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CUVÂNT ÎNAINTE 

 instituție ajunsă la centenar, a cărei vârstă coincide aproape cu cea a statului nostru națio-
nal modern, poate fi privită în două feluri. 

Există, desigur, perspectiva macroscopică, aceea în care Biblioteca Județeană „Gh. 
Asachi” din Iași se prezintă ca o entitate monolitică, asupra căreia aplicăm un ansamblu 

axiologic valabil pentru complicatul veac al XX-lea și pentru timpurile deconcertante de la începutul 
celui de-al XXI-lea. Din acest punct de vedere, ne situăm într-un peisaj în care, încă de la început, biblio-
teca a fost unul dintre multele așezăminte de cunoaștere ale orașului Iași. Este de remarcat totuși că 
serviciul public a fost oferit doar de instituția noastră, care a trebuit să se orienteze spre întreaga co-
munitate, într-un peisaj în care suratele ei și-au ales mereu publicul pe diverse criterii, în special aca-
demice.  

Considerată oarecum greșit a fi o instituție de cultură fiindcă ea servește cunoașterea în general, 
biblioteca a avut de răspuns mereu unor provocări izvorâte din dihotomia existentă între menirea ei și 
scopul ființării instituțiilor de spectacole. Într-un Iași dominat de explozia de talent, culoare și dina-
mism care ține de teatre, de Filarmonică, de Operă și de alte asemenea repere culturale, biblioteca a 
trebuit să se situeze la polul opus, remarcându-se prin capacitatea de a își extinde cât mai mult pro-
gramul de lucru și de a oferi opțiuni ideal-exhaustive pentru dorințele de lectură, informare și loisir ale 
publicului ieșean. Poate că tocmai de aceea, presa secolului trecut nu abundă în evenimente culturale 
generate de bibliotecă, ci e străbătută de firul roșu al relatărilor constante despre o entitate publică 
modestă, în sensul absenței laudelor de sine, și concentrată mai degrabă spre un serviciu permanent și 
exact, decât pe artificiile aferente momentelor festive.  

O



Un veac în slujba comunităţii. Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi  8 

Mai există însă un fel în care ne putem uita la Biblioteca Județeană „Gh. Asachi”. Dacă ne apropiem 
de ea pentru a-i decela structura intimă, vedem o rețea complicată de piloni între care pulsează viu le-
găturile organice create de-a lungul anilor între două categorii de oameni care definesc biblioteca: citi-
torii și bibliotecarii. Pe de o parte, asistăm la istorii simple de viață, la oameni care nu au părăsit Iașul și 
posedă permise de bibliotecă ajunse la jubileu. Pe de altă parte, există profesioniști, unii dintre ei și im-
portanți oameni pentru cultura ieșeană, care și-au legat numele și activitatea de Biblioteca Județeană 
„Gh. Asachi”. Între aceste categorii de oameni, s-a născut un fenomen care poate fi cu greu supus gene-
ralizărilor, fiindcă el evadează din categoria rece a interacțiunilor sociale carteziene și se definește su-
blim în cea a afectului nostalgic.  

Biblioteca este în primul rând despre oameni, despre capacitatea unora de a-i ademeni pe ceilalți 
în universului clar și valoros al informației precise și indiscutabile, dar și în vârtejul în care ar trebui să 
se cufunde măcar o dată în viață fiecare om care dorește să afle ce este literatura. Unii ar putea spune 
că biblioteca e definită de colecția ei de documente. E un punct de vedere, dar oare cărțile nu sunt ex-
presia ultimă a umanității autorilor lor? Iată deci că putem vorbi despre o a treia categorie de oameni, 
cea a autorilor, a căror creație ajunge la public prin medierea bibliotecarilor.  

În cele de urmează, am adunat istorii, amintiri, confesiuni și chiar urări, în dorința de a contura 
profilul unei instituții care se află de un veac în slujba comunității ieșene, sortită deci a fi după chipul și 
asemănarea fostei capitale a Moldovei: cu bune, cu rele, cu regrete, dar mai ales cu speranța unui al 
doilea secol minunat pe bazele căruia să se construiască un al treilea veac fabulos.  

Dan DOBOŞ 
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ISTORIC1 





 
 
 
 

BIBLIOTECA SOCIETĂŢII „MUZEULUI  
ORAŞULUI IAŞI” (1920-1930)  

– CONSTITUIRE, ORGANIZARE,  
MOŞTENIRE  

 
 

Introducere. Istoria Bibliotecii Municipale ca 
„preistorie”1 a Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi”  

 
iresc, orice instituţie îşi caută originile, 
actul fondator din care-şi revendică 
vechimea şi tradiţiile. Asocierea „epope-
ii” naşterii instituţionale cu drama „pre-

istoriei” sale – a „originilor” istorice – reprezintă o 
tentaţie obişnuită în monografiile instituțiilor2. 
Istoria Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” din Iaşi nu 
face excepţie. Doar că istoriografia acestei institu-

                                                           
1 Conceptul de „preistorie” a fost adoptat în istorio-
grafia românească de Florea Ioncioaia în demersurile 
sale privind originile Universităţii din Iaşi. Pentru mul-
te aspecte metodologice, a se vedea Florea Ioncioaia, 
Istorie intelectuală şi referinţă ideologică: preistoria 
Universităţii din Iaşi, în Historia Universitatis Iassien-
sis, I, 2010, pp. 13-35. 
2 Ibidem, p. 13.  

ţii, deşi bine reprezentată cantitativ, îi plasează 
originile în note distincte. Pentru A. Lupu, fonda-
rea Bibliotecii Regionale din Iaşi, în anul 1951, 
„cea dintâi bibliotecă publică de stat pusă la dis-
poziţia maselor largi de cititori”, este o poveste de 
succes, un triumf datorat acţiunilor întreprinse de 
statul democrat-popular pentru organizarea unui 
sistem unitar de biblioteci publice în întreaga ţa-
ră”3, în timp ce „originile” conceptului de bibliote-
că publică, identificate în zecile de iniţiative parti-
culare sau de stat, deşi apropiate de concepţia mo-
dernă, constituie o istorie a eşecurilor4.  

După 20 de ani de la fondare, timp în care 
Biblioteca Regională devine municipală, confe-
rindu-i-se numele cărturarului moldovean Gh. 

                                                           
3 A. Lupu, Biblioteca regională din Iaşi, Ed. de Stat 
didactică şi pedagogică, 1957, pp. 3-4. 
4 Ibidem, capitolul I. Bibliotecile publice din Iaşi, în tre-
cut, pp. 3-11. 

F
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Asachi, Constantin Gîlea şi Liviu Moscovici, anga-
jaţi ai bibliotecii omagiate, restrâng seria tentati-
velor eşuate la o limită cronologică mai exactă: 
1920-1944, perioadă descrisă drept „ani de în-
cercări”, deoarece conceptul de bibliotecă muni-
cipală nu s-a impus, în pofida eforturilor fonda-
torilor Bibliotecii Muzeului Municipal şi, respec-
tiv, ai Bibliotecii „Ion Creangă”, deşi cele două 
aşezăminte interbelice s-au bucurat, formal, de 

susţinerea financiară a Primăriei ieşene, iar con-
temporanii şi posteritatea le-au perceput drept 
municipale. Cu toate acestea, autorii afirmă că 
„pentru Biblioteca municipală «Gheorghe Asachi» 
din Iaşi, anul 1971 constituie o dublă aniversare: 
50 de ani de la primele încercări de a înjgheba la 
Iaşi o bibliotecă a municipalităţii şi 20 de ani de 
la reorganizarea ei, după Eliberarea patriei de 
sub jugul fascist”5. Astfel, se impune în istorio-
grafie o nouă schemă de gândire, şi anume că 
Biblioteca Muzeului municipal poate fi conside-
rată o „preistorie” a Bibliotecii municipale „Gh. 
Asachi”. Noua concepţie devine şi mai explicită şi 
repetitivă chiar în titlurile contribuţiilor lui Liviu 
Moscovici6. Peste trei decenii, bibliotecarii Nico-
lae Busuioc şi Vicenţiu Donose, fără a mai sesiza 
diferenţa de statut biblioteca „municipală” versus 
„judeţeană”, statut de care se bucura pe deplin la 
data tipăririi textului, merg şi mai departe cu „in-
venţia originilor” Bibliotecii „Gh. Asachi”, atunci 

5 Constantin Gîlea, Liviu Moscovici, Biblioteca Munici-
pală „Gh. Asachi” în anul 1971. File de monografie, Iaşi, 
1971, p. 4.  
6 Liviu Moscovici, Biblioteca Municipală „Gheorghe 
Asachi” din Iaşi la o jumătate de secol de existenţă, în 
„Revista bibliotecilor”, an XXV, nr. 1, ianuarie 1972. 
Idem, Contribuţii la bibliografia judeţului Iaşi: Biblio-
teca Judeţeană „Gh. Asachi” (1920-1995). 75 de ani de 
activitate. Bibliografe selectivă, Iaşi, 1995.  

Gheorghe Asachi (1788-1869) 
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când afirmă, fără argumente, că „Biblioteca «Gh. 
Asachi» a fost înfiinţată la 1 octombrie 1920”7, 
lăsând să se înţeleagă că Biblioteca Muzeului 
Municipal a fost o „modestă” precursoare8, şi pe 
istoricii Gh. Ghibănescu, N.A. Bogdan, Sever Zotta, 
M. Costăchescu, Orest Tafrali, A.D. Atanasiu, Ru-
dolf Suţu şi N. Iorga drept fondatori redutabili.  

Este uşor de observat că, aproape fără ex-
cepţie, această literatură este legată de o anume 
„ciclicitate celebrativă”, ceea ce explică caracte-
rul bilanţier şi aspectul nonacademic al textului. 
Realizate în logică aniversativă, demersurile cu-
prind o serie de limitări atât în privinţa proble-
matizării cercetării, cât şi în privinţa calificării 
autorilor respectivi, care au ca obiectiv principal 
configurarea imaginii instituţiei, adică aşa cum 
explică unul dintre ei: „în vederea cunoaşterii dru-

                                                           
7 Nicolae Busuioc, Vicenţiu Donose, Biblioteca „Gh. 
Asachi” ‒ 80. O istorie de suflet şi de minte, Iaşi, Ed. 
Vasiliana ’98, p. 9. Epopeea originilor Bibliotecii este 
reluată şi pe site-ul oficial al Bibliotecii Judeţene „Gh. 
Asachi”, site consultat la 15.07. 2020.  
8 În asemenea capcană am fost prinsă şi eu afir-
mând, fără să argumentez, că Biblioteca Muzeului 
Municipal este precursoare a bibliotecii judeţene 
ieşene: Ina Chirilă, Gh. Ghibănescu – cercetător al 
istoriei Moldovei medievale, teză de doctorat, coor-
donată de istoricul Ştefan S. Gorovei, dactilogramă, 
p. 201. 

mului parcurs, pentru a vedea prefacerile petre-
cute”9.  

Paradoxal, abordarea istoriei Bibliotecii So-
cietăţii „Muzeului oraşului Iaşi” ca „preistorie” a 
Bibliotecii „Gh. Asachi” de astăzi a făcut ca trecu-
tul celui dintâi aşezământ, intrat în anonimat 
chiar de la înfiinţare şi uitat cu desăvârşire ime-
diat după desfiinţare, să devină un subiect frec-
ventabil odată cu înfiinţarea Bibliotecii Regiona-
le. O abordare critică, bazată pe sursele de arhi-
vă, a contextului în care au avut loc înfiinţarea, 
organizarea, constituirea şi desfiinţarea Bibliote-
cii, urmată de transferul patrimonial către Bibli-
oteca Populară „Ion Creangă”, precum şi funcţio-
nalitatea clădirii care le-a adăpostit au fost pro-
puse în cuprinsul unor capitole distincte dedica-
te Societăţii Muzeului oraşului Iaşi10, Biblioteca 
fiind, după cum se ştie, o anexă a Muzeului Muni-
                                                           
9 Constantin Gîlea, Liviu Moscovici, op. cit., p. 4. 
10 Ina Chirilă, Societatea culturală, istorico-arheologică 
„Muzeul oraşului Iaşi”, Destinul unei instituţii uitate, în 
„Ioan Neculce”. Buletinul Muzeului de Istorie a Mol-
dovei (serie nouă), XVI-XVII, 2010-2012, Iaşi, 2012, 
pp. 177-208. Eadem, Curtea Mănăstirii Golia – periplu 
istoric în spaţiul unui imobil dispărut, în „Monumen-
tul”, Lucrările celei de-a XV-a ediţii a Simpozionului 
Naţional „Monumentul, tradiţie şi viitor”, Iaşi, 2013, 
Doxologia, Iaşi, 2014, pp. 253-272; Eadem, Gh. Ghibă-
nescu – cercetător al istoriei Moldovei medievale, teză 
de doctorat, pp. 146-225. 
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cipal. Cu toate acestea, un studiu monografic de-
dicat exclusiv acestui aşezământ, care să consti-
tuie un demers realizat în afara unui context şi 
pretext festiv, ne lipseşte încă. O monografie a 
Bibliotecii Municipale trebuie să explice contex-
tul socio-cultural şi scopul constituirii şi să arate 
măsura în care a răspuns exigenţelor vremii. Pen-
tru epoca în care, în genere, nu se cerea o pregă-
tire specială, teoretică sau practică pentru numi-
rea într-un post de bibliotecar sau pentru o în-
sărcinare bibliografică, o monografie a unei bi-
blioteci mai trebuie să explice cine au fost dirigu-
itorii bibliotecii, după care criterii au fost selec-
taţi, care le-au fost sarcinile şi în ce condiţii şi-au 
desfăşurat activitatea11. Pentru a înţelege meca-
nismele şi a identifica elementele comune sau pe 
cele care o despart de Biblioteca judeţeană, se 
impune mai întâi o reconstituire cantitativă com-
pletă a istoriei Bibliotecii Muzeului Municipal, care 
trebuie să depăşească cadrul unei simple chestio-
nări despre cronologie şi ctitori. De unde nevoia 
unei noi biblioteci publice în Iaşi, cum a fost orga-
nizată, ce model era disponibil şi cum s-a făcut ale-
gerea sa, în ce măsură şi-a îndeplinit funcţia, dar, 
mai ales, ce a lăsat moştenire în cultura ieşeană 

                                                           
11 Georgescu Tistu (profesor la Şcoala Superioară de 
Arhivistică şi Paleografie), Pregătirea bibliotecarului 
şi a bibliografului, în „Revista Arhivelor”, vol. III, nr. 6-
8, Bucureşti, 1936-1937, p. 139. 

sunt întrebările care au generat cercetarea de faţă. 
Aș dori ca perspectiva de faţă să fie considerată o 
contribuţie la istoriografia Bibliotecii Muzeului 
Municipal, cu privire la poziţia sa în spaţiul istoriei 
intelectuale ieşene. Voi proceda, prin urmare, la o 
explorare a literaturii istoriografice, a discursurilor 
fondatoare şi a documentelor oficiale ale arhivelor 
administrative, atenţia fiindu-mi orientată mai ales 
la felul în care acest demers contribuie la o struc-
turare a unei istorii a instituției. 

 
 

Biblioteca Municipală ca instituţie publică 
 

Este cunoscut faptul că, în trecut, cărţile 
erau o garanţie a autorităţii religioase sau un 
simbol al luxului şi bunăstării12. Acea etapă apu-
sese de mult, astfel că, începând cu a doua jumăta-
te a secolului al XIX-lea, cartea a devenit un bun 
comun. În cele două principate româneşti însă, 
bibliotecile publice de stat au apărut în contextul 
în care educaţia publică îşi nuanţa rolul în noua 
ordine politică. Era firesc ca Regulamentul Orga-
nic (1832), care reflecta oficial această schimbare, 
să cuprindă în ambele Principate capitole despre 

                                                           
12 Alex Drace-Francis, Geneza culturii române moder-
ne. Instituţiile scrisului şi dezvoltarea identităţii naţio-
nale. 1700-1900, traducere de Marius Adrian Hazaparu, 
Iaşi, Ed. Polirom, 2016, p. 79. 
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crearea bibliotecilor de folos obştesc13. Astfel că 
ideea fondării unei biblioteci publice în Iaşi datea-
ză încă din prima jumătate a secolului al XIX-lea şi 
reprezenta apanajul instituțiilor religioase, cultu-
rale, ştiinţifice, educative şi administrative, parti-
culare sau de stat, care însă, fiind strict diferenția-
te, păstrau caracterul elitist, refractar accesului 
liber la carte al tuturor categoriilor de cititori.  

În acest sens, la 1848, Epitropia Învăţături-
lor Publice din Principat propunea Societăţii de 
Medici şi Naturalişti, deţinătoarea unei biblioteci 
specializate, să cedeze Academiei Mihăilene fon-
dul său de carte. Refuzul medicilor nu a descura-
jat Academia Mihăileană şi, mai târziu, Universi-
tatea ieşeană să deschidă o bibliotecă publică în 
localitate14. Organizarea unei biblioteci universi-
tare care să răspundă necesităţilor profesorilor 
şi studenţilor deopotrivă şi să îşi asume, în ace-
laşi timp, rolul unei biblioteci publice locale şi 
naţionale a stat mereu în atenţia administraţiei 
universitare, fiind inclusă în mai toate proiectele 
şi regulamentele de funcţionare ale Universităţii 
din Iaşi. În pofida acestor străduinţe, biblioteca a 

                                                           
13 Paul Oprescu, Înfiinţarea şi dezvoltarea bibliotecilor 
publice româneşti în epoca Regulamentului organic, în 
„Studii şi cercetări de bibliologie”, Bucureşti 1 (1955), p. 
5.  
14 Nicoleta Popescu, Liviu Papuc, Radu Tătărucă, Bibli-
oteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”. Mono-
grafie, Iaşi, Întreprinderea Poligrafică Iaşi, 1989, p. 16.  

rămas deschisă doar mediului academic. Deşi 
amplasată într-o sală a noului local al Universită-
ţii din Copou (1896) şi organizată potrivit siste-
mului Saalbiblioteth15, Biblioteca nu era suficient 
de încăpătoare. La acestea, se adăuga lipsa unui 
personal pregătit şi corect remunerat. Probleme-
le au fost sesizate în petiţii şi memorii întocmite 
de conducerea Bibliotecii, fiind adesea descrise 
şi de către beneficiarii săi. Una dintre vocile ve-
hemente a fost cea a istoricului Nicolae Iorga, 
care reclama, în 1899, insuficienţa cărţilor, a ma-
nuscriselor şi revistelor, lipsa cititorilor, a spa-
ţiului necesar şi a bibliotecarilor pregătiţi16.  

