecţiei 

(Collection complette des oeuvres de M. de Voltaire), urmează un 

frontispiciu realizat de Gravelot, pagina cu titlul volumului La Henriade 

(epopeea inspirată de războaiele religioase franceze şi de ascensiunea lui 

Henric al IV-lea), prefaţa editorilor la ediţia de faţă, una de la prima ediţie 

(1756, Geneva), o scrisoare a lui Voltaire către editori, o gravură  care-l 

reprezintă pe Henric al IV-lea (realizată de gravorul Cathelin după pictura 

lui Jannet) şi o prefaţă de M. Marmontel. 

Ediţia beneficiază de 50 de gravuri: 1 frontispiciu de Gravelot, 

gravat de Flipart; 42 ilustraţii de Gravelot, gravate de: Flipart, Duclos, 
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Née, Rousseau, de Lorraine, Simnet, Le Vasseur, de Launay, Massard, 

Leveau, de Longueil, Masquelier, de Ghendt, Ponce, Helman, Godefroy, 

Saint-Aubin şi Tilliard; 7 portrete: al lui Voltaire (de Cathelin, după  La 

Tour); al lui Gravelot (de Massard, după La Tour); al lui Henric IV (de 

Cathelin, după Jannet); al lui Louis XIV (de Cathelin, după Rigaud); al 

lui Louis XV (de Cathelin, după Vanloo); al lui Charles XII (de Saint-

Aubin, după Gardelle); al lui Pierre le Grand (desenat şi gravat de Saint-

Aubin). 

În corespondenţă găsim multe lucruri interesante; de la marea 

nemulţumire  pentru greşelile şi adăugirile editorilor, până la aprecierile 

prietenilor şi oamenilor importanţi ai vremurilor. Una dintre acestea, care 

mi-a atras atenţia, este  cea a marchizului de Condorcet, care scria:”Viaţa 

lui Voltaire trebuie să fie istoria progresului pe care artele i-o datorează 

geniului său”. 

Prietenia şi corespondenţa cu d'Alembert, între 1746-1778, nu 

este mai putin importantă ca amiciţia cu  Frederic,  regele Prusiei sau cu 

împărăteasa Caterina II, care a condus Rusia între 1762 si 1796 cu 

vederile ei de despot luminat. Ea nu a ezitat să  achiziţioneze prin 

cumpărare celebra bibliotecă a lui Voltaire aproape completă, însumând 

în jur de 7 000 de volume, pe care a dispus-o în raioane şi a aranjat-o aşa  

cum era la Ferney, la Voltaire acasă. 

Cercetând cele 45 de volume am constatat că:  volumul VII 

(“Histoire de Charles XII.; Histoire de l'empire de Russie”) poartă la noi 
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numărul 2; volumul XIV este la noi 23; XV este 24; XVI este 25; XVII 

este 26; XVIII este 14; XIX este 15; XX este 16; XXI apare ca fiind vol. 

18. În concluzie, colecţiei noastre nu-i  lipseşte   volumul 18, ci 21 ( 

primul din cele patru ale “Questions sur l'encyclopedie”); XXII este 19; 

XXIII este 20; XXIV este 21; XXV este 22; XXVI este 17 si XXVII este 

27. În volumul XXXII, (“Lettres en vers et en prose et...”), mai este o 

pagină de titlu greşit legată, (“Commentaire sur Corneille”), care nu 

aparţine volumului şi care derutează. La volumul XXXIV, pe cotor apare 

ca titlu (“Vie de Voltaire”), pe când în interior este titlul întreg 

(“Mémoires pour servir à la vie de M. de Voltaire”). Acest lucru mai 

apare şi la alte volume, presupun că din lipsă de spaţiu. Cinci gravuri sunt 

datate posterior apariţiei volumelor. Legătura este unitară (aceeaşi piele şi 

aceleaşi ornamente). 

Gândindu-ne la faptul că această colecţie a început să apară la 

Geneva, în l768, că s-a imbogătit cu noi volume pe parcursul ultimilor 

zece ani din viaţă ai lui Voltaire, că ultimele 15 volume au apărut postum, 

în 1796, la Paris, putem să credem că toate aceste greşeli  sunt din cauza 

legării ulterioare a întregii colecţii de către un deţinător. Nu cred că se 

puteau păstra de-a lungul anilor şi în locuri diferite aceeaşi calitate şi 

culoare a  marochinului  cu care sunt legate volumele.  

Comparând tabla de materii a colecţiei nostre cu  bibliografia lui 

G. Bengescu am găsit că descrierea  este exactă,  inclusiv numărul de 

pagini al volumelor. 
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George Bengescu, în vol. IV al bibliografiei voltairiene, 

aminteşte că există lucrări cu greşeli de legare (amănunte care fac deliciul 

bibliofililor) şi că Voltaire  a văzut cele 30 de volume apărute la Geneva. 

Avand aceste elemente, sunt convinsă că lucrarea pe care o deţine 

Biblioteca Judeţeană Dinicu Golescu Argeş este ediţia a 6-a  din cele 

şapte descrise mai sus  şi pe care le-a văzut autorul ieşind de sub tipar, 

privilegiu rar întâlnit.   

În decembrie 1986, când toate instiruţiile îşi făceau bilanţul 

activităţilor, o lucrare de mare întindere trona pe rafturile vechiului 

anticariat din Bucureşti, spre nemulţumirea bătrânului domn Mihuţ, care 

rămânea cu banii blocaţi în lucrarea nevândută. 

D-l Silvestru Vionescu, directorul de atunci al bibliotecii, a primit 

un telefon prin care era invitat să vadă ceva interesant. Chiar aşa şi era. 

Avea înaintea ochilor  COLLECTION COMPLETTE DES ŒVRES DE 

M. DE VOLTAIRE. 

Mare i-a fost surpriza când a aflat preţul. Era mult prea mare 

pentru bugetul bibliotecii, dar mult sub preţul real al colecţiei. Lucrarea a 

fost achiziţionată şi, după întocmirea documentelor, hâtrul anticar a atras 

atenţia cumpărătorului că,  din cele  45 de volume cât însumează  întreaga 

ediţie, lipseşte volumul 18. Acest amănunt a justificat preţul de 

cumpărare. 

Inedita lucrare s-a oprit din circulaţie acum 20 de ani, spre 

bucuria noastră şi a celor care vor să cerceteze o operă de căpătâi de la 
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mijlocul secolului al XVIII-lea, operă care a revoluţionat preocupările 

umaniste în “Secolul luminilor”. 
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Dinicu Golescu 
în patrimoniul Bibliotecii Judeţene  

“Dinicu Golescu” Argeş 
 

Margareta Tudor 

 

În anii 1824, 1825, 1826, Dinicu Golescu face o călătorie prin 

Europa, vizitând Transilvania, Ungaria, Austria, nordul Italiei, Elveţia, 

Bavaria, în urma căreia apare, la Buda, în 1826, memorialul de călătorie 

Însemnare a călătoriei mele, care stârneşte interesul cititorului nu numai 

prin informaţiile pe care le dă asupra celor văzute, ci şi prin modul cum 

vede iesirea ţării din starea de înapoiere în care se afla. 

Printre altele, Dinicu Golescu consideră că trebuie acordată o mai 

mare atenţie instruirii. Înţelege importanţa instrucţiei şcolare nu numai 

prin înfiinţarea de şcoli, ci şi prin înzestrarea acestora cu material didactic 

necesar. 

Pentru a educa pe tineri în spiritul patriotismului şi al 

umanitarismului, pentru formarea lor în spiritul cerinţelor momentului 

istoric, şi anume o atitudine critică faţă de rânduielile feudale, dispus să 

se jertfească pentru patrie, traduce şi editează cărţi.  

În anul 1926, tipăreşte la Buda Adunare de pilde, eveniment care 

coincide cu redeschiderea şcolii din Goleşti. Este un manual didactic, 

considerat uşor accesibil copiilor de vârstă fragedă. 



                                                                           Biblioteca Judeţeană 

      
          216 

În planul de învăţământ al scolii din Goleşti se prevede a se preda 

şi anumite elemente de filosofie. Instrucţia şcolară primită la Academia 

grecească din Bucureşti îl ajută să-l traducă pe Neofit Vamva şi, în anul 

1827, tipăreşte o carte, Elementuri de filosofie morală, necesară pentru a 

completa cunoştinţele primite prin manualul de pilde.  

Biblioteca Judeţeană Argeş, care poartă numele cărturarului 

iluminist, Dinicu Golescu, deţine un exemplar al acestei cărţi. 

ELEMENTURI // DE // FILOSOFIE MORALĂ // alcătuit // de // 

NEOFIT VAMVA // pentru iubitoarea de învăţătură tinerime // a grecilor 

// fireşte toate să strică din lipsire, şi prisosinţe (Ariost: Mor: Cart:2. Cap: 

2) / şi tălmăcite în limba românească, spre // folosul tinerilor români // de 

/ CONSTANDIN RADOVICIU DIN- // TRE GOLESTI. // Bucureşti // la 

Tipografia dela Cişmea // 1827 //. 

Pe foaia de titlu verso, o cugetare : „Cugetă bine, şi mişcă orice 

spre folosul obştii fiind încredinţat, că de nu curînd, dar măcar cît de 

tîrziu sămînţa acelii bune cugetări şi mişcări, îşi va da rod înmulţind”. 

P.3 – 52: O lungă expunere (Înainte cuvîntare) în care se dă definiţia 

ştiinţei morale, după care se reproduc biografiile şi învăţăturile celor mai 

vestiţi moralişti ai lumii: Zoroastru, Darius, Confucius, Esop, Socrate, 

Platon, Aristotel, Theofrast, Cicero, Seneca, Pliniu cel Tînăr, Epictet, 

Plutarh, Marc Aureliu şi moraliştii bisericeşti, cei trei ierarhi, Grigore, 

Vasile cel Mare şi Ioan Hrisostomul. 

