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“Binele ce cauta spre folosul obstii, fie cit de 
mic, este cu mult mai folositoriu de obste, decit 

cel mai mare bine, ce cauta numai spre folosul 

personale”. 
 

 

 

 

(DINICU GOLESCU, Adunare de tractaturi, Buda, 1826) 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

CONSIDERATII GENERALE 

 

 Domeniu important al civilizatiei noi, cultura este un reper in istoria 

unui popor. 

 Sunt monumente care dainuie de mii de ani, amintind de o civilizatie 

traditionala; unele au ramas, altele s-au pierdut odata cu trecerea timpului. 

 Si in spatiul Argesului s-au pastrat dovezile trecutului, marturie fiind 

durabilele constructii daltuite in piatra, caramida sau lemn. Cartea insa, 

continand un intreg univers de idei si sentimente, ne sprijina in a studia si a 

trai trecutul. Prin carte s-au pus bazele limbii literare, s-au fundamentat 

ideile privind originea si unitatea etnica a romanilor, s-a tinut treaza flacara 

constiintei nationale, s-a inlesnit integrarea culturii noastre in marile curente 

ale lumii. Unitatea spirituala a poporului roman s-a pastrat si datorita 

circulatiei neintrerupte a cartii. 

 Din fericire, in Arges s-au conservat asemenea dovezi de cultura si 

civilizatie. Ele trebuie insa aduse la lumina, facandu-le publice, pentru a 

putea fi cunoscute, cercetate  si transmise generatiilor de azi si de maine. 

 In acest sens se inscrie demersul nostru de publicare a cartilor vechi 

romanesti detinute de Biblioteca Judeteana “Dinicu Golescu” Arges.  

In ceea ce priveste descrierea cartilor, se cuvine sa facem anumite 

precizari asupra categoriilor de informatii cuprinse.  

Titlul cartii, locul  aparitiei, anul aparitiei: titlul din BRV; locul 

editarii,  asa  cum   apare  in   pagina   de  titlu, in transcriere latina; datarea, 



exprimata in anii erei noastre (inclusiv cele datate in anii erei bizantine), cu 

cifre arabe. Sunt catalogate cartile vechi romanesti detinute de biblioteca.  

Oglinda paginii de titlu: transliteratia paginii de titlu, cu   delimitarea 

sfarsitului de rand (prin bare duble), mentionarea prefetelor (cui sunt 

adresate si de cine sunt semnate), transliteratia informatiilor din colofon, 

referitoare la alte elemente de tiparire a cartii.  

Paginatie: mentionarea filelor, paginilor numerotate si a celor  

nenumerotate (intre paranteze drepte), precum si erorile de paginatie. 

Limba textului / alfabet: limba in care este tiparit textul si alfabetul 

(chirilic, majoritatea cartilor, si latin) 

Formatul cartii: se stabileste in functie de numarul de indoituri ale 

filei tipografice (in 2º, in 4º, in 8º, in 16º), legatura (prin rotunjirea 

dimensiunilor), oglinda textului (cu mentionarea numarului de randuri, a 

dimensiunile textului tiparit si a numarului de coloane), blocul cartii (care, 

de cele mai multe ori, nu are aceleasi dimensiuni cu coperta cartii). 

Material / tehnica: suportul pe care a fost imprimat textul, cu 

mentionarea filigranului (acolo unde exista), culoarea tiparului. 

Legatura: materialul (coperte din piele, panza, pe lemn sau pe carton, 

chiar si hartie simpla, in situatia in care  au fost pierdute) si ornamentele 

(chenare, incadrand un medalion, in cele mai multe cazuri religios, dar si 

diverse ornamente florale, fitomorfe etc.). 

Starea de conservare: avand in vedere ca majoritatea cartilor sunt 

carti de cult, deteriorarea lor este explicabila prin faptul ca acestea au fost 

folosite in biserici, in decursul timpului, unde umiditatea si lipsa luminii  au 

dominat. In acelasi timp, ele au circulat de la o parohie la alta sau de la o 

provincie la alta. Cele mai multe au coperte degradate (piele roasa la colturi, 



blat spart, incuietori lipsa) iar blocul cartii prezinta file lipsa, pete sau 

depozite de ceara, pete de umezeala, file ingalbenite etc. 

Ornamente, ilustratii: se mentioneaza ornamentele tipografice 

dominante si ilustratiile (cu ambele dimensiuni, in centimetri, si autorul, 

acolo unde se poate descifra) din blocul cartii. 

Insemnari: datorita varietatii informatiilor pe care le contin 

insemnarile, am considerat ca este util sa ne aplecam cu mai multa atentie 

asupra lor, intr-un capitol separat.   

Nr. inventar: numarul sub care este inregistrata cartea in Biblioteca 

Judeteana “Dinicu Golescu” Arges. 

Facem precizarea ca, in cazul in care exista mai multe exemplare ale 

aceluiasi volum, s-au trecut notele generale (comune) si apoi notele specifice 

fiecarui exemplar.  

Aceasta lucrare constituie o sursa utila pentru cercetatorul local, atat 

din punct de vedere istoric, cat si literar, putand fi gasite, mai ales in 

insemnari, o serie de date interesante, care cuprind conceptii si preocupari 

ale oamenilor din secolele trecute. 

Consideram acest catalog ca o modesta contributie la o mai buna 

cunoastere a fondului de carte romaneasca veche din patrimoniul Bibliotecii 

Judetene “Dinicu Golescu” Arges (ramanand deschis, avand in vedere ca 

institutia isi imbogateste continuu patrimoniul) si un inceput in vederea 

alcatuirii unui catalog al cartii vechi romanesti de pe intregul judet. 

In situatia in care s-au constatat unele neconcordante cu BRV, acestea 

s-au mentionat la prezentarea respectivului exemplar, iar daca se vor mai fi 

strecurat greseli, “…cu smerenie dar te rog, drept credinciosule cetitoriu, 

cetind pre aciasta carte, unde vei afla gresala, sau in cuvinte, sau in slove, 

indrepteaza cu blandeate ne-ponosuindu-mi, caci om patimas sant si eu, 



asijderea tinut de slabiciunea firii, carea nu lasa nici un pamantean a 

ramanea fara gresala …” (Cazanii, Ramnic, 1792, f.312 v).  
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