În 1912, situaţia era asemănătoare. Socio-
logul Dimitrie Gusti semnala că biblioteca nu era 
pe deplin organizată şi dacă ar fi fost, „[…] nu ar 
putea funcţiona în mod normal, căci n-are cata-
log general de persoane şi pe materii, n-are o 
bibliotecă uzuală, n-are o sală de cetire pentru 
reviste, n-are sistemul împrumutului cărţilor aca-
să, în sfârşit, n-are un regulament în care să se 
prevadă exercitarea unui control sever în între-
buinţarea cărţilor”17.  

 

                                                           
15 Ibidem, p. 50.  
16 N. Iorga, Opinions sincères. La vie intellectuelle de 
Roumains en 1899, Bucureşti, 1899, pp. 91-99.  
17 D. Gusti, Necesitatea reorganizării Bibliotecii Cen-
trale de pe lângă Univ. din Iaşi, Iaşi, Institutul de Arte 
Grafice, 1913, p. 12.  
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Criza Bibliotecii universitare, dar mai ales ca-

racterul exclusivist privind accesul au constituit 
motivul invocat de fondatorii Societăţii „Muzeului 
oraşului Iaşi” pentru a justifica înfiinţarea, în oc-
tombrie 1920, a unei noi biblioteci. Dintre toţi, N.A. 
Bogdan a fost cel mai tranşant, afirmând că Iaşul 
nu avusese niciodată o „bibliotecă publică” în care 
fiecare „cetăţean de orice grad de cultură” să-şi 
poată găsi „cunoştinţele de care are nevoie”18, pen-
tru că, „odată cu înfiinţarea Universităţii locale, 
                                                           
18 Nechifor [N.A. Bogdan], Trebuinţa de a se înfiinţa o 
Bibliotecă Centrală”, BCU, Arh. N.A. Bogdan, XI/119, 
extras din „Oraşul”, nr. 35, 2 octombrie 1920. „Nechi-
for” este unul dintre pseudonimele utilizate frecvent 
de N.A. Bogdan încă de la debutul său în publicistică. 
De altfel, opinia sa privind caracterul exclusivist al 
Bibliotecii Centrale o găsim enunţată încă din 1913, 
în celebra sa monografie Oraşul Iaşi, p. 269.  

puţini au fost cei care au putut profita de Biblioteca 
sa, pentru că întotdeauna i s-a dat un caracter spe-
cial scolastic, aşa că de dânsa au uzat, în mare par-
te, numai studenţi [...]. Apoi, specializarea aceasta 
numai pentru uzul studenţilor şi profesorilor nu 
poate conveni marelui public, în genere. Nu oricine 
este în stare, cu sistemul de catalogare actual, să 
caute şi să găsească cartea care-i trebuie. Pe când, 
în alte asemenea instituţii din ţară, serviciul biblio-
tecilor e organizat astfel: n-are nimeni nevoie să 
caute în cataloage, e destul numai să înscrie pe un 
buletin numele opului [titlul] şi a[l] autorului ce 
doreşte să consulte pentru a i se aduce cartea în cel 
mult cinci minute.”19 N.A. Bogdan invoca, de ase-
menea, nevoia unei noi biblioteci „în centrul oraşu-
lui”, deoarece, afirma el, de când s-a mutat Biblio-
teca universitară „în extremitate, este destul de 

                                                           
19 Ibidem. 
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greu oricărui cetăţean să urce dealul Copoului 
pentru a putea ceti sau împrumuta o carte oare-
care”20.  

Iniţiativa unor biblioteci destinate publicu-
lui larg nu a fost singulară. Mutarea Bibliotecii 
Universitare a reprezentat unul dintre argumen-
tele invocate în contextul proiectării unei biblio-
teci populare destinate locuitorilor din cartierul 
Nicolina. Iniţiativa a aparţinut Anei Conta Kern-
bach, care a donat Şcolii primare de băieţi „Vasile 
Conta” din Iaşi cărţi şi reviste româneşti21. De 
fapt, ideea bibliotecilor populare a apărut în 
primăvara anului 1871, când Ministerul Cultelor 
a dat o dispoziţie care-i obliga pe întreţinătorii 
de şcoli să strângă de la fiecare copil până la 2 lei 
pe an pentru înfiinţarea şi apoi dezvoltarea bi-
bliotecilor şcolare, urmând ca ele, cu timpul, să 
devină publice, în patrimoniul şcolii. În Iaşi, pe 
lângă bibliotecile şcolare, se înfiinţaseră din ini-
ţiativă particulară şi alte biblioteci mai mici, pre-
cum cele din Tătăraşi, din curtea Bisericii Bărboi, 
cu cărţi dăruite de N. Iorga, sau din str. Gheorghe 
Lozonschi, înfiinţată cu cărţi colectate de Virgil 
Hălăceanu, în cadrul celui dintâi Muzeu Etnogra-
fic al Moldovei. Dar, aşa cum remarca acelaşi N.A. 

                                                           
20 Ibidem.  
21 Virginia Isac, Biblioteci personale în Moldova în se-
colul al XIX-lea, în „Revista Arhivelor”, anul XII, nr. 1, 
Bucureşti, 1969, p. 62.  

Bogdan, „atât opurile, restrânse ca număr şi con-
ţinut, cât şi lipsa de mijloace de organizare fac ca 
aceste biblioteci să fie prea puţin frecventate de 
cei ce doresc să se informeze sau să instruiască, 
în nişte asemenea localuri”22.  

 
 

Constituirea şi organizarea Bibliotecii Socie-
tăţii Muzeului Municipal 

 
Profund marcat de urmările Primului Răz-

boi Mondial, oraşul Iaşi, la fel ca întreaga ţară, 
traversa o perioadă dificilă de refacere economi-
că şi socială, intrând totodată pe făgaşul marilor 
reforme de consolidare a statului naţional unitar. 
Proiectul „Muzeului oraşului Iaşi” a apărut în po-
fida realelor nevoi materiale ale municipalităţii, 
presată fiind de opinia publică să investească în 
lucrările edilitare necesare reconstrucției oraşu-
lui marcat de consecinţele războiului care tocmai 
se încheiase. Scopul principal al Societăţii viza 
organizarea unui Muzeu al oraşului Iaşi, conce-
put, conform Statutelor, ca o „instituţie destinată 
publicului, pentru delectarea şi instruirea aces-
tuia, având menirea de a studia, conserva şi ana-
liza prin diferite mijloace, dar în primul rând de a 

                                                           
22 N.A. Bogdan, Oraşul Iaşi, Monografie istorică şi soci-
ală, ediţia a II-a, Iaşi, MCMXIII, p. 269. 
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expune obiecte de valoare culturală”23. Pentru a 
fi complet şi în spiritul epocii24, muzeul trebuia 
să aibă cel puţin o bibliotecă, o revistă şi o şcoală, 
unde membrii săi să-şi poată exersa şi demon-
stra veleităţile didactice în afara cadrului strict 
profesional, încercând, de fapt, să încadreze Mu-
zeul într-o amplă mişcare culturală.  

Cel care a asumat rolul de iniţiator al Mu-
zeului Municipal, Gheorghe Ghibănescu, nu se 
implicase, până atunci, în mod direct, în organi-
zarea muzeelor din Iaşi, deşi participase la nu-
meroase manifestări educative, artistice locale şi 
naţionale, fiind recunoscut la acea vreme drept o 
personalitate istorică, politică şi culturală. Nu 
ştim dacă stabilise, în prealabil, un plan de acţiu-
ne sau dacă discutase cu unul dintre viitorii co- 

 
                                                           
23 Statutele Societăţii Muzeului Oraşului Iaşi, ediţie Ina 
Chirilă, în Societatea culturală..., p. 206.  
24 În acest sens, vezi cazul Societăţii de Medici şi Na-
turalişti care, pe lângă Muzeu, avea o bibliotecă şi 
tipărea un Buletin. Mai apropiat cronologic este pro-
iectul iniţiat în cadrul Comitetului de restaurare a 
Bojdeucii lui Ion Creangă de la Țicău, de a se amena-
ja într-o locuinţă alăturată casei povestitorului un 
cămin studenţesc, un muzeu şi o bibliotecă în care 
să se adune obiectele şi cărţile lui Creangă şi ale 
prietenilor săi (N.A. Bogdan, Restaurarea casei lui 
Ion Creangă, în „Evenimentul”, Iaşi, din 30 ianuarie 
1918).  

 
legi despre intenţia sa. Probabil că aceştia aflase-
ră de propunerea lui Ghibănescu, făcută publică 
la banchetul din 19 martie 1919, organizat de 
Sindicatul Ziariştilor din Moldova în onoarea lui 
Th. Burada. În acest context, Ghibănescu a pro-
pus înfiinţarea unui muzeu orăşenesc, sperând 
să obţină sprijinul preşedintelui Comisiei Interi-
mare de la acea vreme, C. Crupenschi, şi a epi-
tropului Aşezămintelor Sfântului Spiridon, Dimi-
triu, prezenţi la banchet. Presa era invitată să în-
ceapă o campanie de promovare a iniţiativei, iar 
Primăria şi Epitropia Sfântului Spiridon, care erau 
posesoarele a „o mulţime de odoare vechi”, să fie 
aşezate în fruntea mişcării. Tot atunci, sărbători-
tul Burada declara că a cerut să i se trimită din 
Bucureşti „mai multe lucruri din cari altă dată le 
deduse muzeului de acolo”. Ideea lui Ghibănescu 
a găsit „aprobarea” Sindicatului Ziariştilor din 
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Moldova şi a reprezentanţilor presei ieşene, care 
au publicat-o în presa locală, declarând că „noi 
nu vom lăsa ca ideea să piară şi vom stărui ca cât 
mai curând să se încredinţeze misiunea de a stu-
dia chestiunea şi a lucra pentru înfiinţarea aces-
tui muzeu orăşenesc, unei comisiuni”25. De ce un 
muzeu la Iaşi? Argumentul este oferit de cores-
pondent care afirma „[...] nu e nevoie să mai ară-
tăm aici meritele oraşului nostru, pentru cari un 
muzeu trebuie să fiinţeze în Iaşi. Vom adăuga 
doar că acum, după reîntregirea Moldovei, nu-
mărul odoarelor de la cari se vor inspira genera-
ţiile viitoare întru cinstirea celor ce ne-au păstrat 
ţara, legea şi limba va spori mai mult. […] Iaşul 
trebuie să recâştige acum şi să păstreze pentru 
totdeauna rolul său de metropolă a oraşelor cari 
constitu[i]esc Moldova întregită.”  

Ce i-a inspirat pe inițiatori? Din relatarea 
aceluiaşi corespondent, se pare că urmarea mo-
delului occidental este puternic animată de pro-
iectul unei tradiţii locale, iniţiate de predecesori. 
„Cei ce au vizitat alte ţări ale Apusului ştiu că a-
proape nu există oraş unde un atare muzeu să nu 
se găsească. La noi, sub inspiraţiunea def[unctului] 
inginer V. Hălăceanu, se pusese început unui mu-

                                                           
25 Vir., Muzeu orăşenesc în Iaşi, „Opinia” (Iaşi), an XV, 
nr. 3361, 1 iulie 1919, p. 1. Datorez această notă de 
presă domnului Liviu Papuc, căruia îi mulţumesc şi 
pe această cale pentru generozitatea sa. 

zeu etnografic în clădirile bisericii Golia. Ceea ce 
se cere acum e o reluare şi o dezvoltare a ideii 
care a premers înfiinţarea unui muzeu.”26  

Cu toate acestea, din paginile Buletinului 
Muzeului Municipal, reiese faptul că înfiinţarea 
Societăţii Muzeului Municipal a stat sub semnul 
hazardului, fiind rezultatul unei vizite întâmplă-
toare, făcute primarului Mihai Negruzzi de Ghi-
bănescu. Acesta din urmă sugera, laconic, că ide-
ea i-a venit în timpul unei discuţii, în mod spon-
tan, fiind inspirat de portretul lui Leon Negruzzi, 
fost pe vremuri primar al Iaşului. Încurajat de edil 
să facă o propunere scrisă, pentru a fi supusă dis-
cuţiei în consiliul comunal, Gheorghe Ghibănescu 
a scris, la 14 septembrie 1920, o cerere în nume 
propriu27, ţinând să-şi asocieze demersul cu mo-
mentul înfiinţării Academiei Române28.  

N.A. Bogdan, păstrând anonimatul, făcea 
publică ştirea potrivit căreia primarul a propus 
Comisiei interimare înfiinţarea Muzeului şi a 
Bibliotecii oraşului Iaşi, fără a pomeni de iniţiati-
va lui Gheorghe Ghibănescu, găsind mai degrabă 

                                                           
26 Ibidem. 
27 Arhivele Naţionale Iaşi (în continuare, se va cita 
ANI), Primăria Iaşi, dosar 266/1920, f. 2. Cerere relu-
ată şi în 24 septembrie (Ibidem, dosar 10/1920, f. 
186, pp. 196-197).  
28 „Ioan Neculce” Buletinul Muzeului Municipal (în con-
tinuare, se va cita IN), fascicola 1 (1921), p. 156. 
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„fericită coincidenţa” cu mesajul său formulat în 
presă cu câteva zile în urmă29, prin care reclama 
necesitatea unei biblioteci publice. E clar că fie-
care dintre cei doi încercau să-şi revendice ideea, 
însă, pentru că Gheorghe Ghibănescu „a furat 
startul”, lui N.A. Bogdan nu i-a rămas decât să îşi 
asume fondarea Bibliotecii. A propus autorităţi-
lor locale găsirea unui local încăpător, în care să 
se poată amenaja o sală specială de lectură şi 
procurarea de cărţi, precum şi plata corespunză-
toare a personalului necesar. Publicistul arăta şi 
modalităţile prin care putea fi îmbogăţită biblio-
teca, indicând instituţiile care ar fi putut acorda 
un sprijin logistic în acest scop30.  

Potrivit Statutelor Societăţii Muzeului Mu-
nicipal, Biblioteca a funcţionat ca o secţie a Mu-
zeului Municipal, iar regulamentul de adminis-
trare ce urma a fi întocmit trebuia să cuprindă în 
mod expres acest lucru31.  

Organizarea bibliotecii s-a făcut potrivit mo-
delului adoptat de Universitatea din Iaşi, care 

                                                           
29 Isc (pseudonim lui N.A. Bogdan), Muzeul şi bibliote-
ca oraşului Iaşi. Extrasul este din nr. 38 al ziarului 
„Oraşul”, octombrie, 1920, BCU, Arh. N.A. Bogdan, 
XI/123.  
30 Nechifor [N.A. Bogdan], Trebuinţa de a se înfiinţa o 
Bibliotecă Centrală”, loco. cit. 
31 IN, fascicola 1 (1921), p. 160. Până acum, nu am i-
dentificat un asemenea regulament de funcţionare.  

respecta, la rândul său, Regulamentul pentru Bi-
bliotecile Publice, emis în 186432. Acest act nor-
mativ prevedea ca biblioteca să aibă un personal 
compus din bibliotecar, custode şi servitori. Deşi 
Sever Zotta a fost numit iniţial conservator al 
Bibliotecii, al Muzeului şi al arhivei Muzeului, 
contribuţia cea mai mare la organizarea bibliote-
cii a avut-o vice-preşedintele şi casierul Societă-
ţii, N.A. Bogdan. Publicistul a început înregistra-
rea cărţilor încă din 192233, fiind ajutat apoi de 
Traian Ichim, custodele Muzeului. În iunie 1923, 
N.A. Bogdan a fost autorizat să se ocupe de achizi-
ţia a 110 volume de la Librăria Kuperman, pre-
cum şi cinci hărţi istorice din 1770, 1790, 1806, 
182034. De la aceeaşi librărie, N.A. Bogdan va 
cumpăra în vara aceluiaşi an planul oraşului din 
1857, al lui Fred. Peytavin35. Abia în februarie 
1924, când renunţă la funcţia de casier, a fost 
denumit ca bibliotecar, fiind desemnat să inven-

                                                           
32 Mai multe despre organizarea Bibliotecii Universi-
tare ieşene a se vedea la Bogdan-Petru Maleon, Stu-
diul umanioarelor la Universitatea din Iaşi şi constitui-
rea bibliotecilor specializate, în „Istoria Universitatis 
Iassiensis”, II/2011, pp. 237-259.  
33 IN, fascicola 2 (1922), p. 368. 
34 Idem, fascicola 3 (1923), p. 230. 
35 În volum, numele este tipărit greşit, „Poiteviu” în loc 
de „Peytavin” (ibidem). 
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tarieze cărţile pe fişe36. Trebuie menţionat faptul 
că la organizarea Bibliotecii a fost sprijinit de 
către Traian Ichim, registratorul Arhivelor, care 
ocupase şi postul de custode al Muzeului. Lui i s-a 
încredinţat inventarierea întregului patrimoniu 
al Muzeului constituit din obiecte, cărţi şi docu-
mente, precum şi catalogarea bibliotecii şi scrie-
rea pe fişe a documentelor.  

          Prima bibliotecă în curtea Bisericii Golia 
 

                                                           
36 ANI, Muzeul Municipal Iaşi, dosar 1/1924, f. 19, 25, 
33. 

Postul de servitor, solicitat de comitet încă 
din 20 martie 192237, nu fusese aprobat nicioda-
tă, curăţenia în clădire fiind întreţinută de per-
soane particulare, plătite de Societate, de un an-
gajat detaşat al Primăriei sau de către custode. 
Activitatea se desfăşura într-o singură încăpere 
zisă „sală de lectură”, în care erau depozitate căr-
ţile aşezate în dulapuri de bibliotecă. Acest sis-
tem al bibliotecii de sală făcea ca acelaşi spaţiu 
să îndeplinească rolul cumulat de sală de lectură, 
depozit şi birou de lucru pentru funcţionari şi 
cercetători. De fapt, acest sistem era întâlnit în 
mai toate bibliotecile româneşti, el fiind părăsit 
abia în 193238. În plus, lipsa spaţiului obliga 
amenajarea în sala de lectură a Bibliotecii şi a 
obiectelor de muzeu sau a vitrinelor cu piese 
mici şi valoroase.  