P.57 – 178: Partea întâi, care cuprinde problemele teoretice ale eticii, 
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explicând ivirea moralităţii prin voinţa lui Dumnezeu dar şi prin 

atotputernicia minţii iscoditoare a omului: 

Cap.1: - Că începutul cel dintîiul al moralităţii este Dumnezeu 

- Că al doilea început al moralităţii este cuvîntul sau mintea 

- Izvoare ale înşelăciunii şi al adevărului celui moral 

Cap.2: - Firească şi înfiinţată deosebire a omeneştilor moraliceşti fapte 

- Pentru cuvîntul cel drept 

Cap.3: - Pentru virtute 

Cap.4: - Pentru legea firească 

Cap.5: - Pentru legea cea Dumnezeiască 

- Pentru legea cea veşnică 

- Pentru legea cea bisericească 

- Pentru legea cea politicească                                                                          

Cap.6: - Pentru puterea cea îndatoritoare a lefilor 

Cap.7: - Că sînt fapte de obşte nehotărîte, iar privindu-să în parte niciuna 

nu este astfel 

Cap.8: - Pentru răsplătiri şi pentru pedepse 

Cap.9: - Că după moarte sînt daruri la cei virtuoşi, pedepse la cei răi 

Cap.10:  - Pentru fericire 

Cap.11: - Pentru cuget 

P.179 – 374: Partea a doua, în care se separă etica de dogmele 

religioase, se cercetează îndatoririle individului către “sineşi” şi semenii 

lui, sunt înfieraţi cei cuprinşi de egoism, pledează pentru altruism, pentru 
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iubirea de patrie, tinerii fiind îndemnaţi să se stimeze reciproc, să fie 

modeşti, mărinimoşi şi să dea dovadă de bărbăţie în clipe grele. 

Cap.1: -Pentru datoriile omului cele către Dumnezeu 

Cap.2: -Pentru dumnezeieştile desăvîrşiri 

Cap.3: -Pentru credinţa şi cinstea cea către Dumnezeu 

Cap.4: -Pentru datoriile ce le are omul către sineşi 

Cap.5: -Pentru întîia datorie a omului către sine 

Cap.6: -Pentru virtuţile cele personale 

 -Blagogestia 

 -Îngrijirea trupului 

 -Îngrijirea pentru averi 

            -Stima  

 -Smerenia 

 -Neturburarea sufletului 

-Statornicie 

-Mărinimie 

-Bărbăţie 

-Înţelepciunea 

Cap.7: -Pentru datoriile către ceilalţi oameni 

Cap.8:  -Pentru soţietatea omenească şi pentru începutu dreptului 

politicesc 

În cîteva pagini din Cap. 8, se pledează pentru drepturile culturale 

ale femeilor: “Muerile fac jumătate din soţietatea omenească; la mueri îş 
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încred bărbaţii toată purtare de griji a iconomii casii lor; la îngrijirea 

muerilor dăm firea dezvăluirea cea firească şi cuvîntătoare a copiilor. 

Cum dar nu trebuie să aibă şi ele crescere mai bună, nu numai la năravuri, 

ci şi la învăţătură, ca să poată sci care sînt datoriile muerii către bărbat, 

ale maicii către fiu, cu ce metodă trebuie să păzească, şi să înmulţească 

acest sfînt depozit al lui Dumnezeu, al firii şi al patrii?” (1).  

În acelaşi ton de îndemn, autorul revine: “În cea din urmă, 

muerile de prin oraşe nu sînt supuse la necontenite lucrări, şi au şi destulă 

vreme slobodă dela îndeletnicire; Cine dar nu simte cît de dulce vedere, şi 

lucru foarte folositoriu ar fi la familii, cînd muerile ar petrece parte din 

vremea aceasta fără treabă, citind cărţi istoriceşti, moraliceşti, şi 

iconomiceşti, şi apoi să înveţe şi pe copii lor, şi ele să nu-şi petreacă 

vremea cu vorbe proaste, sau să cază la întristare, care este vătămătoare şi 

la sănătate şi la haractirul lor cel moralicesc” (29). 

Cap.9:  -Pentru drepturi 

Cap.10 -Pentru datoriile clasurilor celor mai deosebite a sistemii cei 

poliţiceşti 

   -Datoriile cîrmuitorilor 

   -Datoriile supuşilor 

   -Datoriile bogaţilor 

   -Datoriile săracilor 

Cap.11:-Datorii către ceilalţi 

   -Dreptatea 
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   -Generozitatea 

   -Iubirea de omenire 

   -Bunătatea 

   -Nemituirea sau nestricarea 

   -Neiubirea de cîştig 

   -Sinceritatea 

   -Credinţa 

   -Facerea de bine 

   -Mulţămirea 

   -Dărnicia 

   -Prietenia 

   -Patriotizmu, sau iubirea de Patrie 

   -Iubirea de învăţătură 

Cap.12: -Pentru răutăţi 

Cap.13: -Răutăţi către Dumnezeu 

             -Neblagogestia 

Cap.14: -Răutăţi către sine 

  -Neîngrijirea duhului şi a trupului  

  -Risipirea 

  -Nestăpînirea de sine 

  -Lenevirea 

  -Pizma 

  -Eroizmul 
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  -Mîndria 

  -Iubirea de slavă 

  -Nestatornicia 

  -Frica 

  -Micşorarea de suflet 

  -Neînţelepciune 

  -Întristarea 

Cap.15: -Răutăţi către ceilalţi 

  -Ura 

  -Pizmuirea 

  -Gelozia sau temerea 

  -Înşelăciunea 

  -Fanatizmul 

  -Vînzarea 

  -Răsplătirea 

  -Iubirea de argint 

  -Flecăria 

  -Necuviinţa 

  -Deznădăjduirea 

P.375 – 380: Însemnarea capetelor, în care remarcăm o inadvertenţă, 

anume ca Partea a doua este notată ca începând cu p.180 şi nu cu pagina 

179, aşa cun este numeratarea din interior. 

- cartea are 380 pagini, numerotate cu cifre arabe de la 4 – 380, primele 
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trei pagini nenumerotate 

- legătură: 12 cm./19 cm., din piele maro pe carton cu hârtie aplicată 

peste piele pe ambele coperte 

- blocul cărţii: 10,5 cm./18 cm. 

- 24 de rânduri pe pagină 

- oglinda textului: 8,5 cm. /13,5 cm. 

- tipar negru 

- starea de conservare: pielea roasă la colţuri, atac de cari la cotor, uşoare   

pete de umezeală. 

-P.178 – însemnare, cu cerneală neagră: “Această istorie morală este 

a lui I. Bărbuţescu” 

-P.380 – “S-au citit aceasta şi de mine 1844 august 10…Ioan”. 

Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş este deţinătoarea 

unei alte cărţi - Adunare de tractaturi. 

ADUNARE // DE // TRACTATURILE // ce s-au urmat între 

prea puternica // împărăţie a Rusiii, şi Nalta Poartă: // însă acelea numai 

care sînt pe seama // Prinţipaturilor Valahiii şi // Moldaviii // începute de 

la pacea ce s-au săvîr- // şit la Kainargic în anul 1774, şi // pînă la cea de 

acum de la  Akerman, 1826 // tălmăcite // de // Constandin Radovici din 

Goleşti // marele logofăt de Ţara de Jos al Prinţipa- // tului Valahiii // la 

Buda // în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungare // 1826. 

Pe foaia de titlu, verso, cugetarea: “Binele ce caută spre folosul 

obştii, fie cît de mic, este cu mult mai folositoriu de obşte, decît cel mai 
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mare bine, ce caută numai spre folosul personale”. 

Sub această cugetare, rezoluţia de imprimare a cenzorului cărţii, 

G. Petrovits, cu data de 12 ianuarie 1827 (sic!).  

P.3 - 6. Cartea se deschide cu un cuvînt introductiv intitulat Cătră 

cititor, în care Dinicu Golescu motivează apariţia ei. Prin publicarea 

acesteia urmăreşte a face cunoscute compaţrioţilor săi drepturile şi 

datoriile politice: “socotim că nu puţin folos va aduce de a şti fiescine din 

lăcuitorii acestui prinţipat al Valahiii toate capetele de tractaturi ce caută 

spre foloasele patriii noastre, am hotărît ca, după putere-m, să aduc şi eu 

acest mic folos adunîndu-le şi tălmăcindu-le în limba naţională, să le fac 

deobşte cunoscute”. În continuare enumeră consecinţele tratatelor: 

libertatea comerţului (“negoţul cel slobod”), înfiinţarea de şcoli 

(“deşteptare şi luminarea prin şcoale”), îndepărtarea luxului şi a 

trândăviei, cultivarea mai bună a pământului, deschiderea de fabrici, 

lucruri care, altor naţii, le-au adus prosperitate. Încheie cu un îndemn: “nu 

vă leneviţi ca fieşcare după a sa meserie să aducă binele înfiinţat în 

folosul obştesc, părinţii străduindu-să cu lucrarea pământului, maicile 

îmbrăţişînd toată iconomia casii şi fiii toţi de obşte al tot norodului 

alergînd la şcoale spre cîştigarea învăţăturilor”. 

P. 7- 18: Tractaturile ce s-au săvîrşit la împăciuirea ce s-au urmat 
întră prea puternica împărăţie a toată Rusiia şi a Naltei Porţi Turceşti, 
care s-au săvîrşit la tabăra oştirilor aproape de satul Kainargic în anul 
1774, iulie 10. 

P. 19-25: Tractaturile ce s-au săvîrşit la împăciuirea ce s-au făcut la 

anul 1792 dechemvrie 29 în numele pre puternicului Dumnezeu 
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P. 25 - 64: Hathumaiun (dat la anul 1803)  

P. 64 - 75: Tratatul de la Bucureşti, în anul 1812 Maiu 16 

P. 75 - 88: Tratatul de la Akkerman, în anul 1826 Septemvrie 25. 

- cartea are 88 pagini numerotate cu cifre arabe de la 8-88, primele 7 

pagini nenumerotate 

- legătura: 10 cm./17 cm., din hârtie cerată de culoare maro 

- blocul cărţii: 10 cm./17 cm. 

- 23 rânduri pe pagină 

- oglinda textului: 7 cm./12,5 cm. 

- tipar negru 

- starea de conservare: ultimele 2 file desprinse de blocul cărţii, pete de 

umezeală 

- ornamente: pe foaia de titlu, vinietă reprezentând simbolic înţelegerea, 

două mâini strânse, sub care, între două linii paralele: FRIEBENS. 

TRACTATEM. 

Din păcate, la nivel naţional nu există o evidenţă unitară a 

bunurilor culturale - tip carte, pentru sec. al XIX-lea, pentru a cunoaşte 

numărul de exemplare, indiferent de deţinător, deşi Institutul de Memorie 

Culturală (CIMEC), ca deţinător al bazelor de date pentru bunurile 

culturale susceptibile a face parte din patrimoniul cultural naţional, are în 

lucru Catalogul colectiv al cărţii româneşti aflate în colecţiile publice din 

România. 
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Note bibliografice 

 

(1) Dinicu Golescu, Elementuri de filosofie morală, Buda, 1927, p. 266 
(2) Ibidem, p. 268 
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Boierii Goleşti - Iordache Golescu 

 

Carmen Voican 

 

Marile familii boiereşti sunt cele care au militat şi care au 

imprimat spiritul novator în cultură. O astfel de familie este cea a 

boierilor Golescu, a cărei ascendenţă se poate urmări până în secolul al 

XV-lea, informaţie obţinută din cartea lui George Octavian Lecca – 

Familii Boiereşti Române: Istoric şi genealogie, ediţiile din anii 1899 şi 

2000 regăsindu-se în depozitul general al Bibliotecii Judeţene Argeş 

„Dinicu Golescu”. 