Diversitatea tematică a volumelor achiziţi-
onate într-un timp foarte scurt a pus problema 
modului în care trebuiau să fie catalogate şi fişa-
te cărţile de bibliotecă. N.A. Bogdan a fost cel 
care s-a documentat şi a prezentat mai multe sis-
teme de fişare utilizate în bibliotecile ieşene, în 
final, adoptându-se sistemul Bibliotecii Universi-
tare, fiecare carte fiind trecută pe două fişe, una 
fiind ordonată pe autori şi a doua, pe speciali-

                                                           
37 ANI, Primăria Iaşi, 266/1900, f. 32.  
38 ANI, fond Constantin Turcu, Manuscrise, dosar 18, 
f. 100. 
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tăţi39. Nu ştim dacă preconizatele fişe au mai fost 
realizate atunci. Modelul de fişe ordonate pe au-
tori a fost însă adoptat şi utilizat până astăzi pen-
tru cărţile bibliotecii Arhivelor. S-au păstrat însă 
patru registre în care se cuprinde catalogul Bi-
bliotecii, cărţile fiind inventariate alfabetic, în 
cadrul a patru diviziuni (numerotate A-D), gru-
pate pe domenii: istorie şi politică40, dicţionare, 
religie şi calendare scolastice41, literatură, arte 
frumoase, etnografie, jurnale de călătorii, filoso-
fie, psihologie42, ştiinţă, medicină, jurisprudenţă, 
fiziologie şi economie43. 

Pentru amenajarea sălii de lectură, au fost 
necesare lucrări de reparare generală a imobilu-
lui, construirea, aducerea şi instalarea mobilieru-
lui specific. Cercul Didactic din Iaşi a fost printre 
instituţiile care au pus la dispoziţia Societăţii în 
anul 1922 alte două dulapuri de bibliotecă44. Pre-
supun că achiziţia a fost înlesnită de faptul că Gh. 
Ghibănescu a fost director şi membru al Cercului 
Didactic, la fel ca şi ceilalţi membri fondatori ai 
Societăţii.  
 

                                                           
39 IN, fascicola, 2 (1922), p. 377. 
40 ANI, Muzeul Municipal Iaşi, dosar 1/1935, 47 file. 
41 Ibidem, dosar 2/1935, 42 file.  
42 Ibidem, dosar 3/1935, 37 file. 
43 Ibidem, dosar 4/1935, 44 file. 
44 ANI, Muzeul Municipal Iaşi, dosar 2/1922, f. 2.  

 

Patrimoniul Bibliotecii ‒ surse şi modalităţi 
de achiziţie 
 

Biblioteca urma să fie constituită în primul 
rând din cărţi şi periodice tipărite la Iaşi sau care 
se refereau la Iaşi sau la Moldova istorică, în ge-
neral. Planul a fost clar formulat în actul progra-
matic cuprins în preambulul primului număr al 
Buletinului „Ioan Neculce”, fondatorii sperând să 
ofere cititorilor ocazia „de a vedea cu ochii par-
tea cu care Moldova a contribuit la mişcarea lite-
rară românească”45. Se dorea, astfel, organizarea 
unei bogate biblioteci „moldoveneşti”, în care să 
se adune tot ce s-a tipărit de la „Cazaniile lui Var-
laam din 1641 până azi”46, iar ca tematică, să cu-
prindă publicaţii referitoare la istoria bisericii, 
teatrului, literaturii, ştiinţei şi artei. Nucleul era 
constituit deja şi era reprezentat de „marea” bi-
bliotecă a Muzeului Etnografic a inginerului Vir-

                                                           
45 IN, fascicola 1 (1921), p. IV. 
46 Ibidem, Cuvânt înainte, p. IV (an scris greşit). Cartea 
românească de învățătură la dumenecele preste an și 
la praznice împărătești și la svănți mari sau Cazania, a 
apărut la Iași, în 1643. Prima tipăritură ieşită de sub 
teascurile tiparniţei instalate la „Trei Ierarhi”, la in-
tervenţia domnitorului Vasile Lupu (1634-1653), a 
fost Decretul sinodal, apărut la 20 decembrie 1642.  
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gil Hălăceanu47, care a fost adusă şi ordonată în 
dulapurile Muzeului Municipal.  

Dar cea care era vizată încă dinainte de înfi-
inţarea Societăţii Muzeului Municipal, drept pen-
tru care s-a şi stipulat în Statute predarea ei, a 
fost Biblioteca Serviciului Comunal. Înfiinţarea 
acestei biblioteci s-a datorat inginerului Anton S. 
Savul, care a venit cu propunerea de a organiza o 
bibliotecă pentru uzul funcţionarilor de la Servi-
ciului Tehnic al Primăriei. Iniţiativa sa a fost 
aprobată şi susţinută de fostul primar Vasile Po-
gor, unul dintre fondatorii Societăţii Literare „Ju-
nimea”, precum şi de prim-ajutorul de primar, 
căpitan I. Mavrodi, care au comandat din străină-
tate cărţi de inginerie, arhitectură etc. Biblioteca 
a fost dată în grija unui funcţionar al Primăriei, 
care le ţinea într-un dulap mare. În timpul Pri-
mului Război Mondial, dulapul a fost sigilat şi 
încredinţat Comandamentului Serviciului Militar, 
instalat în Palatul Primăriei, după război fiind 
predat intact Comunei. Imediat după instalarea 
Muzeului în clădirea din curtea Goliei, s-au pus în 
aplicare prevederile Statutului, astfel că în luna 
mai 1921, Primăria a predat fondul de carte şi 
periodicele (volumele legate de ziare, monitoare-
le oficiale) de până la anul 1886, păstrate până la 
acea dată în Biblioteca Consiliului comunal, secţi-

                                                           
47 Ibidem, f. 172; fascicola 2 (1922), p. 368.  

ile48 Serviciului Tehnic49. Un lot de 80 de volume 
de literatură a fost predat la 11 martie 1923, 
odată cu alte piese de muzeu50.  

Credem că un rol decisiv în ceea ce priveşte 
preluarea volumelor de la Biblioteca Consiliului 
comunal l-a avut N.A. Bogdan care, în perioada în 
care fusese angajat al Primăriei, răspundea şi de 
Biblioteca Comunei51. Pensionar, dar încă un cer-
cetător activ în momentul fondării Bibliotecii Mu-
zeului, N.A. Bogdan era interesat de cuprinsul 
volumelor şi era singurul din interiorul Primăriei 
care ştia exact ce obiecte şi piese de arhivă sau 
bibliotecă avea instituţia. Astfel se explică de ce 
mai toate solicitările erau scrise de mâna sa52. 
Cererea Muzeului de a prelua biblioteca comuna-
lă nu a fost aprobată de foştii săi colegi, iar reac-
ţia lor nu s-a lăsat aşteptată. Astfel că, după doi 
ani de repetate cereri de împrumut a propriilor 

                                                           
48 Serviciul Tehnic Comunal avea mai multe secţii, prin-
tre care Secţia Arhitectură, Secţia Poduri şi Şosele. 
49 ANI, Primăria Iaşi, dosar 266/1920, f. 26-28. 
49 Ibidem, f. 62 şi 65 (lista cărţilor de la Serviciul Teh-
nic). Vezi şi ANI, Muzeul Municipal Iaşi, dosar 1/1922, 
f. 10-11. 
50 ANI, Primăria Iaşi, dosar 209/1916, f. 6. 
51 A se vedea nota de împrumut a inginerului M.I. Sa-
vul, din 1914 (ANI, Muzeul Municipal Iaşi, 1/1922, f. 
43).  
52 ANI, Primăria Iaşi, dosar 266 /1920, f. 26. 
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cărţi aflate la Muzeu53, inginerul-şef Anton S. 
Savul a întocmit un raport către directorul Servi-
ciului Tehnic al comunei în care prezintă istori-
cul Bibliotecii Comunale54, justificând astfel utili-
tatea acestor exemplare în exerciţiul funcţiei 
angajaţilor săi. În cele din urmă, şeful Secţiunii 
de Arhitectură a comunei a solicitat restituirea 
unui număr de 44 de titluri de carte de speciali-
tate, mai exact 142 de volume, pe care custodele 
Traian Ichim le-a predat cu proces-verbal la 17 
mai 192455. Nu am identificat nicio consemnare 
privitoare la felul în care au primit fondatorii de-
cizia. Cu siguranţă însă, pentru patrimoniul de 
carte al bibliotecii Muzeului, a reprezentat o ma-
re pierdere, dacă ne referim doar la zecile de vo-
lume de arhitectură semnate de arhitecţii francezi 
E. Vilollet-le-Duc, Alphonse Gosset, Félix Narjou 
etc. şi la 12 exemplare ale planului orașului Iași 
realizat de Grigore Bejan56. 

Pentru înzestrarea Bibliotecii, în primii ani 
de activitate, membrii comitetului au apelat la 
sprijinul instituţiilor de profil din oraş. Mai întâi, 
au solicitat Rectoratului Universităţii din Iaşi să 
                                                           
53 A se vedea de exemplu cererea de împrumut a in-
ginerului B. Ribalschi de la Serviciul Tehnic, Secţia 
Poduri şi Şosele, din 23. 02. 1922 (ANI, Muzeul Muni-
cipal, 1/1922, f. 1).  
54 ANI, Primăria Iaşi, dosar 266/1920, f. 61. 
55 ANI, Muzeul Municipal Iaşi, dosar 1/1922, f. 10. 
56 Ibidem.  

sesizeze comitetul Bibliotecii Universitare, pen-
tru donarea exemplarelor din toate tipăriturile 
primite în plus. Nu ştim dacă Universitatea a răs-
puns în vreun fel solicitării. Lipsa oricărei mărtu-
rii documentare în acest sens ne face să credem 
că propunerea a fost ignorată de cea mai veche şi 
dotată bibliotecă din Iaşi. Gh. Ghibănescu sau N.A. 
Bogdan nu s-a bucurat de autoritatea pe care a 
avut-o, de exemplu, Sextil Puşcariu, fondatorul 
Muzeului Limbii Române din Cluj57. 

Atitudinea rezervată a autorităţilor deter-
mina căutarea unor alternative. Cea mai mare 
parte a fondului de carte al Bibliotecii Muzeului 
Municipal a fost constituit prin donaţii şi achiziţii 
la un preţ redus de la librari anticari evrei, unul 
dintre ei fiind Kuperman58, precum şi de la alţi 
anticari din oraş59, dar şi de la particulari. De la 
Safta Bogdan a fost cumpărată colecţia completă 
a ziarului „Era Nouă” pe zece ani, în două volume 

                                                           
57 Reputatul lingvist, filolog şi publicist s-a bucurat de 
prietenia unor responsabili guvernamentali: Alexan-
dru Lapedatu, C. Angelescu, I. Nistor ş.a., reuşind să 
constituie un valoros fond de carte nu doar pentru 
Biblioteca Muzeului Limbii Române, ci şi pentru cea a 
Universităţii din Cluj, fiindu-i permis să selecteze 
singur din fondul Bibliotecii Academiei Române şi al 
Universităţii din Bucureşti.  
58 ANI, Muzeul Municipal Iaşi, dosar 1/1921, p. 35. 
59 IN, fascicola 2 (1922), pp. 368-369; vezi şi fascicola 
3, p. 230. 
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legate. De la A.D. Atanasiu s-a cumpărat colecţia 
completă a revistei „Arhiva Societăţii Ştiinţifice şi 
Literare” din Iaşi, 27 de volume broşate, şi revis-
ta „Arta” pe cinci ani60, iar de la Gh. Ghibănescu, 
zece volume de Surete şi izvoade şi alte nouă vo-
lume broşate din Ispisoace şi zapise61. În 1925, de 
la Teodor Râşcanu, a fost achiziţionat un album 
cu vechi costume turceşti realizat de Jean Brin-
desi62. De la Librăria Kuperman, s-au cumpărat 
condici manuscrise turceşti, de la Al. Băleanu, 
trei cărţi vechi, iar de la Ecaterina Anghel, alte 
cinci volume63.  

Necesitatea unor publicaţii cu caracter ju-
ridic sau tehnic, pentru compartimentele sale de 
lucru64, precum şi preocuparea pentru achiziţia 
de cărţi necesare premierii elevilor sau înzestră-
rii bibliotecilor şcolare au obligat administraţia 

                                                           
60 Ibidem, fascicola 2 (1922), p. 374.  
61 ANI, Muzeul Municipal Iaşi, dosar 1/1921, p. 36.  
62 Un album de costume turceşti realizat de Jean 
Brindesi, Musée des anciens costumes turcs de Cons-
tantinopole, Paris, 21 planşe, cu dimensiunea de 52×40, 
se află astăzi la Biblioteca Universitară „Mihai Emi-
nescu” din Iaşi, cota A VI-514.  
63 ANI, Muzeul Municipal Iaşi, dosar 1/1925, f. 14.  
64 De exemplu, Primăria a achiziţionat în repetate 
rânduri de la editura Socec & Co şi de la alte persoane 
fizice publicaţii juridice necesare compartimentelor 
sale Contencios, Domenii şi Percepţii etc., cf. ANI, 
Primăria Iaşi, dosar 266/1933, f. 2-7, 15, 17, 18. 

locală să poarte corespondenţă cu ofertanţii, 
constituind astfel dosare distincte, intitulate Bi-
blioteca comunală65. Practica funcţionarilor de a 
da acestor dosare cota alocată celui dintâi dosar 
constituit din documentele Societăţii Muzeului 
Municipal produce adeseori confuzii cercetători-
lor tentaţi să creadă că aceste dosare conţin doar 
acte ale Bibliotecii Muzeului Municipal. Se poate 
însă observa că lipsa alocării în bugetul Societăţii 
Muzeului a unui articol distinct privitor la achizi-
ţiile de carte a fost suplinită prin alocarea sume-
lor necesare Bibliotecii direct din bugetul Primă-
riei. Practica a luat amploare la expirarea celor 
10 ani de activitate. Astfel, în ianuarie 1931, 
Primăria achiziţiona de la fostul său angajat, in-
ginerul Anton S. Savul, cu 6.000 lei, 33 de volume 
cuprinzând colecţia ziarelor „Curierul de Iaşi” al 
lui Th. Balassan şi „Curierul de Iaşi” al „Junimei”66, 
pentru înzestrarea Bibliotecii Muzeului Munici-
pal. Pentru premierea elevilor şcolilor din oraş, 
Primăria cumpăra ghiduri turistice sau volume 
de istorie și literatură privitoare la oraşul Iaşi 
sau Moldova. Astfel, doar în mai 1933, s-a cum-
părat de la Dan Bădărău, preşedintele secţiei de 
Turism al Societăţii „Propăşirea Iaşilor”, 100 de 
exemplare din ghidul O zi la Iaşi, tipărit de aceas-

                                                           
65 Idem, Primăria Iaşi, dosar 226/1924, 226/1925.  
66 Ibidem, dosar 266/1931, f. 1, 2, 3. 
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tă Societate pe cheltuiala sa67. Trebuie remarcat, 
de asemenea, că la această dată, deşi Primăria se 
afla în impas financiar, neavând sursele necesare 
continuării proiectului Societatea Muzeului Mu-
nicipal, autorităţile au oferit suma solicitată, co-
manda fiind făcută încă din 1931, cum însuşi Dan 
Bădărău recunoştea în textul cererii. Mai mult, 
Primăria a achiziţionat de la Ştefan Gh. Damas-
chin 25 de exemplare din lucrarea Cel mai nou 
ghid al Iaşului, cu suma de 1.250 lei68. În acelaşi 
an, a fost cumpărat de la fotograful Gh. Chesler 
cunoscutul album cu 37 de fotografii reprezen-
tând inundaţiile catastrofale din oraşul Iaşi în 
anul 1932, precum şi vizita regelui Carol al II-lea 
şi a marelui voievod Mihai printre sinistraţii ie-
şeni69. Însă, de departe, cele mai valoroase achi-
ziţii au fost cele de la unul dintre fondatorii Bi-
bliotecii, N.A. Bogdan. În decembrie 1931, acesta 
răspundea Primăriei Iaşi, care îi solicitase un e-
xemplar al monografiei oraşului Iaşi, ediţia a II-a, 
că nu mai are disponibil de vânzare niciunul. Dar 
pentru că nu poate lăsa tocmai această autoritate 
fără o astfel de lucrare, dar şi din cauza împreju-
rării grele în care se află el, ca pensionar, a hotă-
rât să cedeze un exemplar din cele trei principale 

                                                           
67 Ibidem, dosar 266/1933, f. 1.  
68 Ibidem, dosar 266/1933, f. 14, 16. 
69 Ibidem, dosar 266/1933, f. 12. 

monografii ieşene70 (subl.a.), legate într-un sin-
gur volum, în pergament şi tipărit pe hârtie de 
lux, pe care şi-l oprise pentru uzul său personal, 
în schimbul a 6.000 lei71, bani care i-au fost alo-
caţi de primarul P. Bogdan chiar a doua zi, după 
cum arată chitanţa de primire72. La 19 iulie 1933, 
publicistul se adresa din nou primarului cu o 
ofertă de vânzare a şapte unităţi Monografia 
Oraşului Iaşi, ilustrată, de lux, epuizată, broşura 
Imaşul oraşului Iaşi, două Călăuza oraşului Iaşi 
din 1923 şi 1932, un plan litografiat al Iaşului 
din 1857, de Fred. Peytavin, şi Harta Moldovei 
din 1744, de Homans. Pentru toate acestea, N.A. 
Bogdan solicita suma de 12.000 lei, specificând 
în „plus” şi o fascicolă intitulată Iaşii73. Primăria 

                                                           
70 Monografia generală a oraşului Iaşi, Monografia 
Regelui Carol I şi a relaţiei sale cu a doua capitală şi 
Monografia Societăţii de Medici şi Naturalişti şi a Mu-
zeului Istorico-Natural (ANI, Primăria Iaşi, dosar 266/ 
1931, f. 18). 
71 Ibidem. 
72 Ibidem, f. 19.  
73 Ibidem, dosar 266/1933, f. 9. Conform unei note, 
iniţial, oferta sa era mult mai mare. Pe lângă cele şap-
te unităţi enumerate în oferta de achiziţie din 19 iulie 
1933, N.A. Bogdan propunea spre vânzare alte cinci 
monografii scrise de el privitoare la istoria Societăţii 
de Medici şi naturalişti şi Muzeul Istoric-Natural (125 
lei), Regele Carol şi Iaşul (2.000 lei), Comerţului Ieşean 
şi Moldovenesc (150 lei), Farmaciile din Iaşi, precum 



 
 
 
 
27   Capitolul 1. Istoric   

 
 
 

însă a oferit doar 10.000 lei, sumă cerută iniţial 
de posesor doar pentru planul lui Peytavin, cum-
părat cu suma de 100 lei de publicist, în calitate 
de casier al Societăţii Muzeului Municipal, în 
1923, de la librarul Kuperman. Constatăm că N.A. 
Bogdan a vândut Primăriei la suprapreţ piese din 
patrimoniul Societăţii, pe care le cumpărase tot 
cu banii Primăriei. 