Rolul familiei Golescu în istoria şi cultura Ţării Româneşti nu a 

fost neînsemnat, reprezentanţii săi fiind cărturari şi oameni de stat, 

precum banul Radu Golescu, fiii săi Gheorghe (Iordache), Constantin 

(Dinicu), Nicolae şi nepoţii lui, cunoscuţii revoluţionari paşoptişti. 

Iordache Golescu s-a născut în 1768 ca fiu mai  mare al banului Radu şi 

al soţiei sale Zoiţa, născută Florescu şi a învăţat la Academia grecească 

din Bucureşti, unde a deprins elina, latina, franceza şi italiana. După 

terminarea studiilor a intrat în viaţa politică, ajungând mare stolnic, mare 

logofăt al Ţării de Jos, iar la moartea fratelui său Dinicu, intrând în 

Divanul Ţării. În timpul domniei lui Caragea Vodă, Iordache Golescu 

este membru al Comisiei pentru cercetarea învăţământului, iar din 1818 
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va fi efor al şcolilor. 

Cei trei fii ai banului Radu Golescu, Nicolae, Iordache şi Dinicu 

Golescu au colaborat cu Tudor Vladimirescu, conducătorul Revoluţiei de 

la 1821, pentru înlăturarea domniilor fanariote şi instaurarea celor 

pământene. Astfel, în refugiul de la Braşov, s-au pus bazele unei Societăţi 

literare, care trebuia să găsească modalităţile de a aduce îmbunătăţiri în 

starea de atunci a Ţării Româneşti. Scopul acestia era de a înfiinţa o 

şcoală, un ziar, un teatru şi de a încuraja literatura. Fraţii Golescu au 

continuat de fapt activitatea tatălui lor, cel care a deschis în 1814, la 

Goleşti, o casă a săracilor, o bolniţă şi o şcoală în limba română pentru 

copiii satului. La 1 mai 1826 Dinicu Golescu face o înştiinţare pentru 

şcoala lui din Goleşti, cea care a fost condusă de Aaron Florian. Iordache 

Golescu, împreună cu C. Bălăceanu, este unul dintre protectorii 

învăţământului în limba naţională, el fiind cel care l-a angajat pe 

Gheorghe Lazăr la Şcoala românească de la Sfântul Sava şi cel ce trimite 

primii bursieri români în străinătate. Iordache Golescu a scris mult, dar a 

tipărit foarte puţin, majoritatea lucrărilor sale existând în manuscris la 

Academia Română. În timpul vieţii, cu banii tatălui său, a publicat în 

greceşte, la Viena, în anul 1800, Atlasul de table geografice, cu scopul de 

a ajuta copiii la însuşirea noţiunilor de geografie şi astronomie. Cartea 

cuprinde tabele geografice ale sferei uscatului şi apei, vechile denumiri 

ale localităţilor, planetelor şi o hartă a Valahiei. 

În anul 1840, Iordache Golescu publică pe cheltuiala sa la 
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tipografia lui Eliad, o gramatică, pe care o intitulează „Băgări de seamă 

asupra canoanelor grămăticeşti”, un exemplar al acestei lucrări existând şi 

la Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu”, secţia Colecţii speciale.  

Scrierile sale  morale  sunt grupate sub titlul “Cărticică 

cuprinzătoare de cuvinte ce am auzit de la însuşi cugetul meu”.  

Opera sa dramatică cuprinde comediile şi satirele politice: 

- Istoria Ţării Rumâneşti. Starea Ţării Rumâneşti pe vremea streinilor 

şi a pământenilor 

- Istoria Ţării Rumâneşti, acum în zilele Măriei Sale Ioan Caragea 

Voievod, pe vremea asidosiei 

- Povestea huzmetarilor 

- Obşteasca anaforă a boierilor pentru pravilele Măriei Sale 

- Starea Ţării Rumâneşti pe vremea pământenilor 

- Barbul Văcărescul, vânzătorul ţării - 1828 

- Mavrodiniada sau Divanul nevinovat şi defăimat sau Copiii sărmani 

nevârsnici şi năpăstuiţi – 1845. 

Iordache Golescu a fost şi traducător, dar moartea tatălui său, 

care-i promisese suportarea cheltuielilor de tipărire, a zădărnicit apariţia 

lor. A făcut traduceri din şi în  limba greacă a operei lui Montesquieu – 

Scrisori persane, Bernardin de Saint-Pierre – Paul şi Virginia, 200 de 

versuri din Iliada lui Homer, fiind primul traducător român al operei lui 

Homer. 

Dintre lucrările rămase în manuscris, au fost publicate parţial, 
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„Pilde, povăţuiri şi cuvinte adevărate şi poveşti”, de către Iuliu A. Zanne 

în volumul al VIII-lea al colecţiei sale de proverbe, un dicţionar grecesc-

românesc şi unul românesc, numit „Condica limbii româneşti”, dicţionar 

pentru care folcloristul Lazăr Şeineanu îl consideră pe Iordache Golescu, 

părintele folclorului românesc, fiind primul cărturar care a scris despre 

mărţişor.     

Marele vornic Iordache, erudit şi cunoscător al limbilor străine, a 

făcut la 1821, împreună cu poetul Rigas, planul unei confederaţii creştine 

în Peninsula Balcanică împotriva turcilor. Dar activităţile politice sunt 

puse în umbră de acţiunile sale de sprijinire a şcolii în limba română. Un 

elogiu îi aduce cărturarul Nicolae Iorga: „Apoi, când n-au mai fost 

războaie, Goleştii cei noiu căutară aiurea un câmp de osteneli pentru ţară. 

Şi, când Iordache Golescu culegea comori de cuvinte a limbii româneşti, 

părăsită şi dispreţuită în folosul limbii mândre a Grecilor cotropitori, se 

părea că strânge de pe un loc de luptă, uitat de toţi, steagurile pe care 

nimeni nu le mai saluta.” 

Boier Iordache  a murit  în anii revoluţiei de la 1848, în august, în 

timpul refugiului de la Orşova. A fost înmormântat la Goleşti, în biserica 

familiei, iar viaţa sa a lăsat urme peste vreme şi printr-o ”Cântare dă 

tânguire la sfârşitul vieţii”: 

„Mă duc, mă duc şî vă las, 
Nici o urmă vă mai las, 
Să vă luaţi după mine, 

Să vă întâlniţi cu mine.” 
 



                                                                           Biblioteca Judeţeană 

      
          230 

Biblioteca Judeţeană Argeş „Dinicu Golescu” deţine o serie de 

cărţi în care se regăsesc viaţa şi faptele boierilor Goleşti, anume: 

- Dinicu Golescu – Însemnarea călătoriei mele făcută în anii 1824-1825-

1826, apărută la editura Cugetarea,  în  1910, cu o prefaţă de Nerva 

Hodoş. 

- Nicolae Iorga - Viaţa şi scrierile marelui vornic Iordache Golescu, 

apărută la editura Neamul Românesc, 1910. 

- Nicolae Bănescu - Marele vornic Iordache Golescu, 1935, Editura 

Cartea Românească. 

- Argeşeni în spiritualitatea românească, vol. 2. 

- Din istoria pedagogiei româneşti - capitolul lui George Fotino- 

Monografia şcolii din Goleşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1966. 

- Anastasie Iordache - Goleştii: Locul şi rolul lor în istoria României, 

Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979. 

- Dicţionarul general al literaturii române, Editura Univers Enciclopedic, 

2004. 

Lectura cărţilor, urmată de o vizită la conacul din Goleşti, la 

biserica şi necropola familiei, poate da imaginea corectă a boierilor 

Goleşti în cultura naţională. 
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Un om, o viaţă, o valoare- 

Armand  M. Călinescu 

 

Mihaela Penaru, Daniela Zaharia 

 

O bibliotecă nu poate să realizeze doar activităţi specifice de 

creştere şi circulaţie a fondurilor, de informare şi comunicare, ea trebuie 

să menţină o legătură între trecut şi prezent, punậnd în valoare 

personalităţi marcante  ale istoriei şi culturii. 

Biblioteca Judeţeană Argeş ,,Dinicu Golescu“ deţine în fondul de 

carte al depozitului general o valoroasă donaţie a celui ce a fost un 

important om politic, Armand M. Călinescu. 

S-a născut în oraşul Piteşti, la 4 iulie 1893. Părinţii – colonelul 

Mihai Călinescu şi Ecaterina, născută Gherman – i-au cultivat de mic 

setea de învăţătură. La şcoala primară, ca şi la liceul  „Ion C. Brătianu” 

din oraşul natal, a fost distins an de an cu premiul I, lăsậnd dascălilor şi 

foştilor colegi amintirea unui elev eminent. In 1912 s-a înscris la 

Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti. Concomitent a 

frecventat şi cursurile Facultăţii de Filozofie. Şi-a luat apoi, doctoratul în 

ştiinţe economice şi politice la Universitatea din Paris, unde a susţinut 

teza: ,,Le change Roumain. Sa depreciation depuis la guerre et son 

rétablissement”.  
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Armand Călinescu a manifestat o vocaţie timpurie pentru 

politică, student fiind era nelipsit de la dezbaterile Adunării Deputaţilor, 

ceea ce a contribuit la cultivarea talentului oratoric. Minte enciclopedică, 

stoca o cantitate enormă de informaţii referitoare la cele mai diverse 

domenii: economie, istorie, diplomaţie, sociologie, drept, strategie şi 

tactică militară, publicistică. Evenimentul crucial de formare a 

personalităţii lui Călinescu a fost însă desăvậrşirea unităţii naţionale. A 

trăit, rậnd pe rậnd, marea bucurie a ofensivei eliberatoare declanşată de 

armata romậnă în Transilvania, drama exodului din Moldova, biruinţele 

de la Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz. 

În casa lui Ionel Brătianu a cunoscut îndeaproape mulţi dintre 

oamenii politici ai vremii. După război s-a dedicat carierei politice. În 

1926 Călinescu a fost ales deputat de Argeş, peste doi ani ajungậnd 

prefect al judeţului Argeş. La 1 februarie 1939 i s-a încredinţat funcţia de 

vicepreşedinte al Consiliului de Miniştrii, iar o lună mai tậrziu, la 7 

martie 1939 a fost investit în cea mai înaltă demnitate la care putea aspira 

un om politic: prim-ministru al Romậniei.  