Însă, nu doar N.A. Bogdan a vândut cărți 
Primăriei Iaşi, în timp ce situaţia juridică a Socie-
tăţii Muzeului Municipal şi implicit a Bibliotecii 
era incertă. În iunie 1933, Gh. Ghibănescu oferea 
Primăriei, pentru bibliotecile şcolilor primare 
din Iaşi, pe lângă volumele sale Cogălnicenii, vol. 
XXV din Surete, precum şi 20 de abonamente pen-
tru revista sa „T. Codrescu” şi 10 exemplare din 
publicaţia Societăţii Muzeului Municipal, „Ioan 
Neculce”, fascicolul IX, partea I şi II74. Ca şi în ca-
zul lui N.A. Bogdan, suma de 8.400 lei cerută de 
Ghibănescu se pare că a fost considerată nejustifi-
cat de mare, astfel că delegaţia desemnată să ana-

                                                                                                     
şi Una sută legi şi regulamente ale comunei Iaşi (1.000 
lei), Dezbaterile Consiliului Comunal Iaşi, tipărite în 
Monitor pe anii 1890-1900 (cinci volume legate; 
2.100 lei), Bugetul comunei Iaşi pe 1870-1920 (diferi-
te volume, 2.000 lei), calculând un total, cu publicaţii-
le enumerate reluate şi în oferta de achiziţie, de 
24.204 lei (ibidem, f. 11).  
74 ANI, Primăria Iaşi, dosar 336/1933, f. 1.  

lizeze oferta a decis să plătească doar jumătate 
din sumă, adică 4.200, şi să cumpere un număr de 
scrieri necesare doar Muzeului Municipal75. La 7 
noiembrie 1933, Gh. Ghibănescu depunea oferta 
de vânzare a câte 20 de exemplare din Ispisoace şi 
zapise, vol. VI, partea I şi a II-a, pentru „îmbogăţi-
rea bibliotecii Primăriei şi a altor şcoli publice”76. 
De această dată, Primăria Iaşi a acceptat fără ni-
cio negociere suma cerută, de 6.000 lei77.  

Astfel, în câţiva ani de la înfiinţare, biblio-
teca a devenit impresionantă prin valoarea şi 
numărul cărţilor adunate de administratorii ei: 
N.A. Bogdan, Sever Zotta, Gheorghe Ghibănescu, 
Mihai Costăchescu şi Traian Ichim, acesta în cali-
tate de custode. În 1927, Sever Zotta raporta un 
număr de 2.732 de volume78.  

 
 

Ruptură şi continuitate: Biblioteca Populară 
„Ion Creangă” 

 
După expirarea celor zece ani stabiliţi prin 

statut, mai exact din 1931, Biblioteca devenea 
tacit o entitate separată de Muzeu. Acest lucru 
este arătat în mod explicit chiar de funcţionarii 

                                                           
75 Câte 5 exemplare şi 10 abonamente (ibidem, p. 2).  
76 ANI, Primăria Iaşi, dosar 266/1933, f. 20. 
77 Ibidem, f. 21.  
78 Ibidem, dosar 1/1926, f. 1.  
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Primăriei Iaşi, care au constituit, începând cu 
acest an, un dosar distinct pentru această institu-
ţie79. Era contextul în care unii membrii fonda-
tori ai Societăţii „Muzeului oraşului Iaşi” depu-
neau eforturi de a reveni asupra vechilor statute 
şi de a continua activitatea pentru următorii zece 
ani. În ciuda intervenţiilor făcute, Societatea nu a 
mai beneficiat de o recunoaştere oficială, Muzeul 
funcţionând pentru o scurtă vreme în virtutea 
inerţiei, practic în afara cadrului legal, singur, Gh. 
Ghibănescu canalizându-şi eforturile pentru edi-
tarea ultimelor numere ale Buletinului şi întoc-
mirea Cadastrului istoric al Iaşului. Finalmente, 
Muzeul şi Biblioteca au fost închise, piesele lor 
rămânând însă o vreme în imobilul din curtea Go-
liei, context în care, probabil, o parte dintre cărţi 
vor fi fost preluate de Arhivele Statului din Iaşi80.  

În fapt, Biblioteca Muzeului Municipal nu a 
fost deschisă publicului larg în măsura în care îşi 
propuseseră fondatorii săi sau cel puţin inaugu-
rarea sa nu avusese loc niciodată. Nici preconiza-
tul Regulament de organizare şi funcţionare nu a 

                                                           
79 ANI, Primăria Iaşi, dosar 266/1931, coperta origi-
nală.  
80 Presupunem că achiziţia celor 850 de volume făcu-
tă de Arhivele Statului în decursul lunilor februarie-
decembrie ale anului 1932 a fost realizată pe seama 
desfiinţatului Muzeu Municipal (ANI, fond Arhiva de 
cancelarie, dosar 1/1932, f. 179). 

mai fost elaborat. Puţinele surse păstrare, pre-
cum adeverinţe81, chitanţe82, note de împrumut, 
fără registre sau alte instrumente de evidenţă ale 
circuitului publicaţiilor de bibliotecă, atestă fap-
tul că principalii beneficiari erau angajaţii Pri-
măriei. Nu avem nicio referire documentară care 
să indice alte categorii de cititori sau condiţii de 
acces şi împrumut, fapt care ne determină să 
credem că fondul de carte tezaurizat a fost valo-
rificat sporadic, doar de un cerc restrâns de utili-
zatori, format din fondatorii şi membrii Societă-
ţii, precum şi de angajaţii83 Arhivelor, profesori 
şi istorici, biblioteca nefiind astfel accesibilă pu-
blicului larg, aşa cu se preconizase iniţial. Cu un 
statut juridic incert, ea a rămas anonimă în 1932, 
dovadă că textul Expunerii de motive la Legea de 
                                                           
81 A se vedea adeverinţa din 7 noiembrie 1923, sem-
nată de ajutorul de primar Emil Diaconescu, care a-
rată că a primit din Biblioteca Muzeului Municipal 
trei exemplare ale volumului Regele Carol I şi a doua 
sa Capitală de N.A. Bogdan, pentru a fi prezentate 
„oaspeţilor bulgari miniştri” (ANI, Muzeul Municipal 
Iaşi, 1/1922, f. 4).  
82 ANI, Muzeul Municipal Iaşi, dosar 1/1922, f. 5.  
83 A se vedea chitanţa semnată de A. Băleanu, arhivar 
la Arhiva Statului, prin care arată că a primit de la 
Traian Ichim, custodele Muzeului Municipal, un vo-
lum din Domnia Regelui Carol, de N.A. Bogdan, şi nr. 3 
din Revista Muzeului „Ioan Neculce” (ANI, Muzeul Mu-
nicipal Iaşi, dosar 1/1922, f. 7). 



29 Capitolul 1. Istoric 

organizarea a Bibliotecilor Publice şi Muzeelor 
din 1932 nu aminteşte de biblioteca Muzeului 
Municipal. Singura bibliotecă din Iaşi, rămasă 
funcţională în acel an, era cea a Universităţii, ac-
cesibilă, la fel ca în anii din urmă, doar studenţi-
lor şi profesorilor84. Practic, în oraşul Iaşi mai 
toate bibliotecile existente în cadrul unor socie-
tăţi sau aşezăminte şcolare erau „moarte”, sutele 
de cărţi donate sau achiziţionate fiind păstrate 
de cele mai multe ori sub cheie. Situaţia părea să 
se modifice la începutul anului 1932, când istori-
cul Ştefan Meteş, subsecretar de stat la Arhive, 
Biblioteci şi Muzee, susţinut de N. Iorga, atunci 
Ministrul Instrucţiunii, al Cultelor şi Artelor, a 
elaborat proiectul Legii privind organizarea bi-
bliotecilor publice, din 12 aprilie 1932, prin care 
se va încerca să se unească iniţiativa particulară 
cu cea de Stat şi să constituie, din depozitele risi-
pite, „averea de cărţi a României întregi”85. Nu 
vom analiza aici prevederile acestei legii, ci re-

84 N. Iorga, Expunere de motive, în Şedinţa Senatului 
(sesiunea ordinară prelungită) 1931-1932, de marţi, 
29 martie 1932, publicată în „Monitorul Oficial”, nr. 
48, marţi, 12 aprilie 1932, partea a III-a, Dezbaterile 
Parlamentare, p. 1533. A se vedea textul final al legii 
sub titlul Lege pentru organizarea bibliotecilor şi mu-
zeelor publice comunale, în „Monitorul Oficial”, nr. 89, 
din 14 aprilie 1932, pp. 2468-2470. 
85 Ibidem. 

marcăm doar că normativul consacra, cu mici 
excepţii, o realitate existentă a modului de orga-
nizare a bibliotecilor şi muzeelor româneşti in-
terbelice.  

La câţiva ani însă, constatăm că în urma 
propunerii lui Nicolae Iorga, despre care contem-
poranii spuneau că era „mai marele bibliotecilor 
din ţară”86, în localul reorganizat şi reamenajat al 
fostului Muzeu Municipal, pornindu-se de la fon-
dul de carte constituit de predecesori, s-a înfiin-
ţat o nouă bibliotecă. Faptul că Iorga demarează 
înfiinţarea Bibliotecii nu este o întâmplare, auto-
ritarul istoric fiind la cea de-a doua tentativă de a 
oferi Iaşului un asemenea aşezământ. Încă în 
anul 1907, el organizase în zona Tătăraşi prima 
„casă de citire”87. Dacă se confirmă bănuiala mu-
zeografului ieşean A. Gheorghiu88, că peste 5.000 
de volume ale Bibliotecii Populare, oferite de fon-

86 Scrisoarea lui G.T. Kirileanu către bizantinologul 
Demostene Russo (1869-1838) din 11 iunie 1938, 
inclusă de Nicolae Scurtu în Completări la biografia 
lui G.T. Kirileanu, din „România literară”, nr. 42, 201, 
www.romlit.ro/completari la biografia lui G.T. Kiri-
leanu (site consultat pe 01.10.2016). 
87 A se vedea imaginea bibliotecii în colecţia de cărţi 
poştale de la ANI, Eduard Ionescu, 5/96.  
88 A. Gheorghiu, Din ctitoriile lui N. Iorga (Biblioteca 
populară din Tătăraşi – Iaşi), în „Cercetări Istorice”, 
(serie nouă), anul II, 1971, p. 255.  
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datorul Nicolae Iorga89, ar fi ajuns în administra-
rea Primăriei Iaşi care, la rândul ei, le-a predat, 
doar în parte, Bibliotecii Muzeului Municipal, în 
1921, atunci se poate explica nu doar implicarea 
istoricului bucureştean în organizarea noii Bibli-
oteci, ci şi în redenumirea ei cu titlul de „popula-
ră”, aşa cum prevedea de altfel şi legislaţia, ca 
bibliotecile publice să poarte acest calificativ. 
Demersul lui Nicolae Iorga se pare că a fost in-
spirat şi de intenţiile primarului Iaşului, Osvald 
Racoviţă, care, sub sloganul „daţi Iaşilor ce i se cu-
vine”90, decidea încă din luna octombrie a anului 
1935 să redeschidă biblioteca fostului Muzeu 
Municipal91, desemnându-l, de la 1 ianuarie 1936, 
pe Rudolf Suţu92, publicist ieşean, fost profesor şi 
prieten cu N. Iorga, în funcţia de director al Bibli-
otecii Populare a Municipiului Iaşi93. Din această 
nouă postură, autorul Iaşilor de odinioară a reu-

89 ANI, Primăria Iaşi, dosar 14/1907, f. 28. 
90 H. Burileanu, B. Cauşanscky, Gh. Berghiner, Paul La-
zăr, Primul Anuar Ghid al Municipiului Iaşi, 1935-
1936, text şi semnătură sub fotografia lui Gh. Mâr-
zescu, la început de volum, pagină nenumerotată.  
91 În octombrie 1935, le-a angajat pe Aurelia Dărângă 
şi Elena Popp, absolvente ale Facultăţii de Litere, în 
funcţia de bibliotecare, pentru a clasa şi cataloga căr-
ţile existente (ANI, Primăria Iaşi, dosar 31/1936, f. 2). 
92 Rudolf Suţu a fost numit şi director al Muzeului Cu-
za-Vodă, înfiinţat de N. Iorga în 1938.  
93 ANI, Primăria Iaşi, dosar 31/1936, f. 2.  

şit, într-un timp foarte scurt, să adune de la insti-
tuţii şi persoane importante din ţară peste 4.000 
de exemplare94. În cadrul unei vizite efectuate la 
29 iunie 1936, Nicolae Iorga însuşi promitea o 
donaţie de cărţi din partea bibliotecii centrale a 
„Ligii Culturale”95. Adresându-se sutelor de con-
gresişti care umpleau sala de lectură, el lăuda 
întemeierea acestei biblioteci de către Primăria 
Municipiului Iaşi, afirmând că „este una din cele 
mai frumoase opere culturale ale domnului Osvald 
Racoviţă, care trebuia să dea Iaşului o astfel de 
instituţiune, care-i lipsea”96. Trecând în sala fos-
tului Muzeu Municipal, în care urma să fie ame-
najată a doua cancelarie a Bibliotecii, Nicolae Ior-
ga a cercetat cărţile din cele trei dulapuri ale bi-
bliotecii fostului Muzeu Municipal, exprimându-şi 
părerea că aceste volume trebuiau să treacă la 
Biblioteca nou înfiinţată97. Inaugurarea noii bibli-
oteci, redenumită „Ion Creangă”, s-a făcut cu mare 
fast în ziua de duminică, 19 septembrie 1937, 

94 Ibidem, f. 90.  
95 Ibidem, f. 215. Cărţile au fost aduse personal de 
Rudolf Suţu, în octombrie 1937. Nicolae Iorga mai 
făcuse înainte de 1914 o asemenea donaţie bibliotecii 
din curtea bisericii Bărboi (N.A. Bogdan, Oraşul Iaşi, 
1913, p. 269). 
96 Ibidem, f. 50.  
97 Ibidem.  
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între orele 11 şi 1398. La ceremonia de deschide-
re, au participat nume sonore din cultura şi ad-
ministraţia ieşeană: Mitropolitul Nicodim, Traian 
Bratu, rectorul Universităţii din Iaşi, C. Meissner, 
A.C. Cuza, Neculai Costăchescu, Nicolae Iorga, Pe-
tre Andrei, Oreste Tafrali, Octav Botez, Vasile Râş-
canu, Alexandru Băleanu, Gheorghe Ungureanu 
ş.a.  

Biblioteca a funcţionat în acest local doar 
până în 1939, închizându-se de facto odată cu sus-
pendarea lui Rudolf Suţu din funcţia de director 
delegat, locul său fiind formal ocupat de E. Fai-
fer99, iar clădirea cedată Arhivelor Statului de că-
tre Comisiunea Monumentelor Istorice. Bibliote-
ca a continuat să fie închisă şi în perioada războ-
iului, fiind mutată apoi, în toamna anului 1943, 
într-un local din strada Lăpuşneanu. A fost reor-
ganizată şi redeschisă publicului abia la 5 ianua-
rie 1944.  

În 1950, a fost complet transformată, atri-
buindu-i-se titulatura de Bibliotecă Centrală Re-
gională100 şi mutată la parterul Bibliotecii Uni-
versitare „M. Eminescu”. În 1955, a fost adusă la 
parterul aripii stângi a Palatului Administrativ 
(Palatul Culturii), iar în 1969, devenind cunoscu-

                                                           
98 ANI, Inspectoratul judeţean de Poliţie, dosar 7/1937, 
f. 202.  
99 ANI, Primăria Iaşi, caziere, dosar 415, f. 39. 
100 ANI, fond Constantin Turcu, manuscrise, nr. 18. 

tă sub denumirea de Biblioteca Judeţeană „Gh. 
Asachi”101.  

Ce s-a mai păstrat şi recuperat din fondul 
de carte al Bibliotecii Muzeului Municipal pare 
imposibil de aflat, în condiţiile în care operaţiu-
nea de „desecretizare” şi de prelucrare a fondu-
lui de carte veche continuă şi astăzi102. În 1945, 
un inventar al Primăriei arăta că în Biblioteca „Ion 
Creangă” existau un volum din Educaţia Româ-
nească, semnat de I. Pătrăşcanu, 10 volume din 
Istoria Literaturii Române şi tot atâtea din Comoa-
ra Neamului, de Tăzlăoanu, revista „Furnica” din 
1907-1920, 32 volume din opera103 lui G. Pascu, 
Enciclopedia Veterinară, Monografia jud. Putna, 
Viaţa lui Octavian Goga, 12 volume din România 
eroică   
                                                           
101 Prin decretul Consiliului de Stat nr. 448 din 1 iulie 
1969. 
102 Carmen Bădură, Cenzura în bibliotecile ieşene în 
perioada comunistă. Studiu de caz – Cartea din fondul 
secret al Bibliotecii Judeţene „Gheorghe Asachi” Iaşi şi 
al Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” 
Iaşi, în „Historia Universitatis Iassiensis”, VI/2015, p. 
243. Identificarea cărţilor provenite de la Muzeul Mu-
nicipal în fondurile Bibliotecilor de astăzi ar fi posibi-
lă dacă s-ar repune în cercetare cărţile considerate 
„speciale” în perioada comunistă şi s-ar digitaliza pa-
ginile cărţilor care cuprind ştampila Societăţii sau 
dedicaţiile înscrise pe foile de titlu. 
103 Se referă probabil la exemplare.  
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şi un număr de 129 de „cărţi diferite”104. Biblio-
tecarul Atanasie Lupu declara în 1957 că, în tim-
pul războiului, „din cele 8-10 mii de volume, cât 
se presupune că avea biblioteca, nu mai rămăse-
se nici unul. Numai puţine dintre aceste publica-
ţii s-au regăsit mai târziu prin anticariate şi în 
alte părţi.”105 Sigur, remarca autorului monogra-
fiei dedicate Bibliotecii Regionale din Iaşi trebuie 
analizată cu circumspecţie, pentru că ea vine să 
demonstreze preocuparea statului democratic 
după cucerirea puterii politice de către clasa 
muncitoare şi avântul cultural înregistrat de 
aceasta, anihilând orice demers sau urmă de 
moştenire a „regimului burghezo-moşieresc”. În 
aceste condiţii, e dificil să demonstrăm existenţa 
unei moşteniri patrimoniale. Observăm însă că 
scopul Bibliotecii Regionale a fost „să creeze o 
documentare largă despre trecutul oraşului şi al 
regiunii Iaşi şi chiar al întregii Moldove”106, relu-
ând practic una dintre cele mai importante direc-
tive stipulate şi implementate, e drept, temporar, 
de către ın̂temeietorii de biblioteci: Gh. Ghibă-
nescu, Mihai Costăchescu, N.A. Bogdan, Sever Zo-
tta, A.D. Atanasiu, Traian Ichim, Rudolf Suţu şi 
Nicolae Iorga. Nu ştim ın̂ ce măsură cărţile colec-

104 ANI, Primăria Iaşi, dosar 10/1945, f. 48-49.  
105 Atanasie Lupu, Biblioteca Regională din Iaşi, Editu-
ra de Stat şi Pedagogică, 1957, p. 12.  
106 Ibidem, p. 23.  