La 21 septembrie 1939, în mijlocul zilei şi în plină stradă, 

Armand Călinescu a fost asasinat de un grup de legionari. Poporul romận 

a pierdut unul din marii bărbaţi de stat într-un moment greu al istoriei 

sale. In iulie 1938 Armand Călinescu şi-a întocmit testamentul din care 

cităm:  ,,Doresc să fiu inmormậntat la Curtea de Argeş  alături de 

părinţii mei. Voi fi purtat pe un car îmbrăcat in verdeaţă şi tras de şase 
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boi. După car să meargă delegaţii satelor din judeţul Argeş  pentru care  

am luptat în viaţă cu drag!.”  

În anul 1970, doamna Adela Călinescu, donează Bibliotecii 

Judeţene Argeş, o parte din cărţile soţului său, 217 volume legate  în piele 

la ,,Legătoria de cărţi Jacob Feyns Fiul” Bucureşti, furnizorul Curţii 

Regale. Acest lucru este evidenţiat prin prezenţa unui timbru cu emblema 

legătoriei pe coperta interioară a cărţilor. Majoritatea volumelor poartă 

semnătura olografă lui Armand M. Călinescu ceea ce face ca această 

donaţie  să fie mult mai valoroasă. Cea mai mare parte din fondul 

Armand M. Călinescu cuprinde volume în limba franceză, printre autori 

numărându-se: Comte de Saint-Aulain, Ambassadeur de France; Sir 

Maurice Amos, Conseiller du Roi; Joseph-Barthelemy, Professeur à la 

Faculté de Droit de Paris et a l’ École des Sciences Politiques; Th. Ribot, 

Membre de l’ Institut, Professeur honoraire du Collègé de France; E. de 

Roberty, Professeur à l’Universsité Nouvelle de Bruxelles; Camille-

Georges Picanet, Professeur à la Faculté des Lettres de Toulouse; 

Constantin G. Dissescu, Profesor de Drept Constituţional la Universitatea 

din Bucureşti, fost ministru; Raymond Poincaré, Avocat şi om politic 

republican moderat, prim-ministru şi preşedinte al Franţei între 1913-

1920. 

Din cele 217 volume ale fondului, 11 cuprind ,,Codul General al 

României” al cărui fondator este C. Hamangiu, fost consilier la Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie, Membru onorar al Academiei Romậne şi 
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Ministru de Justiţie. Acest cod cuprinde legislaţia Romậniei între anii 

1856-1932. 

Fiind doctor în drept, cea mai mare parte din volume sunt din 

acest domeniu, în limba franceză, apărute între anii 1917-1932 la editurile 

Hachette şi Gallimard din Paris. Cele mai reprezentative sunt: 

- Manuel de droit internaţional privé (1925); 

- Manuel de droit commercial (1928); 

- Eléments de droit internaţional public universel, européen et 

americain (1930); 

- Traité élémentaire de droit commercial a l’exclusion du droit 

maritime (1931); 

- Traité élémentaire de science des finances et de legislation 

financière française (1931); 

Tot în această colecţie găsim şi memoriile unor personalităţi 

politice cum ar fi: 

- Alexandru Marghiloman cu ,,Note politice” în două volume 

(1927); 

- Raymond Poincaré cu ,,Au service de la France, neuf anneés 

de souvenirs”  în şase volume (1926-1930); 

- Mémoires du Maréchal Joffre, 1910-1917, în două volume 

(1932); 

Domeniile  abordate în volumele donaţiei sunt de la economie, 

politică, drept, la psihologie, istorie, geografie. 
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,,O enigmă şi un miracol”, istoria poporului romận în limba 

franceză scrisă de G. I. Brătianu, profesor la Universitatea din Bucureşti, 

este un valoros volum, ca de altfel şi ,,Discursuri Politice” (1859-1883), 

carte scrisă de B. Boerescu, având semnătura lui Armand M. Călinescu, 

la 23-08-1910. 

Cea mai veche lucrare datează din anul 1900 cu titlul 

,,Constitution de l’Etique” avậnd ca autor pe E.de Roberty, professeur à 

l’Université Nouvelle de Bruxelles. 

Volumele ce constituie fondul ,,Armand Călinescu” pot fi 

studiate  în sala de lectură a Bibliotecii Judeţene ,,Dinicu Golescu” Argeş. 
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Fericitul Ieronim - patronul spiritual al bibliotecarilor 

 

Simona Nagîţ  

 

Personalitate marcantă a Antichităţii târzii, teolog însemnat, 

animat de spirit enciclopedic, Fericitul Ieronim s-a născut în localitatea 

Stridoniu din nordul Italiei,  

între anii 340-350, într-o etapă de mari prefaceri a lumii creştine: după 

edictul lui Constantin cel Mare, din 313, în imperiul roman se renunţase 

la persecuţii, iar  la sfârşitul secolului se adoptase  oficial religia creştină. 

(Teodosie I, 391). 

Perioada s-a remarcat printr-o emulaţie intelectuală aparte, care  

şi-a pus amprenta şi asupra formaţiei marelui teolog. După o scurtă 

educaţie în familie, tânărul a fost trimis la Roma, unde şi-a început 

instrucţia cu un gramatician celebru, Donatus; a studiat apoi retorica şi a 

audiat cu interes  şedinţele publice ale tribunalului din capitala 

imperiului.(1) 

Pregătirea intelectuală complexă, în spiritul vremii,  l-a făcut apt 

pentru a aborda nu numai marile teme de teologie, morală şi filosofie ale 

timpului, dar şi aspecte de ordin social şi lingvistic de mare diversitate. 

La Roma, în procesul aprofundării studiilor, viitorul savant îşi constituie 

fondul renumitei sale biblioteci, care l-a însoţit în mai toate peregrinările, 
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chiar în deşertul Chalchis din Siria, unde a trăit doi ani şi jumătate ca 

sihastru. Opţiunea pentru teologie şi-a exprimat-o la 19 ani, când s-a 

hotărât  cu colegul său de studii, Bonosus, să se boteze, fapt ce 

contravenea uzanţei în cazul tinerilor care aspirau la o carieră în viaţa 

publică. Fire ambiţioasă, şi-a dorit să devină un scriitor celebru al 

Bisericii şi a reuşit. L-a admirat constant pe Cicero,  la a cărui faimă a 

aspirat. Permanent era preocupat de lectură şi de scris. A vizitat câteva 

mari biblioteci ale vremii, şi-a procurat cărţi, a efectuat personal sau prin 

intermediari copii după manuscrise rare, a restabilit texte controversate, 

le-a comentat inspirat. Pentru el asceza a constituit un mod de 

disciplinare prin studiu şi reflexie, de sfinţire întru şi pentru Dumnezeu, 

dar şi pentru om. Era interesat de cele mai diverse subiecte şi, în primul 

rând, de aspecte noi, necunoscute. 

Cărţile l-au ajutat să dobândească vaste cunoştinţe, o bună 

orientare, să-şi afirme cu claritate gândurile, să angajeze polemici 

răsunătoare cu mari teologi ai vremii, majoritatea în probleme de 

dogmatică şi de filologie a textelor biblice. Multe dintre scrierile sale au 

caracter ştiinţific, sunt autentice exegeze teologice din perspectiva 

istorică şi filologică. Contemporanii săi, în frunte cu Sfântul Augustin, i-

au recunoscut meritele şi cunoştinţele lingvistice savante. Alcătuirea 

versiunii Bibliei, Vulgata, în limba latină populară „avea să-l facă pe 

Ieronim nemuritor în Biserica Occidentală” (2). 

A călătorit mult, cea mai mare parte din viaţă, în scopul 
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cunoaşterii nemijlocite a lumii, a  oamenilor, a greutăţilor şi aspiraţiilor 

lor, pentru ajutorarea credincioşilor. A luat însă şi drumul pribegiei   

prigonit de adversarii săi, dar şi pentru a se desăvârşi ca gânditor teolog. 

Se cunoaşte că în anul 367 a plecat în Galia, după care în Orient, 

între anii 373-374, la Constantinopol între 379-382, şi din nou în Orient 

între 386-420. 

Fericitul Ieronim a fost apărătorul monahismului şi al practicilor 

ascetice  cunoscute  în pustiurile Siriei şi ale Egiptului.  Într-o scriere 

vorbea astfel despre lupta acerbă care se da în sufletul său între raţiunea 

teologică şi cea filosofică ”... nu mă putusem despărţi de biblioteca mea, 

pe care mi-o alcătuisem la Roma cu atâta trudă şi sârguinţă. Atât de 

mizerabil eram: posteam, pentru ca apoi să-l citesc pe Cicero!” (3).  

Nefiind total izolat de lume, asemenea celorlalţi eremiţi, 

întreţinea legături cu Occidentul, primind şi răspunzând  la   scrisori pe 

teme  de religie, morală, filosofie etc. În timpul disputei origeniste, a 

oscilat faţă de idealul său din tinereţe, cerând  papei Damasus lămuriri cu 

privire la calea ce trebuia urmată, fără însă a primi răspuns. În deşertul 

Chalchis a început să înveţe ebraica pe care o va stăpâni foarte bine peste 

câţiva ani, alături de limba greacă. Reîntors în Antiohia, s-a   apropiat  de 

Paulinus, „ortodox riguros” de orientare occidentală, care îl avea ca 

discipol şi pe Evagrie din Pont, ascet şi scriitor de seamă. Paulinus l-a 

numit preot.  

În 381 a urmărit îndeaproape Sinodul II Ecumenic de la 
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Constantinopol. Adept al lui Paulinus, Ieronim nu a fost satisfăcut de 

concluziile sinodului. La Constantinopol i-a cunoscut pe Grigorie de 

Nazians şi pe Grigorie de Nyssa, teologi capadocieni de mare ţinută 

intelectuală, cu ultimul avînd legături cordiale. S-a întors apoi la Roma, 

unde a avut ocazia de a-l întîlni pe papa Damasus. Acesta a remarcat la 

Ieronim uriaşul potenţial intelectual, încredinţându-i redactarea 

scrisorilor, administrarea arhivei şi  bibliotecii papale.  

Papa l-a convins pe Ieronim că Biserica Catolică avea trebuinţă 

urgentă de o traducere unitară a Sfintei Scripturi. Aşa a apărut varianta 

celebră, Vulgata, câţiva ani mai tîrziu. 

Din timpul acestei perioade fructuoase, datează tabelele sinoptice 

care conduc la uşurarea regăsirii pericopelor paralele. 

Odată cu moartea papei Damasus Ieronim îşi pierde postul, ca 

urmare a uneltirilor duşmanilor săi. În anul 385, pleacă din nou la 

Antiohia,  fiind găzduit de vechii săi prieteni, Evagrie din Pont şi 

Paulinus. Următoarea călătorie a făcut-o la Alexandria unde se afla cea 

mai vestită universitate a lumii vechi, Mouseion, deţinătoarea a două mari 

biblioteci organizate pe principii ştiinţifice. Acolo, Ieronim l-a întâlnit pe 

Didim cel Orb, posesor al unei culturi vaste, recunoscut pentru acribia sa 

teologică şi filosofică, pe care l-a consultat  asupra  punctelor  neclare lui, 

din Scriptură (4). În această circumstanţă, traduce din greacă în  latină 

lucrarea  „Despre Duhul Sfînt”, alcătuită de Didim. 

Din anul 386 şi pînă la moarte (cca. 420) a trăit la Betleem, unde 
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şi-a continuat exegeza şi traducerile textelor sacre. 

Un grup de femei care făceau parte din înalta aristocraţie de la 

Roma  i-au împărtăşit convingerile teologice donând banii necesari pentru 

construirea mai multor mănăstiri în zona  Betleem, el conducând una  

timp de 24 de ani. Ataşat de idealurile monahale, a creat  acolo o şcoală 

mănăstirească autentică. Tot la Betleem se afla şi Rufin din Aquileea, 

preot la o mănăstire înfiinţată de o evlavioasă doamnă romană, Melania 

Bătrîna. 

Fericitul Ieronim, permanent înconjurat de credincioşii care l-au 

urmat, de cărţi, lectori, scribi, asistenţi şi discipoli a  creat un climat   

propice studiului intens şi rodnic. La locul sfânt, a realizat cea mai mare 

parte a operei sale, inclusiv varianta în latina populară, Vulgata, rămasă 

în conştiinţa umanităţii. La vremea respectivă, din vechea Biblie latină, 

Itala, nu mai existau decît fragmente, traducerea pierzîndu-se în timp. (5) 

Traducerea Vechiului Testament din ebraică a durat 16 ani (390-

406). Cititor neobosit, în Biblioteca din Cezareea Palestinei a descoperit 

manuscrisul original al Hexaplei, ediţia Septuagintei, redactată de Origen 

pe baza  transcrierilor existente în vremea sa, pe care le aşezase pe 6 

coloane (6). Biblioteca din Cezareea a fost distrusă în secolul VII (638), 

în urma incendierii de către mahomedani, dispărând atunci şi originalul 

Hexaplei, care nu fusese copiat niciodată.(7). Din lucrare au fost salvate 

doar fragmente. Pentru traducerea Vechiului Testament, Ieronim s-a 

folosit atât de textul ebraic original, cât şi de opera lui Origen.  
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Traducerea Noului Testament a necesitat  textul grecesc. 

Biblia rezultată în latina populară, Vulgata, a constituit temelia 

tuturor celorlalte traduceri în limbile moderne, inclusiv pentru traducerea 

lui Luther. Cu această ocazie, Ieronim a renunţat la cărţile sau la 

fragmentele Sfintei Scripturi care erau scrise în alte limbi decît ebraica, 

greaca sau pe alocuri aramaica, considerându-le apocrife. 

Vulgata este recunoscută până astăzi ca fiind cea mai bună 

traducere a Bibliei în limba latină. A primit acest nume în secolul al-XIII-

lea. Revizuită şi publicată în anul 1590, ea a devenit în timpul Papei Sixt 

al V-lea singura versiune autorizată (8). 

Ca urmare a notorietăţii Fericitului Ieronim, odată cu stabilirea sa 

la Betleem, „localitatea a devenit un centru intelectual al Bisericii” ( 9). 

El întreţinea polemici pe teme teologice şi de filologie cu cele mai mari 

spirite creştine ale vremii, între care cu Fericitul Augustin, Rufin, Sfântul 

Ioan Gură de Aur, Pelagius. În anul 416, mînăstirea în care se afla 

Fericitul Ieronim a fost incendiată, ca urmare a disputei pe care o avea cu 

pelagienii, care negau unele precepte biblice. 

Cea mai cuprinzătoare parte a activităţii lui  Ieronim o constituie 

exegeza. A comentat toţi profeţii, nu şi cărţile istorice din Vechiul 

Testament, iar din Noul Testament, Evanghelia după Matei şi patru 

epistole. Cu lucrarea „Despre oameni iluştri”, Fericitul Ieronim iniţiază 

genul istoriei literare creştine. 

Corespondenţa sa, foarte bogată, cuprinde peste 150 de scrisori 
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de  mare valoare documentară şi literară. Urmare a preocupărilor sale 

ştiinţifice, este considerat fondatorul filologiei biblice în Occident. A fost 

primul teolog care a recunoscut arheologiei meritul şi relevenţa în 

fundamentarea exegezelor biblice. 

Alături de alţi Sfinţi Părinţi între care Grigorie Teologul, Vasile 

cel Mare, Ioan Hrisostom, Ambrozie şi Grigorie cel Mare,  Fericitul 

Ieronim ne-a lăsat pagini valoroase despre  obligaţiile ecleziastice morale 

şi intelectuale ale preoţilor.  Sfaturile pe care Ieronim le adresa viitorilor 

preoţi erau pline de argumente cu privire la ţinută, comportament, 

vocaţie. Considerăm emblematic în acest sens îndemnul: „... să nu ai mai 

multă avere ca preot decît aveai atunci cînd ai îmbrăcat această haină...” 

(10). 

Ieronim s-a implicat activ în luptele care se dădeau atunci în 

biserică împotriva disidenţelor teologice şi denominaţiunilor religioase 

care se abăteau de la dogma creştină. A fost un polemist prolific, dintre 

scrierile sale distingându-se trei volume, îndreptate împotriva fostului său 

prieten, Rufin, care îşi schimbase unele principii şi idei susţinute în 

tinereţe. Doctrina lui Ieronim a fost recunoscută mai târziu şi de catolici 

şi de ortodocşi . 

În scrierile sale, a utilizat alegoria, specifică şcolii origeniste din 

Alexandria şi a scris cu seriozitatea caracteristică filologilor antiohieni, 

fără să fie influenţat decisiv de  una dintre orientări. 

Prin traducerile sale de succes a contribuit la legătura spirituală 
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dintre Răsăritul şi Apusul creştin. Traducerea Bibliei a constituit un 

eveniment în toate privinţele în epocă. Dincolo de selecţia şi interpretarea 

textelor, stilul său de redactare s-a impus prin unitate, expresivitate, 

savoare. Ieronim a înlăturat vulgarismele, barbarismele din vechea Biblie 

latină şi a dat frazei o turnură plăcută, firească, făcând textul sfânt mult 

mai accesibil.  

Cultura sa vastă  a fost egalată în epocă numai de cea a 

Fericitului Augustin, împreună cu care este celebrat în Biserica Ortodoxă 

la data de  15 iunie. Biserica Catolică îl celebrează  la 30 septembrie. 

Aceste succinte relatări despre viaţa şi opera Fericitului Ieronim 

sunt menite a reliefa afecţiunea sa profundă faţă de valorile umane şi faţă 

de studiul ştiinţific, riguros, nu numai al textelor dar şi al unor aspecte de 

interes politico-social şi cultural.  Calităţile enumerate i-au determinat, în 

plus, recunoaşterea meritelor  filologice şi religioase, fiind desemnat de 

lumea creştină şi ca patron spiritual al bibliotecarilor.(11) 
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Scurtă istorie a scrisului 

 
Lucreţia Picui 

 

Omul preistoric  a început să-şi exprime gândurile prin sunete, 

dar ele se pierdeau după emitere. A încercat să folosească semne vizibile, 

care să dureze mai mult timp şi să fie descifrate de mai multe persoane. 

Încet, încet, în sute de ani şi pe toate continentele s-au inventat sumedenie 

de coduri  şi   alfabete, de la cele mai simple, până la unele foarte 

complicate. 

După descoperirea scrisului, instrumentelor de scris şi a 

suportului, dorinţa de a înregistra evenimentele mai importante, ştirile, 

socotelile comerciale, ordinele, cunoştinţele istorice şi geografice, a dus 

la apariţia cronicilor, cărţi care cuprind fapte însemnate din trecutul unei 

comunităţi. 

Asiro-babilonienii scriau pe tăbliţe de lut şi, din grija de a nu le 

încurca, însemnau în colţul de jos, dreapta, primul cuvânt  cu care începea 

urmatoarea tabliţă. Aşa vor face mai târziu şi tipografii. 

Egiptenii au scris primele cărţi pe papirus. Aceste realizări erau 

considerate sfinte şi de aceea ei au păstrat secretul hârtiei timp de două 

mii de ani. În mormintele nobililor egipteni au fost descoperite fragmente 

dintr-o culegere de legende despre viaţă si moarte. Cu cât rangul în 
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societate era mai înalt, cu atât exemplarele erau mai împodobite şi mai 

bogat ilustrate. 

Grecii au început să linieze coala de scris, împărţind-o pe 

coloane, cu număr egal de rânduri paralele şi, pentru că pe coala de scris 

intra puţin text, poemele anticilor erau împărţite în cărţi. Sfârşitul unui 

pasaj era marcat cu o linie paragrapfos, folosită şi azi pentru 

subdiviziunile unui text. Cărţile sub forma de sul se păstrau mai multe la 

un loc, într-o casetă cilindrică de metal, pe care grecii au numit-o 

bibliotheke, iar romanii capsa sau scrinium. La începuturi, termenul 

desemna mobilierul în care se păstrau cărţile, mai târziu, localul destinat 

acestora, iar acum şi instituţia care se ocupă de achiziţionarea, 

colecţionarea şi prelucrarea lor. Bibliotecile au fost “leac pentru suflet”, 

după cum scria pe frontispiciul celei din Teba, înfiinţată de Ramses al II-

lea. Regele Assurbanipal (sec. al VII-lea î.e.n.) avea colecţionate peste 

22.000 de tăbliţe de lut, la Ninive. În secolul al VI-lea î.e.n., Pisistrate 

deschide prima şi cea mai mare bibliotecă publică, unde se puteau citi 

scrieri literare şi ştiinţifice, iar mai târziu, Ptolemeu Soter, regele 

Egiptului, la sfatul învăţatului Demetrius din Faler, realizează una dintre 

cele Şapte minuni ale antichităţii, Biblioteca din Alexandria. Prin sec. al 

V-lea î.Hr. se putea vorbi de lecturi publice şi colecţii particulare (la 

Roma existau 28 de biblioteci la anul 370 î. Hr.).  