ţionate au putut fi utilizate de publicul larg sau 
de cercetători pe parcursul existenţei Societăţii 
Muzeului. Cu certitudine însă, datorită celor care 
au pus bazele Bibliotecii Municipale, unele volu-
me existente în vechile biblioteci publice sau 
particulare au avut şansa să fie salvate şi conser-
vate timp de un deceniu, ajungând apoi, prin di-
verse mijloace, în fondul bibliotecilor de astăzi. 

Concluzii 

Caracteristica generală a oricărui aşeză-
mânt înfiinţat înainte de instaurarea regimului 
comunist are la bază proiectul conceput din ini-
ţiativă particulară pus sub oblăduirea financiară 
a statului. Soarta sa depindea de tenacitatea şi 
implicarea directă a fondatorilor care, adesea, îşi 
personalizau creaţiile. Societatea Muzeului ora-
şului Iaşi se înscrie perfect în tipologie. Fondată 
la iniţiativa unor persoane solid ancorate din 
punct de vedere social, cultural şi politic, Societa-
tea a fost doar subvenţionată de Primăria Iaşi. 
Din punct de vedere organizatoric şi patrimonial, 
şi-a manifestat pe deplin autonomia, preluând 
modele şi piese colecţionate de predecesori, pe 
care timp de zece ani le completează şi valorifi-
că, lăsându-le apoi în grija „vecinilor” arhivişti 
implicaţi, la rândul lor, în actul fondator. 
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Aparent, ruptura se produce odată cu dispariţia 
iniţiatorului şi apariţia în scenă a lui Rudolf Suţu 
care, susţinut de Iorga, preia cărţile pentru Bibli-
oteca „Ion Creangă”, înfiinţată în localul Societă-
ţii Muzeului Municipal, precum şi o parte din 
piese pentru Muzeul Cuza-vodă, inaugurate am-
bele cu mare fast, fără însă o recunoaştere a con-
tribuţiilor predecesorilor. Pentru că problema 
continuităţii de oameni, practici, structuri sau 
patrimoniu mobil şi imobil nu se suprapune cu 
reorganizarea juridică sau de facto, actele fonda-
toare ale Bibliotecii Regionale din Iaşi sau ale 
muzeelor Complexului Moldova au fost percepu-
te drept începuturi şi nu reaşezări ale unor iniţi-
ative mai vechi.  

Puse sub administraţia unilaterală a statu-
lui, instituţiile înfiinţate de către regimul comu-
nist îşi asumă însă idei din concepţia organizato-
rică a vechilor aşezăminte, preluând din fondul 
lor patrimonial, remarcându-le eforturile, nu în-
să şi contribuţia. Mai mult de atât, literatura isto-
riografică produsă adesea de fondatorii noului 
regim consideră demersurile anterioare eşecuri 
repetate, cauzate de neimplicarea „statului regi-
mului burghez”. Inevitabil, se produce nu doar 
anularea unui efort predecesor, ci şi uitarea. În 
ciuda faptului că vorbim de aceleaşi structuri or-
ganizatorice sau nuclee patrimoniale, fiecare ini-
ţiativă se prezintă ca un act fondator distinct, nu 

Turnul Mănăstirii Golia 
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pentru că era un gest original sau lipsit de conti-
nuitate, ci pentru că fiecare proiect este legat de 
numele unei singure sau ale mai multor persoane 
care doresc să se afirme în spațiul unor conjunc-
turi politice, culturale sau ideologice. Aceste înce-
puturi explică, cel puţin în cazul Societăţii Muzeu-
lui Municipal, lipsa unor recunoaşteri sau abor-
dări istoriografice pertinente înainte de 1989.  

Ştim cu certitudine că nici în ceea ce priveş-
te sursele şi nici sub aspectul interesului publi-
cului, actul fondării Bibliotecii Muzeului Munici-
pal nu răspundea unei necesităţi stringente. Lip-
sită de un suport financiar stabil, de un spaţiu şi 
ambient confortabil, de un personal specializat şi 
corect remunerat, de un public dornic de a-i ex-
plora depozitele, biblioteca Muzeului Municipal 
şi mai apoi Biblioteca Populară „Ion Creangă” au 
avut mari dificultăţi în a-şi îndeplini misiunea. În 
ciuda acestor evidenţe probate documentar, cer-
cetarea provoacă alte dileme. Plecând de la felul 
în care au fost reconstituite istoriografic rădăci-
nile Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi”, ne între-
băm care este frontiera dintre căutarea legitimă 
de origini istorice şi abuzul în raport cu acest tip 
de întreprindere. În ce fel reconstrucţia origini-
lor facilitează reconstrucţia istoriei Bibliotecii 
„Gh. Asachi”? Care sunt limitele acestui demers, 
ce anume constituie o „preistorie”? Istoria Biblio-
tecii Muzeului Municipal poate fi considerată 

„preistorie”? Dacă răspunsul este pozitiv, ne pu-
tem întreba de ce Biblioteca Muzeului Municipal 
şi nu Biblioteca Populară „Ion Creangă” sau chiar 
Biblioteca Regională? Întrebarea inevitabilă care 
se naşte din această discuţie, şi aici suntem cu 
totul de acord cu Florea Ioncioaia, este dacă pu-
tem imagina un discurs istoriografic în afara dis-
cuţiei despre „origini”, vorbind deci exclusiv des-
pre rupturi şi discontinuităţi. Dar şi această pers-
pectivă este ameninţată de un deficit de inteligi-
bilitate, deoarece rupturile pot ascunde la rândul 
lor evoluţii istorice de profunzime, care trebuie 
şi merită reconstituite.  

Dată fiind dilema resimţită acut în acest 
stadiu al cercetării, mai prudent ar fi să afirmăm 
că anul acesta se împlinesc 100 de ani de la înfi-
inţarea celei dintâi Biblioteci Municipale şi 90 de 
ani de la închiderea ei, 70 de ani de la înfiinţarea 
Bibliotecii Regionale, cea care a continuat să fun-
cţioneze fără întrerupere sub diverse titulaturi, 
cea din urmă adoptată fiind valabilă până astăzi.  

 

Ina CHIRILĂ* 

 
 

  

                                                           
* Arhivist în cadrul Arhivelor Naţionale Iaşi. 





ÎNCEPUTURILE BIBLIOTECII 
MUNICIPALE IEȘENE 

REFLECTATE ÎN PRESA INTERBELICĂ 

ondată în 1920, ca o secțiune a Muzeu-
lui Municipal, reorganizată între anii 
1935 şi 1937, închisă în perioada ulti-
mei conflagrații mondiale, redeschisă 

în 1944 și complet reorganizată în 1950, cu în-
tregul fond de carte risipit în anii războiului, Bi-
blioteca Județeană „Gh. Asachiˮ Iași a cunoscut, 
de-a lungul timpului, mai multe restructurări, 
impuse de vitregia vremurilor. Se pare că fondul 
de carte constituit în perioada 1920-1944 s-a 
pierdut în anii războiului. Conform unor infor-
mații, numărul volumelor se ridica, în 1941, la 
23.6221. Alte relatări estimează că „la câteva luni 
după izgonirea fasciștilor, din cele 8-10 mii de 
volume, câte se presupune că avea biblioteca, nu 
mai rămăsese nici unulˮ2. Cert este că – în 1950 – 

1 Nicolae Busuioc, Vicențiu Donose, Biblioteca „Gh. Asa-
chiˮ – 80. O istorie de suflet și de minte, Iași, Editura 
Vasiliana ʼ98, 2000, p. 12. 
2 A. Lupu, Biblioteca Regională din Iași, București, Edi-
tura de Stat Didactică și Pedagogică, 1957, p. 12. 

noile autorități au pus bazele unei Biblioteci Cen-
trale Regionale la Iași, care continua – simbolic 
doar – vechea Bibliotecă Municipală3. 

Nepăstrându-se documente de organizare 
internă (administrativă)4 din perioada 1920-1949, 
vom încerca, în cele ce urmează, să conturăm o 
istorie a Bibliotecii Municipale așa cum aceasta e 
reflectată în (relativ) puținele articole din presa 
interbelică ieșeană. Menționăm că o parte dintre 

3 Cu toate acestea, începuturile Bibliotecii Județene 
de astăzi au fost raportate, chiar și în anii socialis-
mului, la momentul fondării Muzeului Municipal și 
a bibliotecii acestuia. Spre exemplu, în noiembrie 
1971, Biblioteca a sărbătorit semicentenarul (vezi Li-
viu Moscovici, Biblioteca Municipală „Gheorghe Asa-
chiˮ din Iași la o jumătate de secol de existență, în „Re-
vista bibliotecilorˮ, an XXV, nr. 1, ianuarie 1972, p. 23). 
4 Spre exemplu: Registre Inventar, cataloage topogra-
fice sau tematice, specificațiile donațiilor, facturi de 
achiziții etc. 

F
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aceste articole au fost incluse în bibliografia se-
lectivă dedicată Bibliotecii, apărută în 19955. 

1920: Biblioteca Muzeului Municipal 

Ziarul „Opiniaˮ din 4 octombrie 1920 anun-
ța publicului că a avut loc Ședința Comisiei Inte-
rimare, prezidată de Mihai Negruzzi, în cadrul 
căreia s-au discutat chestiuni privitoare la Piața 
Bădărău, iluminatul public, Muzeul Orașului Iași 
[s.n.], despre un bust al lui N. Gane ș.a. Știrea e 
importantă, căci e prima consemnare în presă 
despre Societatea Muzeul Orașului Iași: „Se pri-
mește propunerea d-nilor Ghibănescu, Tafrali și 
Bogdan, de a se întemeia o societate sub denumi-
rea de Muzeul Orașului Iași și se acordă acestei 
societăți o primă subvenție de 100.000 lei.ˮ6 Deși 
în articolul invocat nu se menționează, din alte 
știri ulterioare, cunoaștem că pe lângă Muzeul 
Municipal urma să funcționeze și o bibliotecă. 

Partea administrativă și dezbaterile din pri-
ma fascicolă a buletinului Muzeului Municipal 

5 Liviu Moscovici, Contribuții la bibliografia județului 
Iași: Biblioteca Județeană „Gh. Asachiˮ (1920-1995). 75 
de ani de activitate. Bibliografie selectivă, Iași, 1995, 
pp. 7-8. 
6 *** Ședința Comisiei Inter[i]mare, în „Opiniaˮ, an XVI, 
nr. 4031, 4 octombrie 1920, p. 2. 

din Iași – „Ioan Neculceˮ – aduc lămuriri suplimen-
tare. Înființarea societății amintite nu ar fi fost 
posibilă fără sprijinul primarului Mihai Negruzzi7. 

Crearea Muzeului Municipal a survenit ime-
diat după sfârșitul Marelui Război, când orașul 
Iași încă resimțea neajunsurile provocate de re-
fugiul locuitorilor munteni în Moldova și muta-
rea administrației centrale în fosta capitală mol-
dovenească, devenită, într-un moment neaștep-
tat, capitală a României. De altfel, încă din prime-
le rânduri ale articolului invocat, sunt menționa-
te „nevoile materiale ce apasă comuna Iașilor, ca 
refacerea străzilor, aprovizionarea populațiunei 
cu  de  toate  ale  traiului,  normalizarea  vieții  de 

7 Mihai Negruzzi (1873-1958), descendent al cunos-
cutei familii de boieri moldoveni, a fost scriitor și om 
politic. Era fiul lui Leon C. Negruzzi, el însuși primar 
al Iașului (între 1883 şi 1886). 
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toate zileleˮ8. 
În continuare, e redată cererea lui Gh. Ghi-

bănescu – profesor și publicist – adresată, la 14 
septembrie 1920, președintelui Comisiei Interi-
mare, în cuprinsul căreia deplânge inexistența 
unui muzeu municipal, „care să cuprindă în el tot 
ceia ce interesează Iașii și, prin el, întreaga Mol-
dovăˮ9. Referitor la bibliotecă, Ghibănescu speci-
fica în cererea sa: „O asemenea societate va avea 
în grijile sale să adune tot materialul istoric cu 
privire la Iași și Moldova; să-și aibă biblioteca 
sa ieșană [s.n.], muzeul său istoric ieșan și o re-
vistă istorico-arheologică, care să publice tot ma-
terialul istoric ieșan moldovenesc, ce se găsește 
fie prin arhivele particulare, fie prin depozitele 
noastre culturaleˮ10. Cererea lui Ghibănescu sur-
prinde esența Societății și liniile sale directoare, 
așa cum acestea se vor contura în anii următori. 

Ce a urmat ne spune însuși Ghibănescu: 
descendentul lui Costache Negruzzi a primit ce-
rerea și l-a rugat pe autorul ei să desemneze 3-4 
persoane care să studieze chestiunea și să vină 
cu un proiect de statut. Pe reversul adresei din 
14 septembrie 1920, Ghibănescu a notat urmă-

8 Partea administrativă și dezbaterile, în „Ioan Necul-
ce. Buletinul Muzeului Municipal din Iașiˮ, an I, fasc. I, 
octombrie 1921, p. 156. 
9 Ibidem, p. 157. 
10 Ibidem. 

toarele nume: Orest Tafrali, Sever Zotta, N.A. 
Bogdan și Mihai Costăchescu. Cererea lui Ghibă-
nescu a fost înregistrată la Primăria orașului cu 
nr. 31795/ 1920, iar membrii Comisiei au fost 
numiți prin decizia nr. 202 a primarului Mihai 
Negruzzi. 

Prima întrunire a Comisiei a avut loc la 7 
octombrie 1920, la sediul Primăriei; următoarea 
s-a desfășurat acasă la Orest Tafrali. În cele două 
întâlniri, s-a redactat statutul Societății Culturale 
Muzeul Orașului Iași, care e redat în întregime în 
prima fascicolă a buletinului „Ioan Neculceˮ.  

Direcțiile principale ale Societății erau cele 
enunțate de Ghibănescu în cererea adresată lui 
Mihai Negruzzi, la care s-au adăugat și altele: să 
trezească în public cultul trecutului, să înființeze 
o școală de paleografie și epigrafie, să adune do-
vezi privitoare la trecutul orașului și al Moldovei 
etc. Subvenționarea Societății era în grija Primă-
riei, care urma să înscrie, anual, în buget, sumele 
necesare. Cu privire la sediul Societății, se men-
ționează: „Primăria va pune la dispozițiea Socie-
tății una dintre sălile de la imobilele ce aparțin 
comunei, până ce se va putea dispune de un local 
propriu.ˮ11 

Președintele de onoare al Societății era pri-
marul orașului, iar numărul membrilor activi și 
onorari se ridica la 5. Comitetul se afla la condu-

11 Ibidem, p. 159. 
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cere pe o perioadă de zece ani și urma să dirijeze 
activitatea Muzeului, a Bibliotecii și a Buletinului. 

Noul muzeu urma să preia de la Primăria 
orașului obiectele de artă, tablouri, hărți istorice, 
documente, pietre cu inscripții etc. Așadar, cel 
dintâi patrimoniu al Muzeului s-a constituit din 
donația Primăriei. 

În privința Bibliotecii, statutul precizează: 
„Biblioteca va forma o secțiune a muzeului și va 
face parte integrantă din muzeu. Biblioteca va 
cuprinde în primul loc cărțile tipărite la Iași, peri-
odicele, cum și acele cărți care vorbesc de Iași și de 
Moldova. În acest scop, Primăria Com. Iași va pune 
la dispoziția societății biblioteca sa ocazională, 
pentru a sluji ca prim material al bibliotecei. Re-
gulamentul de administrare al muzeului va cu-
prinde și funcționarea bibliotecii [s.n.].ˮ12 

Primarul orașului, fiind președintele de o-
noare al Societății, avea atribuția de a convoca pe 
membrii Societății la ședințele ordinare și extra-
ordinare și de a stabili legătura dintre Societate și 
Consiliul Comunal. Însă, președintele activ e cel 
care „conduce mișcarea fondurilor și dă aproba-
rea sa la orice cerere de achiziție pentru muzeu și 
bibliotecăˮ. Sarcina inventarierii bunurilor celor 
două entități urma să revină secretarului. 

În cadrul celor două ședințe lunare, care 
urmau să aibă loc, Comitetului îi revenea obliga-

12 Ibidem, p. 160. 

ția de a discuta toate chestiunile privitoare la 
Muzeu și la Bibliotecă, precum și de a gestiona 
inventarierea și catalogarea bunurilor. 

La 20 octombrie 1920, Ghibănescu a primit 
înștiințare oficială din partea Primăriei, prin care 
i se aducea la cunoștință că a fost confirmat ca 
membru în comitetul de conducere al Societății, 
alături de ceilalți patru oameni de cultură13. De 
asemenea, Ministerul de Interne a aprobat înfiin-
țarea Societății și a confirmat bugetul propus i-
nițial. 

Prima ședință oficială a Societății s-a desfă-
șurat în str. Rafail, nr. 1, adică la locuința lui Ghi-
bănescu, la 8 ianuarie 1921. Procesul-verbal con-
semnează prezența celor cinci membri în comite-
tul de conducere, iar Ghibănescu își arată satisfac-
ția „să vază ı̂nfăptuită ideea saˮ. Sarcinile au fost 
distribuite după cum urmează: N.A. Bogdan a pre-
luat casieria, M. Costăchescu, secretariatul, Gh. 
Ghibănescu urma să fie directorul Buletinului, O. 
Tafrali urma să fie directorul școlii de epigrafie și 
paleografie, iar Sever Zotta urma să ocupe postul 
de conservator al muzeului, arhivei și bibliotecii. 

Din aceeași sursă, aflăm că s-a trimis o înști-
ințare către președinta Societății Invalizilor, dna 
Petrovici, prin care aceasta era rugată să propu-
nă despăgubiri pentru clădirea restaurată a Soci-
etății Invalizilor, din curtea Goliei. Conform răs-

13 Ibidem, p. 163. 
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punsului, despăgubirile se ridicau la suma de 
15.000 de lei, care a fost achitată. 

Din motive neclare pentru noi, cei de astăzi, 
dar cunoscute primarului Negruzzi (după cum se 
precizează într-o cerere), profesorul Orest Tafrali 
s-a retras din Societate, iar la 21 ianuarie, locul 
său a fost ocupat de A.D. Atanasiu, profesor la 
Școala de Bele-Arte14. 