Manuscrisul era cartea evului mediu, realizat în mânăstiri, era 

textul scris cu mâna şi împodobit cu desene. Evreii şi azi îşi transcriu cu 
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mâna  cartea lor sfântă, Torah, pe suluri de pergament. 

Ideea de a scrie pe file separate dă posibilitatea ca ele să fie 

adunate într-un singur corpus şi răsfoite. De acum apare o nauă artă – 

legătoria de cărti. Filele cărţilor au fost prinse între scoarte de lemn, 

sculptate, învelite în piele  sau metal şi împodobite cu pietre preţioase. 

Numeroase cărţi aveau încuietori şi chiar lacăte cu care se puteau 

încuia. Datorită chioutorilor, cum le numeau tipografii valahi, multe 

exemplare au scăpat întregi şi au ajuns până la noi, după călătorii de sute 

de ani. Mânăstirile aveau ateliere numite sciptorium, în care copiştii 

lucrau fără încetare, într-o linişte deplină, chiar ani întregi pentru o 

singură carte.  

Arta manuscriselor şi-a început declinul către sfârşitul Evului 

Mediu pentru că pregătirea copiştilor era din ce în ce mai slabă, şi nici 

artiştii ornamentişti nu mai dădeau lucrări de calitate, iar preţul prea 

ridicat al unui manuscris nu mai permitea cumpărarea.  

Inventarea tiparului încheie epoca manuscriselor.  

În 1397, se năştea la Mainz, într-o familie de aurari, Johanes 

Gutenberg (Gensfleisch), cel care a avut inspiraţia şi meritul de a sintetiza 

şi de a perfecţiona procedeele deja cunoscute: xilogravura şi presa, dând 

naştere primei tipografii cu litere mobile. 

Prima carte tipărită de Gutenberg s-a intitulat Judecata de apoi 

(1445), dar din ea nu s-a mai păstrat decât prima foaie, descoperită 

întâmplător, în secolul al XIX-lea, între scoarţele altei cărti.  
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Tipăriturile din 1455 şi până în 1500 au fost denumite 

incunabule, de la cuvântul latinesc incunabulum=leagăn. Au fost 

identificate cca. 40.000 de incunabule (30.000 cărţi şi 10.000 foi volante). 

De la început, arta tiparului i-a atras pe marii savanţi şi filologi, care erau 

încântaţi să tipărească operele scriitorilor clasici ai culturii antice.  

Lucrătorii lui Gutenberg răspândesc această tehnologie în toate 

colţurile lumii civilizate. Astfel apar: în 1465 o tipografie la Roma, în 

1469, la Veneţia şi în 1470, la Universitatea din Paris. 

Aldo Manuzio, vestitul filolog italian al veacului al XV-lea, a 

deschis la Veneţia o mare tipografie. Tot el a fost creatorul literei cu 

trăsături pline, căreia tipografii îi spun aldina, în semn de omagiu.  Se 

spune că italianul ar fi fost inspirat în acest demers de manuscrisele lui 

Petrarca, renumit pentru ordinea şi frumoasa caligrafie. Manuzio a 

realizat  cartea de dimensiuni mici, cu coperte de carton, pentru a fi 

purtată şi citită cu uşurinţă.  

Tipografiile s-au răspândit rapid în întreaga Europă. În Belgia s-a 

făcut cunoscut Cristophe Plantin, în Olanda, tipograful şi editorul 

Lodewijk Elzevir, care în scurt timp a creat o dinastie în acest domeniu.  

Casa editorială Elzevir a publicat peste 2.000 de opere şi multe 

alte documente universitare, asta pentru că era amplasată foarte aproape 

de Universitatea din Amsterdam.  

În Ţările Române tiparul apare datorită ieromonahului Macarie, 

originar din Cerna Gora (Muntenegru). Venea de la Veneţia, când a 
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trebuit să ia calea pribegiei din cauza asupritorilor turci, dar a găsit repede 

adăpost la curtea lui Radu cel Mare.  Macarie a înfiinţat tipografia cu o 

parte din literele şi utilajele aduse de la Veneţia, restul l-a confecţionat 

singur.  Instalează teascul şi  tipăreşte, relativ repede, câteva cărţi în 

limba slavonă. 

Se împlinesc anul acesta, pe 10 noiembrie, exact 500 de ani de 

când  a fost tipărită prima carte în limba slavonă pe pământ românesc. 

LITURGHEIRUL din 1508 a fost urmat de un OCTOIH (cântări 

bisericeşti) în 1510 şi în 1512  de o  EVANGHELIE.  

Cărţile lui Macarie nu se vindeau, ele se dăruiau de către domn 

bisericilor. Înfiinţarea tipografiei pe cheltuiala domnului a întărit 

dependenţa bisericii de monarhia feudală, căci acum ţinea în mâini şi 

cărţile necesare clerului. În epilogul Liturghierului  este menţionat 

numele lui Radu cel Mare, care declară că: Dumnezeu a binevoit să 

umple biserica Sa cu sfinte cărţi pentru slava (Lui )şi folosul cititorilor.  

Nevoile orăşenilor medievali se deosebeau de cele ale clasei 

stăpânitoare feudale. Pentru meşteşugari şi negustori era necesară 

cunoaşterea scrisului şi a socotitului. Limba slavonă era un instrument 

greoi şi incomod în relaţiile lor. Cei care nu o cunoşteau erau nevoiţi să 

apeleze la un grămătic dar şi acesta costa scump, aşa că s-a înlocuit limba 

slavonă cu limba maternă, dar  s-a păstrat caracterul slav. 

Folosirea limbii române în actele civile se explică prin limitarea 

folosirii limbii slave în cancelariile domneşti, dar în biserică ea persistă 
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până în secolul al XVIII-lea. 

Domnitorii, cărturarii şi feţele bisericeşti sunt din ce în ce mai 

interesaţi să traducă şi să tipărească  diferite lucrări. Se măreşte şi 

numărul cunoscătorilor de limbi străine, a traducătorilor şi implicit a 

tipăriturilor de filosofie, muzică, geografie, anatomie, medicină etc.  

În 1512, tipografia lui Macarie se închide. O alta se va deschide 

tot la Târgovişte, în 1544, de către Dimitrie Liubavici, nepotul unui vestit 

tipograf veneţian. De la acesta învaţă meserie meşterii tipografi români 

Petru şi Oprea. De la  ultimul dintre ei, care între timp preluase 

conducerea tipografiei, învaţă meşteşugul şi diaconul Coresi. Din acest 

moment arta tiparului se dezvoltă cu repeziciune şi se extinde şi in 

celelalte principate.  

De la presa lui Gutenberg la industria modernă s-au scurs câteva 

secole în care au fost aduse şi numeroase îmbunătăţiri. Se înfiinţează 

presa mecanică în Germania (1810). La Londra  (1844), se introduce în 

tipografia ziarului The Time, prima rotativă (maşină de imprimat cu feţe 

cilindrice), la care se puteau imprima câte 1000 de exemplare pe oră. În 

S.U.A. anului 1884, s-a pus la punct prima maşină cu claviatură de cules 

litere, numită linotip. Aceasta s-a modernizat continuu, iar acum s-a ajuns 

la linotipul electronic, care culege peste o mie de semne pe secundă.  

A tipări o carte  în Ţara Românească, la jumătatea secolului al 

XIX-lea nu era un lucru chiar uşor. Hârtia  şi tiparul erau foarte scumpe, 

iar autorii nu aveau bani pentru a scoate câteva sute de exemplare. Cu 
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toate acestea, au început să apară şi la noi mari case editoriale. Printre 

cele mai vechi se cunoaşte editura Socec, care şi-a construit şi un frumos 

local pe Calea Victoriei. Au urmat editurile Cartea Romanească şi 

Alcalay, în Bucureşti, Scrisul Românesc, la Craiova, etc.  

După 1989 s-a produs un lucru extraordinar, o multitudine de 

edituri şi tipărituri, până atunci cenzurate sau interzise, şi-au făcut apariţia 

pe piaţa românească. 

În peste 125 de ani de existenţă, Biblioteca Judeţenă Dinicu 

Golescu Argeş a omagiat CARTEA, a aniversat nenumărate evenimente, 

a avut prestigioşi invitaţi şi un interesat public, şi ca întotdeauna, şi acum 

instituţia noastră a fost gazda unei manifestări deosebite închinate ei.  

Obiectivul acestui eveniment a fost aniversarea a 500 de ani de la 

prima tipăritură realizată pe pământ românesc, astfel  subliniindu-se 

importanţa textelor vechi româneşti în formarea limbii române literare, 

element principal în desăvârşirea unităţii culturale a românilor. S-a 

urmărit sensibilizarea utilizatorilor şi vizitatorilor în ceea ce priveşte 

reconsiderarea culturii naţionale şi, nu în ultimul rând, punerea în valoare 

şi promovarea colecţiilor de carte veche românească din cadrul 

bibliotecii. 

Cărţile vă vor dezvălui multe alte taine numai dacă vă veţi apleca 

cu dragoste asupra lor şi dacă le veţi acorda atenţia cuvenită, iar după ce 

noi vom rămâne doar istorie, ele vor mai călători către alte generaţii 

pentru a le mângâia sufletul şi spiritul. 
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Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş –  
evenimente educaţionale şi culturale 

  

Denisa Popescu Martin 

  

Mileniul al treilea - în care cu mult entuziasm ne potrivim paşii, 

astfel încât amprenta lor să fie şi consistentă şi să şi dureze cel puţin 

câteva generaţii – angajează altfel decât până acum mentalităţile, 

eforturile, tonusul, modalităţile de expresie, perspectivele de abordare 

privitoare la instituţia BIBLIOTECII PUBLICE. Funcţia iniţială, aceea de 

depozitar şi de comunicator de carte şi de informaţie tipărită, rămâne în 

picioare şi de bază. În jurul ei, se construieşte însă (şi procesul acesta este 

în strânsă legătură cu modificările de direcţie, cu schimbările de curent şi 

de orientare din viaţa culturală de la noi), o reţea, un arabesc extrem de 

mobil de activităţi şi, pe cale de consecinţă, de funcţii complementare, 

care o susţin ca structură, ca „dispozitiv de luptă” pe frontul fluctuant al 

necesităţilor şi tendinţelor, expres sau indirect afirmate în/de societatea 

culturală.  

Biblioteca Judeţeană Argeş Dinicu Golescu învaţă din mers (sau 

din zbor, sintagma este mai potrivită contexului fluid în care evoluăm) să 

răspundă nivelurilor distincte de aşteptare şi de exprimare. Suita de 

activităţi cultural-educaţionale, desfăşurate cu deosebire în ultimii trei 
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ani, demonstrează capacitatea acestei instituţii de a creşte potrivit noilor 

standarde. În preajma cărţilor, trăiesc şi au emoţii omeneşti autorii lor, 

trăiesc cititorii, avizaţi sau începători, gata să-şi asume şi ei cărţile pe care 

le citesc. În proximitatea cărţilor, spectacolul lumii devine cu atât mai 

interesant, cu cât dialogul dintre viaţa „în carne şi oase” şi viaţa 

imaginată, sublimată, prinsă şi fixată în rama unor coperte devine de la o 

zi la alta mai viu, mai dur, se colorează în tonuri pătimaşe, încleştate.  

Autorul (artistul, creatorul de orice fel) nu mai este o legendă care 

stă cuminte în Olimp sau în Parnas. El iese pe stradă, salută şi se lasă 

salutat. El se angajează în polemici şi furnizează, uneori cu voie, subiecte 

mai puţin ortodoxe ziarelor de scandal. El nu vinde, nu face bani din artă, 

dar trebuie să mănânce, să se îmbrace şi să-şi plătească întreţinerea, mai 

ales că nu a renunţat, în cel mai discret pătrăţel orgolios al fiinţei sale 

speciale, la ideea că, într-un viitor indecis, i se va ridica şi lui o statuie, 

fiindcă o merită. Pe de altă parte, cititorii şi potenţialii cititori sau 

spectatori, degustători de artă (cei foarte tineri şi cei care nu au încă 

deprinderea lecturii formată, care nu au discernământ cultural), vor astăzi 

să-i atingă pe cei care scriu şi despre care se scrie. Vor să ştie mai multe, 

dacă se poate totul, despre ei şi despre munca lor laborioasă, vor să li se 

explice mecanismele acestei lumi care nu-i pentru toţi, tocmai fiindcă o 

vor pentru toţi. Demitizarea, desacralizarea actului şi a artefactului 

cultural, ridicate la rang de artă de televiziune, de presă în general, 

ofensiva inteligentă a computerului şi a Internetului tulbură atmosfera şi 
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oferta preexistente ale Bibliotecii. 

Se poate spune, din această perspectivă, că astăzi  Biblioteca 

Judeţeană Dinicu Golescu funcţionează respectând protocolul unui Mare 

Bal al Artelor. Aici, se întâlnesc periodic literatura, plastica, muzica şi 

chiar dansul (în limitele impuse de spaţiu şi de păstrarea liniştii). 

 

 Lansări de carte  

Anual, Biblioteca Judeţeană Dinicu Golescu organizează sau 

numai găzduieşte peste 50 de lansări de carte. Autorii sunt, în majoritatea 

lor, argeşeni – scriitori profesionişti, membri ai Uniunii Scriitorilor din 

România, dar şi intelectuali care activează în alte domenii şi cărora 

literatura le-a furat sufletul, împrumutându-le ceva din duhul ei. Un alt 

segment este reprezentat de autorii din ţară şi chiar de peste hotare, aflaţi 

în campanii individuale ori colective de promovare a scrisului românesc.  

S-au remarcat, în acest context, cu statut de eveniment cultural: 

� Lansarea antologiei de poezie Puţin prea mult, autoare – Carolina 

Ilica, preşedinta Festivalului Internaţional Nopţile de Poezie de la Curtea 

de Argeş; 

� Lansarea volumului Marele şoc la finalul unui secol scurt – Ion 

Iliescu în dialog cu Vladimir Tismăneanu; a participat, rostind o 

alocuţiune şi oferind   autografe, preşedintele României, Ion Iliescu; 

� Lansarea Jurnalului intim al lui Marin Preda, volum îngrijit  de 

academicianul Eugen Simion; 
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� Lansarea plachetelor de versuri Iisus cu o mie de braţe şi Portret de 

femeie, autor – Varujan Vosganian; 

� Lansarea CD – ului Cronica Cârcotaşilor; au participat Şerban Huidu 

şi Mihai Găinuşă; 

� Lansarea volumului Scrisori deschise, autor - Corneliu Vadim Tudor; 

� Tripla lansare de carte a Editurii Vinea – Maşinăria cu aburi, autoare 

– Ioana Crăciunescu, Negresa, autor – Marian Drăghici, Manual de 

literatură, volum colectiv, coordonat de Nicolae Ţone; 

� Lansarea volumului Cuvinte pentru adolescenţi sau complexul 

homarului, autoare – Françoise Dolto, Catherine Dolto-Tolitch şi Colette 

Percheminier, traducere din limba franceză a prof. Nicolae Florentin 

Petrişor; 

� Tripla lansare de carte de teorie şi istorie literară – Titu Maiorescu în 

memoria contemporanilor şi Termeni păstoreşti în limba română, autor – 

prof. univ. dr. Ion Popescu-Sireteanu, de asemenea Datini şi oameni din 

Roşcanii Sucevei, autoare – Eugenia Aglaia Iacob; 

� Lansarea Almanahului Anticipaţia 2007, lucrare coordonată de 

Clubul S. F. Helion din Timişoara; 

� Lansarea trilogiei Batalioane invizibile, autor – Marius Tupan, 

trilogie prezentată de criticul literar Dan Cristea; 

� Lansarea volumului omagial Silvestru Voinescu, un destin asumat - 

volum dedicat fostului director al Bibliotecii Judeţene Argeş, scriitor şi 

publicist, şi coordonat de dr. Octavian Mihail Sachelarie, actualul director 
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al instituţiei; 

� Lansarea  lucrării de referinţă naţională - Istoria literaturii române, 

de la origini până în prezent, avându-l ca autor pe prof. univ. dr. Ion 

Rotaru şi care a beneficiat de prestaţia oratorică desăvârşită a scriitorului 

şi universitarului Mihail Diaconescu;  

� Lansarea volumului Saga lui Igor Salvache, autor - George Rizescu, 

subprefectul judeţului Argeş, lansare prefaţată de alocuţiunea scriitorul 

Dan Zamfirescu, personalitate a vieţii culturale din România; 

� Dubla lansare de carte - În direct cu NASA, Proiecte planetare, autor 

- Alexandru Mironov şi Ultima aventură: Universul, autor – Cristian 

Român; 

� Lansarea volumului Ghinionul a fost norocul meu, autor –  Ion Focşa; 

� Lansarea volumului Suflete la preţ redus,  autor – Eugen Ovidiu 

Chirovici; 

� Lansarea volumului omagial Înmiresmatele prăpăstii: Radu R. 

Şerban – cu participarea soţiei scriitorului, prof. univ. dr. Domnica 

Şerban, a scriitorului Ion Bogdan Lefter, a traducătorului George 

Volceanov şi a actorului de la Teatrul Evreiesc de Stat, Mircea 

Dragoman; 

� Lansarea plachetelor de versuri Călătorul norilor şi Elegii 

eminesciene, autor – scriitorul arab de limbă română Riad Awwad; 

� Lansarea volumului de proză satirică Votaţi cârligu', autor – Ion 

Antonie, membru al Uniunii Epigramiştilor din România; 
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� Lansarea romanului Intersecţia Lupului, autor – prozatorul Marin 

Ioniţă; 

� Lansarea volumului Crimă pentru un loc de parcare (publicistică), 

autor – Cristian Cocea, consilier editorial la cotidianul Societatea 

argeşeană; 

� Lansarea volumului de memorii Înfloresc tomniţele la Meri, autoare – 

prof. Catrinel Popescu; 

� Lansarea romanului Iubi-te-voi, autor – redactorul muzical Adrian 

Georgescu; 

� Lansarea romanului Timp de patimă, autoare – Aurelia Corbeanu, 

prozatoare din Curtea de Argeş; 

� Lansarea volumelor Blestemul manuscrisului, autori – Bogdan Hrib 

şi Răzvan Dolea; Teoria Flegmei. Apel la Mitocănie, autor – Marian 

Coman; Castelul prinţesei de caramel, autor – Eduard Ţone; lansarea  s-a 

realizat în cadrul campaniei de promovare a autorilor români, campanie 

iniţiată de Editura Tritonic. 

 

 Salonul Cărţii Argeşene 

Este vorba despre o manifestare cu caracter de pionierat la nivelul 

judeţului Argeş, demarată în anul 2006, în scopul promovării literaturii 

române contemporane, în contextul valorificării potenţialului creativ 

specific, pe care îl au municipiul Piteşti şi judeţul Argeş. Prima ediţie, 

organizată în intervalul 16-20 octombrie, a fost onorată de participarea a 
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şase edituri argeşene, în cadrul ei desfăşurându-se 15 lansări de carte şi o 

serie de spectacole literar-muzicale şi de lecturi publice. Ediţia a doua a 

inclus - şi ea - o expoziţie de carte cu vânzare, la care au  participat, ca şi 

la precedenta, edituri şi scriitori din judeţ, membri şi nemembri ai Uniunii 

Scriitorilor din România, care au publicat cel puţin un volum; s-au 

desfăşurat, de asemenea, lansări de carte, aparţinând autorilor din zonă, 

dar şi din alte localităţi. Notabilă prezenţa, într-un număr din ce în ce mai 

mare, de la o ediţie la alta, a doritorilor de întâlniri rafinate cu cartea şi cu 

evenimentul cultural în accepţiunea sa nepervertită. 

 

 Expoziţii de artă plastică 

Spaţiul generos, ambientul de respiraţie de secol 21 nu au scăpat 

vederii speciale a artiştilor plastici, care optează frecvent, în ultima 

perioadă, pentru vernisaje la Biblioteca Judeţeană Dinicu Golescu. Aşa se 

face că şi-au legat numele şi creaţiile de această instituţie: 

� Emil Moise Szalla, scenograf timp de trei decenii la Teatrul Al. 

Davila din Piteşti, cu expoziţia aniversară  Arta de a vedea clipa; 

� Ion Aurel Gârjoabă, pictor şi profesor în Curtea de Argeş, membru al 

Uniunii Artiştilor Plastici din România; 

� actorul Petre Dumitrescu, fotograf de mare graţie, dincolo de scenă; 

� alpiniştii şi călătorii de vocaţie Ducu Gheorghiescu şi Emil Fieroiu, 

ale căror expoziţii de fotografie au recompus, la scară mică, universuri 

exotice precum Hebridele, Aconcagua şi Atacama; 
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� pictoriţa Adina Romanescu, membră a Uniunii Artiştilor Plastici din 

România, Filiala Bucureşti, extrem de expresivă, îndeosebi în zona 

portretului. 