La 12 martie 1921, s-a hotărât ca Muzeul să 
se instaleze în aripa zidită a externatului secun-
dar de fete, aripă restaurată de Societatea Invali-
zilor; s-a mai hotărât ca atât biblioteca Primăriei, 
cât și arhiva veche a Eforiei (1832-1856) să fie 
cedate Muzeului. 

La 26 martie 1921, s-a discutat bugetul So-
cietății pe anul 1. N.A. Bogdan era cel care urma 
să se ocupe de angajarea meșterilor zidari pen-
tru amenajarea spațiului și pentru achiziționarea 
mobilierului necesar muzeului, bibliotecii și sălii 
de întrunire a consiliului. Pentru transportul do-
cumentelor Eforiei și a bibliotecii Primăriei, s-a 
cerut aprobarea, ulterior acceptată, a directoru-
lui Școlii Normale de Băieți Vasile Lupu, pentru a 
delega elevii să ajute la acest serviciu. Tot acum, 
s-a primit donația Gheorghe I. Grigoriu, fiul de-
functului funcționar și ziarist I. Grigoriu (Havas), 
care conținea corespondență și acte de familie15, 
                                                           
14 Ibidem, p. 164. 
15 Ibidem, p. 166. 

inventariate de Ghibănescu și care a constituit, 
de fapt, alături de materialul adus de la Primărie, 
întâiul patrimoniu al muzeului. 

Bugetul Societății pe anul 1920-1921 arată 
că cei mai mulți bani au fost alocați pentru tipă-
rirea Buletinului „Ioan Neculceˮ (36.000 lei), la 
care s-au adăugat plățile despăgubirii către Soci-
etatea Invalizilor, reparațiile și amenajarea loca-
lului, mobilierul ș.a. La 20 mai 1921, s-a consta-
tat că toată arhiva Eforiei se afla deja la Muzeul 
Municipal, fiind așezată la etajul I al clădirii din 
curtea Goliei; tot atunci, s-a constatat că rafturile 
Bibliotecii fuseseră aduse, dar au fost așezate în 
sala de ședințe a Consiliului16. 

O a doua donație făcută Muzeului a venit 
din partea soției defunctului profesor Octav 
Erbiceanu, Lucia Octav Erbiceanu. Opisul docu-
mentelor donate e publicat în prima fascicolă a 
Buletinului17. Tot în 1921, Muzeul a primit do-
cumente istorice cu titlul de donație din partea 
familiei Neculai Drosu18. 

Au fost cooptați membri noi, în persoana 
lui Teodor Burada și Ilie Bărbulescu, iar ca mem-
bri corespondenți, Paul Gore (Chișinău), Dimitrie 

                                                           
16 Ibidem, p. 168. 
17 Ibidem, pp. 169-171. 
18 Opisul documentelor donate de N. Drosu a fost pu-
blicat în „Ioan Neculce. Buletinul Muzeului Municipal 
din Iașiˮ, an I, fasc. II, iulie 1922, pp. 352-362. 
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Dan (Cernăuți), Alexandru Lapedatu (Cluj-Napoca) 
și Gh. Balș (București). 

La 3 iunie 1921, membrii Muzeului istoric 
și etnografic Virgil Hălăceanu „opinează că a ve-
nit timpul de a se ceda toate obiectele și cărțile 
acestui muzeu [către] muzeul municipal, cu con-
diția expresă ca o secție să poarte pe veci numele 
de Secțiunea inginer Virgil Hălăceanu19. Se hotă-
răște ca toate obiectele acestui muzeu să fie in-
stalate în etajul II al clădirii, iar biblioteca să se 
așeze în dulapuri aparte, jos, în sala de ședințe a 
Comitetului [s.n.].ˮ20 

Tot în 1921, s-a primit, din partea lui Gh. Ghi-
bănescu, o donație însemnată, cuprinzând do-
cumente care aparținuseră Smarandei Macri, pe 
care profesorul ieșean a reușit să le cumpere la 
kilogram. N.A. Bogdan a fost autorizat să cumpe-
re, pentru muzeu, șase hărți vechi și, în același an, 
au devenit membri de onoare ai Societății mitro-
politul Pimen al Moldovei și N. Iorga.  

S-au făcut totuși, în vâltoarea acestor înce-
puturi, și achiziții pentru Bibliotecă, despre care 
aflăm din același număr al Buletinului „Ioan Ne-
culceˮ: „În ședința de la 27 iunie a.c., d. N.A. Bog-
dan comunică că librăria Isr. Kuppermann din Iași 

                                                           
19 Virgil Hălăceanu (1874-1917) a fost un inginer ie-
șean și animator cultural în capitala Moldovei. 
20 „Ioan Neculce. Buletinul Muzeului Municipal din 
Iașiˮ, an I, fasc. I, octombrie 1921, p. 172. 

pune la dispoziția muzeului, pentru a i se începe 
organizarea bibliotecii moldovinești în general și 
ieșane în special, ca o secție a Muzeului Municipal, 
450 volume, cărți, broșuri și reviste pentru suma 
de 1 leu exemplarul. Cu această ocazie, librăria Isr. 
Kuppermann a binevoit a oferi ca donație muzeu-
lui suma de 180 de lei, ca atenție și urare la scopul 
nobil ce urmărește această instituție. S-a autori-
zat pe d. N.A. Bogdan, casierul Societății, să facă 
plata, să primească donațiunea de 180 lei și să 
înmâneze d-lui Kuppermann adresa de mulțumire 
din partea comitetului. Tot d. N.A. Bogdan va face 
catalogul acestor noi achiziții de cărți.ˮ21 

În august 1921, s-a produs o importantă 
schimbare la vârful administrației municipale 
ieșene: interimatul lui Mihai Negruzzi a încetat, 
în locul său venind Petru Pogonat22, fapt care a 
creat îngrijorare printre membrii Societății, căci 
bugetul acesteia pe anul 1921-1922 a fost redus 
de la 100.000 lei la numai 20.000!23 

                                                           
21 „Ioan Neculce. Buletinul Muzeului Municipal din 
Iașiˮ, an I, fasc. I, octombrie 1921, p. 173. 
22 Petru Pogonat (1880-1957) a fost un jurist român, 
care a ocupat funcția de primar al municipiului Iași 
pentru scurt timp (august 1921); după ce a trecut 
prin închisorile comuniste, a intrat în monahism, la 
Mănăstirea Neamț. 
23 Ioan Neculce. Buletinul Muzeului Municipal din 
Iașiˮ, an I, fasc. I, octombrie 1921, p. 174. 
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În ordine cronologică, următoarele informa-
ții despre Societate le găsim într-un scurt articol 
inserat în ziarul „Opiniaˮ, de unde a lăm că – în 
aprilie 1922 – primarul orașului, Eugen Herova-
nu, a participat la una din ședințele Comitetului, 
rămânând „pe deplin satisfăcut de frumoasa or-
ganizare, de marea bibliotecă [s.n.] și de nume-
roasele antichități adunate acolo [în clădirea din 
curtea Goliei, n.n.]ˮ24. De asemenea, aflăm că Gh. 
Ghibănescu, cu acordul și deplina înțelegere a mi-
tropolitului Moldovei, a hotărât să aducă în cur-
tea Goliei, de la Mănăstirea Cetățuia, cele patru 
trăsuri istorice, aparținând lui Alexandru Ioan 
Cuza și mitropolitului Meletie25. Tot cu acordul 
mitropolitului Pimen, s-a luat decizia ca pietrele 
de pe mormintele din curțile bisericilor ieșene să 
fie transferate la muzeu, „făcându-se astfel un 
decor epigrafic al Iașilor vechiˮ26.  

24 *** Muzeul Municipal, în „Opiniaˮ, an XXIII, nr. 4479 
(greșit numerotat), 29 aprilie 1922, p. 2. 
25 E vorba de mitropolitul Meletie Lefter „Brandabu-
rulˮ (1777-1848); fost episcop al Hușilor, transferat 
ulterior la Roman; în 1844, a ajuns la conducerea 
Mitropoliei Moldovei, unde a păstorit până la moarte. 
26 Transferul acestor valori de patrimoniu nu era 
definitiv, ci doar provizoriu, căci Mitropolia rămânea 

Pimen Georgescu (1853-1934) a fost mitropolit al 
Moldovei începând cu anul 1909, păstorind până la 

moarte; e cunoscut ca „mitropolitul Marii Uniriiˮ 

La ședința din aprilie 1922, a participat, se 
pare, și ministrul de Război, generalul Gheorghe D. 
Mărdărescu (1866-1938). El a făgăduit lui Ghi-
bănescu să trimită muzeului câte un exemplar din 

proprietarul lor; în cazul în care, la Iași, urma să se 
înființeze un muzeu al Mitropoliei, „ele vor fi ridicate 
de la Muzeul Municipal și așezate în muzeul biseri-
cescˮ. 
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trofeele de război, „luate de la dușmanii țăreiˮ27. 
Fascicola II a Buletinului Muzeului Munici-

pal, apărută în 1922, aduce informații prețioase 
despre biblioteca muzeului. Dimitrie Dan, mem-
bru de onoare al Societății, a trimis pentru Biblio-
teca Muzeului Municipal una dintre lucrările sale, 
Chronica Episcopiei de Rădăuți. Tot acum, s-au fă-
cut și unele achiziții: colecția ziarului ieșean „Era 
nouăˮ a fost cumpărată pe o perioadă de 10 ani, 
la suma de 450 lei. De asemenea, „Biblioteca se 
îmbogățește cu întreaga colecție a revistei ieșene 
Arhiva (pe 27 ani), cu toate volumele de docu-
mente slavo-române ale d-lui Gh. Ghibănescu: 
Surete și izvoade – 10 volume, Ispisoace și zapise 
– 9 volume; tot atunci se mai donează, pentru 
biblioteca Muzeului, Revista Arta pe 5 ani, din 
partea d-lui Alex. D. Atanasiuˮ28. 

Muzeul se îmbogățise încă de la fondare cu 
noi bunuri de patrimoniu, căci în 1921 s-au nu-
mărat printre donatori Anton Pătrășcan, Victor 
Vrabie, Spiridon Irimescu, Paul Gore, N.A. Bog-
dan, Maria Zaharescu. Toți aceștia au donat în 
special documente vechi, de proprietate și fami-
liale29. 

                                                           
27 *** Muzeul Municipal, în „Opiniaˮ, an XXIII, nr. 4479 
(greșit numerotat), 29 aprilie 1922, p. 2. 
28 „Ioan Neculce. Buletinul Muzeului Municipal din 
Iașiˮ, an I, fasc. II, iulie 1922, p. 374. 
29 Ibidem, p. 351. 

Patrimoniul Muzeului Hălăceanu a fost tran-
sferat în întregime, în 1921, către Muzeul Munici-
pal și depus în turnul Goliei. N.A. Bogdan a con-
statat însă numeroase lipsuri de cărți și obiecte 
valoroase30. 

Mai apoi, societatea cooptează noi membri 
activi: Paul Gore – „care e pe cale de a se face 
ieșan, prin cumpărarea caselor d-lui Gr. Iamandi, 
strada Carolˮ, pe Gh. I. Brătianu, iul lui Ion Brăti-
anu și tânăr istoric31, pe episcopul Iacob Botoșă-
neanul, egumen al Mănăstirii Sf. Spiridon din Iași 
și episcop vicar al Mitropoliei Moldovei32. 

În ceea ce privește biblioteca Muzeului, 
unele știri despre aceasta sunt cuprinse într-o 
dare de seamă a lui Gh. Ghibănescu către preșe-
dintele de onoare al Societății, primarul orașului, 
Petru Pogonat. Acesta era informat, printre altele, 
la 23 noiembrie 1921, că muzeul ocupase „sala 
de zid restaurată de invalizi, [care] cuprinde 
cinci saloane mari unul peste altul, în cinci eta-
jeˮ33. Bibliotecii nu i se alocase nici măcar o sală, 
căci dulapurile care conțineau cărțile erau așeza-
te în sala de ședințe a Comitetului. 

Mai departe, în același raport, se precizează: 
„Biblioteca Muzeului este alcătuită din fosta bibli-

                                                           
30 Ibidem. 
31 Ibidem. 
32 Ibidem, pp. 365-366. 
33 Ibidem, p. 368. 
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otecă a Primăriei și din marea bibliotecă a muzeu-
lui Hălăceanu, cedată muzeului. Pentru instalarea 
și catalogarea acestei biblioteci, s-au cumpărat 
patru dulapuri mari și mai e încă nevoie de două-
trei dulapuri, spre a fi orânduite și servite cu în-
lesnire publicului cetitor. Pentru catalogarea bi-
bliotecii, comitetul a însărcinat pe d. N.A. Bogdan 
să facă inventarierea și catalogarea pe fișeˮ34. 

Scopul fondării bibliotecii e arătat în ace-
lași document din noiembrie 1921: să adune pu-
blicații apărute la Iași și în Moldova, începând de 
la Cazania mitropolitului Varlaam. Tot atunci, Ghi-
bănescu aducea în discuție sediul Muzeului: „… 
[pe viitor], Muzeul trebuie să-și aibă localul său 
propriu, mândru, frumos și impunător ca stil. 
Răzlețitele săli de cabinet de pinacotecă, de arhe-
ologie, trebuie să fie centralizate într-un muzeu 
care să fie podoaba Iașilor.ˮ35 

Grație intervenției lui Ghibănescu, în peri-
oada când acesta a ocupat funcția de prefect al 
Fălciului, la Muzeul Municipal, au ajuns valoroase 
documente și chiar un iatagan turcesc, lucrat în 
argint, donație a lui Iorgu Constantin, din Fălciu36. 

Tot în fascicola II a Buletinului „Ioan Necul-
ceˮ, ni se oferă informații detaliate despre orga-
nizarea bibliotecii. Oferim, în continuare, un citat 

                                                           
34 Ibidem. 
35 Ibidem, p. 369. 
36 Ibidem, pp. 366-367. 

mai lung, dar elocvent: 
„În şedinţa de la 13 Martie (Proces-Verbal 

No. 20), comitetul s-a ocupat de sporirea biblio-
tecei Muzeului, pentru a se putea spori numărul 
cărţilor şi a se aduce la îndeplinire prevederile 
art. 10 din statute. 

În acest scop, s-a făcut o adresă Rectoratu-
lui Universităţii de laşi care, sesizând comitetul 
bibliotecei Universitare, să dispună acordarea a 
câte un exemplar din toate tipăriturile cari au fost 
trimise bibliotecei de Iaşi în 2 exemplare. Prin 
această măsură se degajează şi biblioteca Univer-
sităţii de foarte multe cărţi, care n-are unde să le 
pună, şi se face un îndoit serviciu publicului. 

Pe cât suntem informaţi, cererea comitetu-
lui Muzeului e în studiu în sânul comisiunii bi-
bliotecei, şi cum şi seminariile Universitare au 
cerut pentru sine parte din dublete, comisiunea 
va dispune ca scrierile de specialitate să fie do-
nate seminariilor Universitare, iar dubletele căr-
ţilor de literatură estetică bibliotecii Muzeului 
Municipal. 

În legătură cu organizarea bibliotecii şi ar-
hivei de documente, s-a discutat întocmirea cata-
loagelor şi trecerea cărţilor şi documentelor pe 
fişe. 

D-l casier a prezentat comitetului mai mul-
te sisteme de fişe, ce se găsese actualmente în 
întrebuinţare la diferitele biblioteci din Iaşi. În 
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acest scop, s-a dispus ca în noul buget să se pre-
vadă un articol special pentru cumpărarea şi 
scrisul fişelor, adoptându-se sistemul bibliotecei 
Universitare din Iaşi. Fiecare carte va fi trecută 
în 2 fişe, din care una va fi orânduită în mod alfa-
betar pe autori, şi a doua pe specialităţi. Cât pen-
tru documente, s-a dispus ca pe lângă condica în 
care se vor trece în opise documentele în plicuri 
speciale după donațiuni şi achizițiuni, se vor 
scrie şi pe fişe aşezate toate în ordine cronologi-
că, sistemul Academiei.ˮ37 

În 1922, primarul orașului a devenit juris-
tul Eugen Herovanu (1874-1956) care, deși a 
vizitat Muzeul, Biblioteca și a văzut întreaga ar-
hivă constituită, fiind „pe deplin satisfăcut de 
frumoasa organizareˮ (vezi știrea din „Opiniaˮ), 
nu a reușit să ofere ca subvenție Societății decât 
modica sumă de 10.000 lei. A promis totuși ca, 
după deschiderea Muzeului către public, plata 
personalului administrativ să intre în bugetul 
Primăriei.38 

În numerele următoare ale buletinului 
„Ioan Neculceˮ, se poate (timid) constata că dez-
voltarea și organizarea bibliotecii Muzeului Mu-
nicipal nu mai era o prioritate pentru membrii 
Societății, chiar dacă, la 21 octombrie 1922, Ghi-
bănescu a trimis un memoriu Primăriei, în care 
                                                           
37 Ibidem, p. 377. 
38 Ibidem, p. 380. 

solicita angajarea unui custode pentru muzeu, 
care urma să fie la dispoziția publicului în zilele 
de sărbătoare și duminicile (Muzeul nu fusese 
deschis publicului încă) și care să ajute la aranja-
rea materialului din bibliotecă și muzeu. În ace-
lași memoriu, se solicita angajarea unui om de 
serviciu și majorarea subvenției, în special pentru 
tipărirea buletinului oficial, în condițiile scumpirii 
costurilor tipografice. De asemenea, era reiterată 
o cerere aprobată de administrația Herovanu, 
prin care unele obiecte de artă, dulapuri, dar și 
arhiva breslei calicilor, păstrată în cadrul depar-
tamentului Contencios, să fie transferate în pa-
trimoniul Muzeului39. 

Chestiunea privitoare la buget și la angaja-
rea unui custode a fost aprobată de primărie, la 
24 ianuarie 192340. Ulterior, postul de custode a 
fost ocupat de Traian Ichim. Mihai Costăchescu, 
alături de N.A. Bogdan au fost autorizați, „din do-
rul de a spori biblioteca cu cărți vechi tipărite la 
Iași, să controleze volumele oferite de librăria 
Israel Kuperman și să le cumpereˮ. Investigația 
lui N.A. Bogdan, casier al Societății, a fost concre-
tizată prin cumpărarea a 110 volume, în valoare 
de 550 lei41. 