Interesul pentru arta vizuală a fost întreţinut permanent de 

expoziţii ale elevilor de la Liceul de Artă Dinu Lipatti din Piteşti şi de la 

şcolile din judeţ, de asemenea de cele ale cursanţilor de la Şcoala 

Populară de Arte şi Meserii. Lunar, holul central al Bibliotecii Judeţene 

Argeş este gazda fără cusur a unor astfel de explozii miniaturale de 

culoare şi imaginaţie. 

  

 Expoziţii de carte şi de ilustrate 

Săptămânal, sunt desfăşurate expoziţii de carte în vitrinele 

Bibliotecii. Literatura mare a lumii, ca şi literatura română sunt evocate 

cu prilejul aniversărilor, comemorărilor sau al altor evenimente de 

confluenţă. Cele mai multe dintre aceste expoziţii sunt prefaţate de 

medalioane literare şi de evocări. 

Nelipsite sunt şi expoziţiile de ilustrate, pe care Biblioteca 

Judeţeană Argeş le realizează, în cadrul unui parteneriat solid, cu 

Anticariatul Tudor. Nu de puţine ori au fost solicitate imagini din 

Piteştiul de odinioară, care au slujit ca puncte de reper graficienilor şi 

pictorilor. Lumea în general, trecutul şi prezentul ei figurativ s-au derulat 

periodic dinaintea piteştenilor, graţie acestor expoziţii de impact. 
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Simpozioane, dezbateri, mese rotunde, conferinţe, lecturi 

publice 

Dialogul este gura de oxigen a relaţiilor interumane. Informaţie şi 

stimulare afectivă, întoarcere a fiinţei către celălalt, poziţionare corectă pe 

tabla de şah a intereselor cognitive şi a ierarhiilor – în relaţie cu aceste 

obiective au fost organizate o serie de întâlniri, luări de contact şi de 

atitudine: 

� Serata culturală Silvestru Voinescu – un omagiu adus fostului director 

al Bibliotecii Judeţene Argeş, poet, prozator şi publicist; 

� Dezbaterea cu tema Revistele literare active din judeţul Argeş, la care 

au fost prezente echipele redacţionale ale principalelor reviste de cultură 

– Argeş, Cafeneaua literară, Buletin cultural argeşean, Satul natal, AG 

pe rime, Jar; 

� Seratele cu tema Seniorii culturii române – un omagiu adus erudiţilor 

Mircea Ionescu Quintus şi Constantin Bălăceanu - Stolnici; 

� Simpozionul Mircea Eliade, destinul unei generaţii fără destin –  

inspirat de împlinirea unui veac de la naşterea scriitorului şi istoricului 

religiilor, Mircea Eliade; manifestarea a fost realizată cu sprijinul 

Fundaţiei Mircea Eliade, coordonată de poeta şi profesoara Mona 

Vâlceanu, şi al Colegiului Naţional I. C. Brătianu; 

� Dezbaterea cu tema Ridicarea calităţii învăţământului – pe marginea 

variantelor de bacalaureat la matematică; dezbaterea este rodul 

colaborării instituţiei noastre cu Liceul Teoretic Ion Barbu şi cu Colegiul 
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Naţional    I. C. Brătianu din Piteşti; 

� Seminarul pe probleme cardiovasculare Împreună pentru o sănătate 

mai bună, la care au participat reprezentanţi ai Institutului de Sănătate 

Publică Bucureşti şi ai Asociaţiei pentru Sănătate, Educaţie şi Familie; 

� Dezbaterea cu tema Educaţia rutieră – educaţie pentru viaţă, 

destinată elevilor de la şcolile şi liceele din judeţ; 

� Simpozionul cu tema Gheorghe Vrabie – un mare folclorist, realizat 

cu concursul specialiştilor de la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 

Promovarea Culturii Tradiţionale Argeş; 

� Dezbaterea cu tema Viaţă de cenaclu, în cadrul căreia elevii talentaţi 

la literatură din judeţ ridică probleme specifice procesului de creaţie, iar 

scriitorii încearcă să ofere răspunsuri pertinente; 

� Dezbaterea-spectacol Armonia vocabulelor, susţinută de poeta şi 

traducătoarea Paula Romanescu, membră a Uniunii Scriitorilor din 

România, Filiala Bucureşti, din plin asezonată cu comentarii de text şi 

interpretare actoricească;  

� Colocviul Comunicare poetică şi receptare critică, prilejuit de 

prezentarea periodică a numerelor noi ale revistelor Argeş şi Cafeneaua 

literară; 

� Conferinţa cu tema Tradiţiile Mărţişorului, realizată cu concursul  

specialiştilor Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale Argeş; 

� Simpozionul cu tema Gheorghe Brătianu – 110 ani de la naştere, 
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realizat cu participarea specialiştilor de la Centrul de Cultură Brătianu de 

la Ştefăneşti şi al profesorilor de la Şcoala Răteşti; 

� Lecturile publice derulate în cadrul Festivalului Internaţional 

Primăvara Poeţilor. 

 

Parteneriate 

Oferta culturală a acestei perioade este una deschisă, majoritatea 

acţiunilor şi a activităţilor importante derulându-se cu maximum de 

eficienţă în formula parteneriatului. Ţinând cont de acest trend, Biblioteca 

Judeţeană Dinicu Golescu a încheiat o seamă de astfel de parteneriate, 

care s-au dovedit salutare: 

� cu instituţii de învăţământ din judeţ – Universitatea din Piteşti, 

Liceul Teoretic Ion Barbu, Colegiul Economic Maria Teiuleanu, Liceul 

de Artă Dinu Lipatti, Colegiul Naţional I. C. Brătianu, Grupul Şcolar de 

Chimie Industrială din Piteşti; Şcolile nr. 1 Nicolae Simonide, nr. 3 Ion 

Pillat, nr. 11 Mihai Eminescu, de asemenea din Piteşti; Şcolile Cireşu, 

Cepari şi Hinţeşti; Grădiniţele cu program prelungit nr. 4 şi 9 din Piteşti 

şi Grădiniţa Valea Ursului. Alături de aceşti studenţi, elevi şi preşcolari 

entuziaşti şi creativi, Biblioteca Judeţeană Dinicu Golescu a realizat 

manifestări de nota 10, precum expoziţia de fotografie dedicată Zilei 

Mondiale a Mediului, programele artistice ocazionate de Ziua 

Internaţională a Copilului, jocurile muzicale, interpretate vocal şi 

instrumental, desfăşurate sub genericul Dansul florilor, orele de audiţie 
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muzicală, la care au participat şi interpreţi ai Filarmonicii din Piteşti, 

spectacolele cu caracter multicultural – Africa de la Piteşti (suportul a 

fost asigurat de studenţii africani din centrul nostru universitar), 

concursuri de cunoştinţe generale şi de aptitudini,  ore deschise cu 

problematică ştiinţifică, de sine stătătoare sau organizate sub forma 

bibliocluburilor, au fost vizitate secţiile Bibliotecii Judeţene Dinicu 

Golescu, în ideea de a-i familiariza pe copii cu spaţiul propriu cărţii şi 

lecturii de carte, au fost vizionate şi comentate filme animate şi filme 

artistice de lung metraj, sub genericul Dimineţi de basm, s-au desfăşurat 

şedinţe de cenaclu literar, elevii mai mari participând la aproape toate 

lansările de carte din incinta instituţiei. 

� cu alte instituţii de cultură – de o bună receptare s-au bucurat 

activităţile în colaborare - cu Centrul Cultural Piteşti (cu directorul Jean 

Dumitraşcu şi cu referenţii Carmen Dumitrache şi Virgil Diaconu), cu 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Argeş (cu directorul Costin Alexandrescu şi cu specialiştii 

în domeniu Sorin Mazilescu, Constantin Cârstoiu, Adrian Sămărescu), cu 

Teatrul Al. Davila (cu actorii Adrian Duţă, Daniela Butuşină-Foursin, 

Petre Dumitrescu), cu Fundaţia Literară Liviu Rebreanu, cu Alianţa 

Franceză Argeş (prin prof. Ecaterina Stroe), cu Comunitatea Elenă din 

Piteşti (prin doamnele Mihaela Cernătescu şi Noni Pană) cu Muzeul 

Judeţean Argeş, cu Biblioteca Municipală din Curtea de Argeş (prin 

directorul Marian Ghiţă) şi cu Biblioteca Vladimir Streinu din comuna 
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Teiu (prin bibliotecara Amalia Bărbieru), cu Anticariatul Tudor (prin 

Cătălin Tudor). 

� în cadrul parteneriatului încheiat cu Penitenciarul Colibaşi, s-au 

realizat  lunar întâlniri, în incinta instituţiei menţionate, ale deţinuţilor cu 

scriitorii argeşeni; la aceste întâlniri, au participat poeţi, romancieri, 

eseişti, directori de reviste culturale din judeţ, premiaţi şi recunoscuţi la 

nivel naţional, traduşi în ţară şi în străinătate, de asemenea bibliotecari şi 

referenţi din instituţia noastră; demersul a avut ecou, deţinuţii au fost 

interesaţi să cunoască literatura argeşeană contemporană, au adresat 

întrebări şi au primit cărţi, atât personal, de la scriitorii prezenţi, cât şi sub 

formă de donaţie, din partea Bibliotecii Judeţene Dinicu Golescu; 

� un parteneriat recent este cel încheiat cu Societatea Civilă 

Profesională de Psihologie Iorga & Mental Clas, în scopul dezvoltării 

abilităţii de a identifica şi enunţa verbal nevoi, trebuinţe, aspiraţii, 

conduite, de a le coagula şi de a contribui astfel, în mod creativ, la 

îmbogăţirea vieţii culturale  a judeţului – sunt vizaţi salariaţii Bibliotecii 

Judeţene Argeş Dinicu Golescu, ceilalţi parteneri ai Bibliotecii Judeţene 

Argeş, cu deosebire elevii din instituţiile de învăţământ cu care Biblioteca 

a încheiat parteneriate, alte categorii socio-profesionale, reprezentanţii 

acestora fiind grupaţi în diverse cluburi, fundaţii, asociaţii care participă 

la evenimentele   derulate sub egida Bibliotecii Judeţene Argeş Dinicu 

Golescu. 
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Acestea sunt cadrele sensibile în care Biblioteca Judeţeană Argeş 

îşi cultivă profilul de instituţie publică de nivel european. Este bine ştiut 

faptul că de calitatea timpului social depinde, în ultimă instanţă, inclusiv 

calitatea serviciilor culturale. De aici şi necesitatea, resimţită de 

intelectualii noştri cu acuitate, de a comite, în sfârşit, saltul de la tiparul 

generaţiilor determinate istoric la acela al generaţiilor cu nobilă sarcină 

spirituală, culturală, civilizaţională. 

 