Deși nu era deschis publicului, Muzeul a pri-

                                                           
39 Ibidem, fasc. III, 1923, p. 215. 
40 Ibidem, p. 220. 
41 Ibidem, p 230. 
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mit, la 26 noiembrie 1922, vizita Principelui Ni-
colae, care „a arătat un vădit interes pentru obi-
ectele muzeului, care vorbesc de persoane dom-
neștiˮ42; câteva luni mai târziu, Sofia de Wied, 
fostă principesă domnitoare a Albaniei, a vizitat 
Muzeul43. Anul următor, aceleiași instituții i-au 
trecut pragul alte personaje princiare: Principele 
Carol și Principesa Elena. 

În bugetul pe anul 1923, se menționa că bi-
bliotecii îi fuseseră alocate 3000 lei44 (un an mai 
târziu suma va crește, dar modic, la 4000 lei), în 
condițiile în care tipărirea fascicolei III a buleti-
nului „Ioan Neculceˮ costase 31.000 lei45. 

În 1923, N.A. Bogdan renunță la postul de 
casier și devine, oficial, bibliotecar și vicepreșe-

42 Ibidem, p. 220. 
43 Ibidem, p. 221. 
44 Ibidem, p. 229. 
45 Ibidem, fasc. IV, 1924, p. 271. 

dinte. Acest fapt a provocat o schimbare în ceea 
ce privește atribuțiile membrilor Comitetului. 
Postul de casier a revenit lui Mihai Costăchescu46. 

În privința lui N.A. Bogdan, trebuie făcută o 
precizare: el era bibliotecar al Muzeului, căci bi-
blioteca nu avea personalitate juridică, iar faptul 
acesta era departe de a se realiza. Așa-zisa biblio-
tecă municipală fusese, de fapt, o simplă preve-
dere în statut. Membrii Societății erau interesați 
mai cu seamă de achiziționarea de obiecte pen-
tru muzeu (în special documente istorice, care 
urmau să fie publicate în „Ioan Neculceˮ). Cărțile 
bibliotecii aveau un circuit mult prea restrâns, 
iar publicul larg probabil nici nu auzise de exis-
tența acestei entități. 

Lipsa unor registre de inventar era acut re-
simțită, motiv pentru care sarcina inventarierii 
muzeului și a cărților bibliotecii a revenit lui N.A. 
Bogdan și Traian Ichim. Cei doi urmau să alcătu-
iască un catalog al volumelor adunate în puținele 
dulapuri din sala de consiliu47. 

Însă, a intervenit o problemă, căci Primăria 
orașului a solicitat Muzeului restituirea întregii 
biblioteci ce-i fusese donată (cu tot cu dulapuri!), 
pe motiv că mare parte din cărți sunt necesare 
serviciului tehnic. Membrii Societății au analizat 
înștiințarea Primăriei și au hotărât respingerea 

46 Ibidem, p. 293. 
47 Ibidem, pp. 295, 310. 



 
 

 
 
Un veac în slujba comunităţii. Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi                                                                                                  48 

 
 
 

parțială a acestei cerințe și doar unele cărți, de 
specialitate, urmau să fie restituite, pe baza unui 
proces-verbal48. 

În anul 1924, N.A. Bogdan a lucrat intens la 
inventarierea obiectelor Muzeului și a prezentat 
concluziile sale în toamnă, când au fost reluate 
întrunirile Comisiei. În total, Muzeul deținea, la 
30 septembrie 1924, 4658 de obiecte. În privința 
bibliotecii, alcătuirea cataloagelor a necesitat 
mai mult timp, așa încât N.A. Bogdan și-a prezen-
tat doar metoda de lucru, respectiv alcătuirea 
unor cataloage tematice: catalogul A urma să cu-
prindă volumele referitoare la istorie, politică, 
armată; catalogul B era aferent dicționarelor, ca-
taloagelor, calendarelor, cărților scolastice; cata-
logul C urma să cuprindă volumele de literatură, 
arte frumoase, etnografie, călătorie, filosofie49. 

În bugetul pe anul 1925, pentru cumpăra-
                                                           
48 Ibidem, p. 301. Din rațiuni practice, Primăria nu a 
dorit niciodată să renunțe la propria sa bibliotecă. 
Acest fapt este întărit și de următoarea situație: în 
1944, „pentru completarea bibliotecei administrative 
și tehnice a Primăriei Municipiului nostru, cu cărți de 
specialitate, s-a acordat un însemnat fond. Pentru 
întâiași dată Primăria are o asemenea bibliotecă teh-
nică și administrativă. Este o acțiune de pregătire a 
funcționarilor, prin cursuri și școliˮ (vezi „Evenimen-
tulˮ, an XXXVIII, nr. 9135, 21 martie 1944, p. 4.) 
49 „Ioan Neculce. Buletinul Muzeului Municipal din 
Iașiˮ, fasc. V, 1925, p. 292. 

rea cărților, a fost alocată suma de 10.000 de lei 
(comparativ, tipărirea buletinului costa 30.000 
de lei)50. Probabil, achiziția documentelor istori-
ce, a medaliilor sau a altor obiecte care urmau să 
facă parte din patrimoniul Societății erau cum-
părate tot din această sumă, căci nu era prevăzut 
nimic în buget referitor la acest din urmă aspect. 
În bugetul pe anul 1926, acest fapt este explicit 
arătat: 10.000 de lei pentru cărți și obiecte de artă, 
în condițiile în care tipărirea publicației „Ioan 
Neculceˮ ajunsese să coste 50.000 de lei. Abia 
anul următor (1927), suma alocată cumpărării 
cărților pentru bibliotecă și a obiectelor de pa-
trimoniu crește la 20.000 de lei, dar acest fapt s-a 
petrecut pe fondul ridicării costurilor de tipărire 
pentru revistă: 70.000 de lei! În 1928, sunt sista-
te achizițiile de carte, căci în bugetul pe acest an 
era specificat că au fost alocați 12.000 de lei doar 
pentru cumpărarea obiectelor de artă. Un an mai 
târziu, cumpărarea cărților revine în buget, ală-
turi de achiziționarea obiectelor de artă, dar pen-
tru aceste achiziții sunt alocați doar 6.000 de lei, 
în condițiile în care costurile de tipărire a revistei 
se ridicaseră la 93.250 de lei. Chiar membrii Soci-
etății simt să facă precizarea, în fascicola VIII a 
revistei „Ioan Neculceˮ (1930), că „cele mai mari 
cheltuieli [ale Societății, n.n.] le prezintă tipărirea 
buletinuluiˮ. 
                                                           
50 Ibidem, p. 314. 



 
 
 
 
49   Capitolul 1. Istoric   

 
 
 

Să urmărim totuși dezvoltarea colecțiilor 
bibliotecii Muzeului. În 1925, s-au cumpărat cinci 
cărți vechi, inventariate cu nr. 28-32. Volumele 
au fost achiziționate de la o persoană particulară, 
Catinca Anghel, și au costat 200 de lei51. Ulterior, 
A.D. Atanasiu donează patru cărți vechi, printre 
care și Biblia tipărită la Petersburg, în 181752. 

Vicepreședintele N.A. Bogdan a venit, în 
1927, cu o propunere interesantă. El a solicitat 
Primăriei să ofere spre închiriere camerele libe-
re din fosta clădire în care funcționase Societatea 
de Medici și Naturaliști, pentru organizarea unei 
expoziții permanente și a deschiderii bibliotecii 
publicului larg. În buletin, răspunsul Primăriei e 
consemnat sec: „nu a putut satisface doleanțele 
muzeuluiˮ53. 

Conform publicației oficiale, în anii urmă-
tori, achiziția de carte a Muzeului Municipal a 
fost inexistentă, deși Muzeul a cumpărat docu-
mente istorice, o măsea de mamut54, o sabie tur-
cească și o icoană veche55. E interesant și răs-
punsul oferit de Muzeu Administrației financiare, 
care transmitea acestei din urmă instituții, prin 
adresa nr. 3376, că „la Muzeu nu este nici un 

                                                           
51 Ibidem, p. 341. 
52 Ibidem, fasc. VI, 1926-1927, p. 312. 
53 Ibidem, p. 373. 
54 Ibidem, fasc. VII, 1928, p. 241. 
55 Ibidem, p. 262. 

funcționar plătit cu salar ixˮ56. 
Biblioteca și-a îmbogățit colecțiile într-o 

manieră aleatorie și lapidară. În 1929, a donat 3 
cărți vechi (Antologhion, Triod și Octoih) Pavel 
Michiu57. Tot în acest an, custodele Muzeului – 
Traian Ichim, mulți ani funcționar al Arhivelor – 
a murit „prin strangulareˮ58. E greu de precizat, 
în acest moment, care a fost contribuția sa reală 
la inventarierea bibliotecii și a muzeului; în mod 
cert a avut merite care nu pot fi trecute cu vede-
rea. 

În 1931, Societatea a împlinit 10 ani de exis-
tență, dar acest fapt a coincis cu un declin la care 
au contribuit mai mulți factori, identificați într-o 
cercetare recentă: criza economică și insuficiența 
fondurilor alocate de Primărie, destrămarea gru-
pului de prieteni care formau Comitetul și pensi-
onarea unora dintre ei, inclusiv a lui Ghibănescu, 
în 1931, sau „lipsa unei continuități instituționa-
le normale, determinate în mare măsură de fac-
torul politic, vidul legislativ, dar, mai ales, de fac-
torul umanˮ59. 

                                                           
56 Ibidem. 
57 Ibidem, fasc. VIII, 1930, p. 214. 
58 Ibidem, p. 222. 
59 Ina Chirilă, Societatea culturală, istorico-arheologică 
„Muzeul Orașului Iașiˮ. Destinul unei instituții uitate, în 
„Ioan Neculce. Buletinul Muzeului de Istorie a Moldo-
veiˮ, serie nouă, XVI-XVIII, 2010-2012, p. 196. 
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Semnele declinului pot fi identificate în 
schimbarea denumirii Muzeului (devine Muzeul 
Istoric și Artistic al Municipiului Iași), Biblioteca 
începe să fie percepută de Primărie ca o entitate 
separată, iar lipsa Părții administrative și dezba-
terile din penultimul fascicol al buletinului „Ioan 
Neculceˮ arată că „societatea nu mai funcționa la 
parametrii inițialiˮ60. 

Desființarea Societății a presupus și înceta-
rea tuturor activităților care se desfășurau în clă-
direa Muzeului Municipal. Patrimoniul adunat în 
clădirea din curtea Goliei a fost împărțit, ulterior, 
între diverse instituții ieșene, precum Arhivele 
Statului, Muzeul „Cuza Vodăˮ sau Biblioteca Po-
pulară „Ion Creangăˮ. 

Biblioteca Muzeului deținea, în 1927, 2732 
de volume, dar e interesant de observat că achizi-
țiile pentru Bibliotecă au continuat și după des-
trămarea Societății, în 193161. 

Deschiderea, în 1937, în clădirea fostului 
Muzeu Municipal, a Bibliotecii Populare „Ion 
Creangăˮ arată că noua instituție era o continua-
re – nu doar simbolică – a primei biblioteci muni-
cipale, al cărei fond de carte îl preluase. 

 

                                                           
60 Ibidem, pp. 195-196. 
61 Ibidem, p. 189. 
 

 
1937: Biblioteca Populară „Ion Creangăˮ din 
ograda bisericei Golia 

 
 În anii 1935-1937, s-au făcut demersuri 

pentru ca Biblioteca Municipală ieșeană să fie 
deschisă publicului. Fosta capitală a Moldovei 
simțea acut lipsa unei biblioteci publice, accesibi-
lă tuturor categoriilor sociale. Încă din 1913, N.A. 
Bogdan, vorbind despre Biblioteca Universității, 
o considera „insuficientăˮ, căci „marele public cu 
greu se poate folosi de ea, fiind situată aproape 
de marginea orașului, iar oarele în care e deschi-
să fiind tocmai acele în care toată lumea are alte 
ocupații, – contrar de ce se întâmplă cu toate 
celelalte biblioteci publice din lumea întreagăˮ62. 

Același publicist găsea prost organizate și 
bibliotecile ieșene particulare care, deși erau 
deschise publicului, aveau un număr restrâns de 
volume și erau lipsite de mijloace de organizare 
eficiente; câteva exemple: Biblioteca Școlii de 
băieți Nicolina, înființată grație donațiilor Elizei 
Conta; Biblioteca din curtea Bisericii Bărboi, 
constituită pe baza donațiilor lui N. Iorga; Biblio-
teca din str. Gheorghe Lozonschi, fondată de Vir-

                                                           
62 N.A. Bogdan, Orașul Iași. Monografie istorică și soci-
ală, ilustrată, ediția a doua, refăcută și adăogită, Iași, 
1913, p. 269. 
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gil Hălăceanu63. 
La materializarea proiectului de bibliotecă 

din ograda bisericei Golia au contribuit decisiv 
Osvald Racoviță, primarul orașului, N. Iorga – 
care a susținut în mod constant, prin vizite și 
donații, noua bibliotecă, și Rudolf Suțu – director 
desemnat. 

Biblioteca Populară „Ion Creangăˮ a preluat 
fondul de carte al Bibliotecii Muzeului Munici-
pal64, însă acesta era considerat modest din 
punctul de vedere al numărului volumelor deți-
nute. S-a făcut un apel către ieșeni, prin care erau 
încurajate donațiile. 

În „Opiniaˮ din 9 mai 1937, citim: „Direcți-
unea Bibliotecii Populare Ion Creangă a Primări-
ei Municipiului (ograda bisericei Golia) adresea-
ză un călduros apel către d-nii editori, librării, 
profesori și bibliotece din Iași, să contribuie și să 
ajute la înfăptuirea acestei frumoase opere – da-
torită râvnei depusă de d. primar O. Racovitză – 
trimețând Bibliotecei, din operile lor, reviste, 
cărți etc.ˮ65 

În toamna anului 1937, Biblioteca Munici-
pală a fost inaugurată în mod festiv, sub denumi-

63 Ibidem. 
64 Constantin Gâlea, Liviu Moscovici, Biblioteca Muni-
cipală din Iași la o dublă aniversare, în „Revista biblio-
tecilorˮ, an XXIV, nr. 7, iulie 1971, p. 409. 
65 Ziarul „Opiniaˮ, an XXXIII, nr. 9028, 9 mai 1937, p. 6. 

rea Biblioteca Populară „Ion Creangăˮ. Inaugura-
rea a avut loc duminică, 19 septembrie (chiar 
dacă știrea a apărut în presă abia marți, iar auto-
rul articolului făcea referire la evenimentul de 
„eri dimineațăˮ). „Opiniaˮ ne oferă o descriere a 
ceremoniei: 

„Eri dimineață [s.n.], în prezența unui pu-
blic select și numeros, a avut loc solemnitatea 
inaugurării bibliotecei populare Ion Creangă a 
primăriei municipiului Iași, organizată de distin-
sul nostru coleg, d. Rudolf Suțu, din inițiativa     
d-lui primar O. Racovitză. 

Solemnitatea a început printr-o slujbă reli-
gioasă oficiată de un sobor de preoți, în prezența 
I.P.S. Nicodim al Moldovei și P.S. Partenie Cio-
pron, episcopul armatei. A urmat apoi o înălță-
toare și plină de înțelepciune cuvântare rostită 
de chiriarhul Moldovei. P.S Mitropolit Nicodem 
vorbește despre rostul cărții și de biblioteca mu-
nicipală spunând că s-a deschis un șipoțel cu apă 
duhovnicească și, amintind din Sfânta Scriptură, 
înaltul prelat a spus: De se însetează cineva să vie 
să bea. În încheiere, Mitropolitul Moldovei felici-
tă pe dl. primar Racovitză, exprimându-și dorința 
ca imensa curte a bisericei Golia (unde se află 
instalată biblioteca) să se transforme în bibliote-
că pentru Iași și Moldova.  

D. Const. Meisner, fost ministru, exprimă 
adânca mulțumire sufletească la inaugurarea 
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acestei opere a d-lui primar Racovitză, spunând, 
între altele: Cultură fără biblioteci nu se poate, de 
aceia se impunea în Iașul cultural, pe lângă cele 
două biblioteci existente – aceia a Universității și 
a Fundației – de care se pot folosi numai inte-
lectualii [s.n.], și o bibliotecă pentru popor. 

În încheiere, d. Meisner felicită pe primar 
pentru buna alegere pe care a făcut-o numind ca 
director al Bibliotecei pe iubitorul de cărţi d. Ru-
dolf Suţu, propunând apoi să se asigure existenţa 
bibliotecei, trecându-se o subvenţie în bugetul 
primăriei. 

D. primar Racovitză arată că, în scurt timp 
de activitate, cu concursul d-lui Suțu, a putut face 
ca biblioteca populară a municipiului să se inau-
gureze cu 10 mii de volume. D. primar expune 
apoi sentimentul de care a fost călăuzit la în-
fiinţarea bibliotecei, anunţând că a hotărât ca 

această instituţie de cultură să fie alimentată din 
fondul cultural al primăriei, mulţumind apoi tu-
turor acelor ce l-au sprijinit în această operă. 

A mai vorbit d. Rudolf Suțu, directorul bibli-
otecei, arătând râvna depusă de primar şi d. dr. P. 
Zosin, care a expus necesitatea morală a cărţii pen-
tru propăşirea unui popor. 

La urmă, asistenţa a vizitat biserica Golia şi 
clădirea unde se va instala Muzeul istoric muni-
cipal.ˮ66 

E surprinzătoare capacitatea lui Rudolf Su-
țu de a spori fondul de carte al Bibliotecii. Dacă 
din colecția care aparținuse fostului Muzeu Mu-
nicipal a fost preluat un număr de aproximativ 
3.000 de volume, merită reținut faptul că – la 
inaugurare – Biblioteca număra 10.000 de cărți. 

Chiar Rudolf Suțu a făcut, în acest sens, de-
mersuri personale la instituții bucureștene, des-
pre care amintea, sumar, într-un articol publicat 
la 12 decembrie 1937. Spre exemplu, la Biblioteca 
Fundației pentru Literatură și Artă din București, 
mărturisește Suțu, „am întâmpinat numai bună 
voință pentru donațiile de cărțiˮ; iar mai departe, 
continuă: „Și mereu, mereu, am răsfoit cărțile de 
la Fundație, pe care le ochisem să fie donate pen-
tru Biblioteca Populară Ion Creangă de la noi. D-

66 Z. Dessmond, Inaugurarea Bibliotecii Populare „Ion 
Creangăˮ a orașului Iași, în „Opiniaˮ, an XXXIII, nr. 
9138, 21 septembrie 1937, p. 3. 
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șoara funcționară de la Fundație, care golea 
bibliotecele, scotea cărțile ce le alegeam, gata să 
fie împachetate, pentru a le rădica și a le aduce la 
Iași, parcă obosise și atunci… i-am spus ca să… 
ieau mai bine bibliotecile [rafturile, n.n.] cu tot cu 
cărți, pentru Biblioteca Ion Creangă.ˮ67 

Tot de la București, 
Suțu a avut susținerea pro-
fesorului I.E. Torouțiu68, 
„sufletulˮ Institutului de 
Arte Grafice „Bucovinaˮ. În 
urma unei vizite persona-
le făcute la sediul din Str. 
Gr. Alexandrescu din capi-
tală, directorul Bibliotecii 
municipale ieșene nota: 
„I.E. Torouţiu, când m-a 
văzut intrând, m-a luat 
înainte: ştiu de ce ai venit; 
şi, deschizându-mi uşa ce 
dă spre rafturile nesfârşi-
te de cărţi, mi-a spus: intră și alege ce vreai şi cât 
vreai, din cărţile ce, precum vezi, sunt așezate pe 

67 Rudolf Suțu, Între cărți, la bibliotecă, în „Opiniaˮ, an 
XXXIV, nr. 9209, 12 decembrie 1937, p. 1. 
68 Ilie E. Torouțiu (1888-1953), bucovinean de origi-
ne, s-a afirmat ca istoric și critic literar; a fost direc-
tor al revistei „Convorbiri literareˮ ı̂n perioada ulti-
mei conflagrații mondiale. 

categorii. Și am intrat acolo, am trecut și peste 
atelierele de tipografie, de legătorie de cărți, cari 
ocupă mai multe etaje și… am început să aleg 
cărțile donate.ˮ69 

Însă autorul Iașilor de odinioară a făcut in-
tervenții și la rudele sale pentru a dona cărți, re-

viste etc. la „nouaˮ biblio-
tecă. Pasiunea și dragos-
tea acestui prim director 
al Bibliotecii pentru insti-
tuția pe care o conducea e 
și mai bine înțeleasă dacă 
facem trimitere la gestul 
avocatului Petru Nedel-
schi, cumnatul său. În 
februarie 1938, s-a con-
statat că în testamentul 
acestuia era precizat fap-
tul că mare parte din bi-
blioteca sa personală ur-
ma să ajungă în colecțiile 

Bibliotecii Populare „Ion Creangăˮ70. Donația 
cuprindea colecții complete de reviste, cărți de 
literatură și istorice, beletristică străină etc., iar 

69 Rudolf Suțu, Între cărți, la bibliotecă, în „Opiniaˮ, an 
XXXIV, nr. 9209, 12 decembrie 1937, p. 2. 
70 *** O donație pentru Biblioteca „Ion Creangăˮ, în 
„Opiniaˮ, an XXXIV, nr. 9264, 19 februarie 1938, p. 2. 

Constantin Agafiței, „Junimea”, tablou în ulei – 
aflat, în 1938, în patrimoniul Bibliotecii Populare 

„Ion Creangăˮ, astăzi în expoziția permanentă de la 
Muzeul „Vasile Pogorˮ  
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reporterul care a redactat articolul din „Opiniaˮ 
apreciază numărul acestor volume la peste 200. 

Treptat, patrimoniul Bibliotecii Populare 
„Ion Creangăˮ s-a mărit considerabil. Instituția 
primea nu doar cărți, ci și opere de artă. Un ta-
blou impresionant, pictat de Constantin Agafiței, 
era, la începutul anului 1938, una dintre piesele 
de interes pe care Biblioteca Municipală le deți-
nea. Jurnalistul Aurel Leon a publicat în presa 
ieșeană o detaliată descriere a impresionantului 
tablou, apreciind calitățile artistice ale pictoru-
lui71. Astăzi, acest tablou poate fi admirat în ex-
poziția permanentă a Muzeului Național al Lite-
raturii Române Iași (Casa Pogor) și ar fi intere-
sant de urmărit când și cum a fost scos din gesti-
unea Bibliotecii Municipale, ajungând în colecții-
le muzeului din Copou (inaugurat totuși în 
1972!). 

Conform unei știri apărute în presa locală, 
în 1938, Biblioteca deținea peste 17.000 de vo-
lume. Profesorul Ioan Petrovici72, cadru didactic 
la Universitatea din Cernăuți, vizitând instituția, 

                                                           
71 A[urel] L[eon], „Junimeaˮ ține ședință. Tabloul pic-
torului C. Agafiței, în „Opiniaˮ, an XXXIV, nr. 9271, 27 
februarie 1938, p. 2; articolul a fost republicat de 
curând, în revista „Dacia literarăˮ, an XXIV (serie no-
uă), nr. 116-117 (5-6, mai-iunie 2013), pp. 3-4. 
72 Cunoscut filosof, om politic și academician, născut 
la 1882, în Tecuci, și mort la 1972, în București. 

a rămas impresionat de organizarea acesteia și 
considera, pe bună dreptate, că meritul organi-
zării bibliotecii din curtea Goliei revine fostului 
primar Osvald Racoviță. „Ca oraș al culturii, Iașu-
lui îi trebuia această bibliotecă [municipală, 
n.n.]ˮ, scria, în mai 1938, Ioan Petrovici73. 

Biblioteca condusă de Rudolf Suțu a avut 
susținerea multor oameni de cultură, însă cel 
care l-a ajutat cel mai mult pe publicistul ieșean a 
fost, fără îndoială, N. Iorga. Botoșănean de origi-
ne, cu studii la Iași, N. Iorga a rămas profund ata-
șat de orașul în care a urmat studiile liceale și 
universitare. 

 

Despre vizita lui N. Iorga la Biblioteca Mu-
nicipală, aflăm dintr-o știre inserată în presa ie-
șeană: „D. Profesor N. Iorga, întovărășit de con-
                                                           
73 Ioan Petrovici, Biblioteca Municipală – o instituție 
utilă, în „Opiniaˮ, an XXXIV, nr. 9330, 8 mai 1938, p. 1. 
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gresiștii Ligei Culturale, a vizitat Biblioteca Popu-
lară Ion Creangă din ograda bisericei Golia, fiind 
primit de d. director R. Suțu. D. Iorga a făcut 
bibliotecei o importantă donație de cărți, din 
partea Ligei Culturale.ˮ74 Se face trimitere, în 
concisa informație din „Opiniaˮ, la una dintre 
donațiile lui Iorga către Biblioteca Municipală 
ieșeană, care a a avut loc cu două luni înaintea 
inaugurării bibliotecii din ograda bisericei Golia. 

Iorga a fost unul dintre cei mai mari susți-
nători dintre oamenii de cultură ai Bibliotecii 
Populare „Ion Creangăˮ. La aceasta, au contribuit 
și bunele relații pe care le avea cu directorul Ru-
dolf Suțu. Același ziar ieșean citat mai sus – 
„Opiniaˮ – nota, spre exemplu, la 20 mai 1938: 
„D. profesor N. Iorga a primit [i]eri, la București, 
pe d. Rudolf Suțu, directorul Bibliotecii Populare 
Ion Creangă din Iași. La cererea d-lui Suțu, d. 
prof. Iorga a dat dispoziții ca toate instituțiile 
dependente de Liga Culturală, ca și cele ce sunt 
sub directa sa conducere, să pu[i]e la dispoziție 
un număr însemnat de cărți pentru Biblioteca 
Ion Creangă din Iași. În amintirea anilor petre-
cuți la Iași, pe când era elev la Liceul Național și 
ca elev al fostului profesor de l[imba] și literatu-
ra franceză Al. Gr. Suțu, tatăl domnului R. Suțu, d. 

74 *** Informațiuni, în „Opiniaˮ, an XXXIII, nr. 9070, 1 
iulie 1937, p. 3. 

profesor Iorga a satisfăcut imediat cererea ce i 
s-a adresat.ˮ75 

Se pare totuși că marele istoric și om politic 
a revenit în anul următor la biblioteca ieșeană, 
căci același cotidian anunța, la 18 septembrie 
1938: „În cursul anului, Biblioteca a fost vizitată 
de dl profesor N. Iorga, care a și făcut, în mai 
multe rânduri, donații de cărți.ˮ76 

Împlinirea unui an de existență a Bibliotecii 
Municipale nu a trecut neobservată în presa tim-
pului. Un scurt articol, nesemnat, dar important 
din punctul de vedere al informațiile conținute, 
este relevant. Îl redăm, în continuare, în întregi-

75 *** Informațiuni, în „Opiniaˮ, an XXXIV, nr. 9339, 20 
mai 1938, p. 3. 
76 *** Biblioteca Populară „Ion Creangăˮ a împlinit un 
an de existență, în „Opiniaˮ, an XXXIV, nr. 9441, 18 
septembrie 1938, p. 1. 
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me: „Se împlineşte un an de la inaugurarea bibli-
otecii populare Ion Creangă din ograda bisericei 
Golia. În prezenţa Î.P.S.S. Mitropolitul Nicodem, a 
d-lor C. Meissner şi Osv. Racoviţă – înființitorul 
bibliotecii – s-a făcut, în ziua de 18 septembrie 
1937, inaugurarea acestei biblioteci şi care numă-
ra atunci 10.000 cărți. 

Î.P.S.S. Mitropolit Nicodim,  
al doilea patriarh al României 

(1864-1948) 

Biblioteca a fost consultată, de atunci, de un 
număr de 3.500 de cetitori, cari în special au 
cercetat cărţi de literatură română şi străină. În 
cursul anului, Biblioteca a fost vizitată de dl pro-

fesor N. Iorga, care a și făcut, în mai multe rân-
duri, donații de cărți, de elevele liceului ortodox 
de fete Elena Doamna din Cernăuți, de către ele-
vii Școalei Normale Vasile Lupu, de către d-nii C. 
Meissner, A.C. Cuza, general M. Negruzzi, Osvald 
Racoviță (care și acum se interesează de mersul 
acestei instituții) etc. 

Astăzi, biblioteca are 16.266 cărți, donate 
din toată țara. Printre principalii donatori este și 
Î.P.S.S. Mitropolitul Nicodem (cărți și icoane). Este 
de remarcat și donațiunea d-nei Elena Nicolau 
(văduva fratelui comisar Nicolau), care a dăruit 
două tablouri semnate de vechii pictori Stahi77 și 
Roteanu78 [s.n.]. Actul acesta merită să găsească 
imitatori.ˮ79 

Mai notăm că, în același an – 1938 –, Rudolf 
Suțu a devenit și director al Muzeului „Cuza Vo-
dăˮ80, deschis pe Str. Lăpușneanu (în fostul palat 
domnesc al lui Alexandru Ioan Cuza), al cărui 

77 Constantin D. Stahi (1844-1920), a fost un impor-
tant pictor și gravor ieșean. 
78 E vorba de Nicolae Roteanu, pictor român, autorul 
frescelor de la Biserica Talpalari, din Iași. 
79 *** Biblioteca Populară „Ion Creangăˮ a împlinit un 
an de existență, în „Opiniaˮ, an XXXIV, nr. 9441, 18 
septembrie 1938, p. 1. 
80 Ocupa, de asemenea, și poziția de șef al cenzurii 
locale, din care însă a demisionat, la începutul lui 
februarie 1939 (vezi „Opiniaˮ, an XXXVI, nr. 9561, 9 
februarie 1939, p. 4). 
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ctitor era considerat, în epocă, N. Iorga81. Istori-
cul a participat la inaugurarea muzeului, la 16 
octombrie 193882, și a donat mai multe tablouri, 
motiv pentru care, în presa vremii, denumirea 
noii instituții e consemnată ca Muzeul de arte fru-
moase83. 

Faptul că Biblioteca Populară „Ion Creangăˮ 
devenise, în anii ’40 ai secolului trecut, o institu-
ție respectată și apreciată, e dovedit și de Enci-
clopedia României, tipărită în 1938, care așeza 
Biblioteca Municipală printre cele mai importan-
te instituții culturale din Iași84. 

La creionarea acestei situații au contribuit 
mai mulți factori, dar oamenii, relațiile dintre 
aceștia și devotamentul multora (la loc de cinste 
de situează O. Racoviță, R. Suțu și N. Iorga) au 
permis modestei inițiative să prindă contur și să 

                                                           
81 Atunci când Muzeul a primit, în martie 1939, o do-
nație „de piese istoriceˮ, din partea avocatului Petru 
Pogonat, directorul R. Suțu l-a înștiințat de aceasta și 
pe N. Iorga (vezi „Opiniaˮ, an XXXVI, nr. 9583, 7 mar-
tie 1939, p. 3). 
82 A.G. Delafîntînele, Festivitățile de duminică, în „Lup-
tătorulˮ (Iași), an X, nr. 143, 20 octombrie 1938, p. 2. 
83 *** Vizita D-lui N. Iorga la Iași. Inaugurarea Muzeu-
lui Cuza-Vodă, în „Luptătorulˮ (Iași), an X, nr. 141, 18 
octombrie 1938, p. 1. 
84 *** Enciclopedia României, vol. II, București, 1938, 
p. 244. 

ofere Iașului o instituție funcțională, activă și afla-
tă exclusiv în slujba cetățenilor. 

 
 

1944: Biblioteca de pe str. Lăpușneanu nr. 23 
 

Implicarea României în cel de-Al Doilea 
Război Mondial a afectat profund nu doar Iașul, 
ci și Biblioteca Populară „Ion Creangăˮ. După 
câțiva ani de ascensiune, Biblioteca intră într-o 
nouă etapă, fiind închisă în 1941, iar clădirea din 
curtea Goliei în care a funcționat devenind can-
tonament al ostașilor germani, care au vandali-
zat spațiul și, la plecare, au risipit și luat cu ei 
arhiva instituției85. Până în 1943, Biblioteca nu a 
mai fost în vizorul autorităților. Existau alte pri-
orități, generate de ameliorarea consecințelor 
războiului. 

Deși Rudolf Suțu era, de facto, director, func-
ția pe care încă o deținea era doar simbolică. Spre 
exemplu, într-o știre din presa locală a anului 
1942, acesta e prezentat doar ca președinte al 
Sindicatului Ziariștilor din Iași, nefiind mențio-
nat ca director al Bibliotecii Municipale. E drept 
că știrea în cauză oferă informații despre impli-
carea celui numit în conferirea unor facilități 

                                                           
85 Constantin Gâlea, Liviu Moscovici, op. cit., p. 409. 
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directorilor de ziare din Iași86 (spre exemplu, per-
mise gratuite pentru CFR). Așadar, nu e surprin-
zătoare lipsa știrilor despre bibliotecă în presa 
locală, chiar dacă Rudolf Suțu era director al co-
tidianului „Evenimentulˮ. 

Informațiile apărute în presa vremii suge-
rează că Iașul avea nevoie de biblioteci publice, 
căci cele existente fie erau în refugiu, fie fuseseră 
închise87. Spre exemplu, o știre din martie 1942 
ne informează că directorul postului de radio 
„Moldovaˮ – Gh. Iamandi – hotărâse să creeze o 
bibliotecă chiar în localul postului de radio. Ști-
rea preciza că, pe viitor, Biblioteca Radioului ur-
ma să fie deschisă publicului, motiv pentru care 
se făcea apel către instituții sau persoane parti-
culare să doneze cărți88. 
                                                           
86 Ziarul „Evenimentulˮ, an XXXVI, nr. 9026, 17 febru-
arie 1942, p. 2. 
87 Spre exemplu, la 14 aprilie 1942, „Evenimentulˮ ie-
șean anunța Apropiata deschidere a Bibliotecei Funda-
ției Ferdinand I (an XXXVI, nr. 9034, 14 aprilie 1942, p. 
3). Un alt exemplu: la 3 noiembrie 1942, „Evenimen-
tulˮ anunță că s-a deschis Biblioteca Centrală a Univer-
sității, „amenajată complectˮ („Evenimentulˮ, an XXXVI, 
nr. 9063, 3 noiembrie 1942, p. 4), deși același ziar 
anunța, la 18 august 1942, că deschiderea Bibliotecii 
se va face „în cel mult două săptămâni de zileˮ („Eve-
nimentulˮ, an XXXVI, nr. 9052, 18 august 1942, p. 4). 
88 *** O bibliotecă la postul de Radio Moldova, în „Eve-
nimentulˮ, an XXXVI, nr. 9028, 3 martie 1942, p. 3. 

În Iași, în perioada războiului, marile dona-
ții de cărți nu au vizat Biblioteca Municipală. Con-
form presei timpului, în 1942, avocatul Petru 
Pogonat, fost primar al orașului și decan de 
onoare al corpului avocaților din Iași, a donat 
Baroului ieșean, ca o completare a mai vechii 
sale donații, alte 133 de cărți89. 

Abia în 1943, aflăm din paginile presei ie-
șene o scurtă informație despre Biblioteca Muni-
cipală. Ziarul „Evenimentulˮ de la ı̂nceputul lunii 
septembrie anunța opiniei publice următoarele: 
„Prin stăruința hotărâtă a d-lui Const. Ifrim, pri-
marul municipiului nostru, Biblioteca Municipală 
Ion Creangă, care se afla în curtea bisericei Golia, 
va avea foarte curând un local propriu și anume 
în centrul orașului, în str. Lăpușneanu nr. 23. Dl. 
primar C. Ifrim a obținut un prim fond, de la 
Președenția Consiliului de Miniștri, în sumă de 
500.000 lei, pentru susținerea bibliotecei.ˮ90 

Remarcăm că știrea e la timpul trecut – 
„Biblioteca se afla [s.n.] în curtea bisericei Goliaˮ, 
deci consecințele profunde ale războiului și, po-
sibil, amplele lucrări de restaurare ale Goliei91, 

                                                           
89 Vezi „Evenimentulˮ, an XXXVI, nr. 9042, 9 iunie 
1942, p. 4. 
90 *** Biblioteca Municipiului Iași, în „Evenimentulˮ, 
an XXXVII, nr. 9107, 1 septembrie 1943, p. 4. 
91 Generate, cel mai probabil, de cutremurul din 
1940. 
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care se desfășurau sub egida Comisiunii Monu-
mentelor Istorice, au făcut ca Biblioteca să-și 
întrerupă activitatea și să fie necesară mutarea ei 
din curtea cunoscutei ctitorii a lui Ioan Golăi. 

Din nefericire, colecțiile de ziare și reviste 
aflate astăzi în bibliotecile ieșene sunt incom-
plete, așa încât e greu de precizat care a fost des-
tinul bibliotecii de pe str. Lă-
pușneanu nr. 23. Știm că „nouaˮ 
bibliotecă a fost inaugurată la 
5 ianuarie 194492. E straniu to-
tuși că biblioteca mutată și i-
naugurată la începutul anului 
1944 s-a risipit complet, așa 
încât, în 1950, când s-au pus 
bazele Bibliotecii Centrale Re-
gionale, cu sediul la parterul 
Bibliotecii Centrale Universita-
re (fosta clădire a Fundației Regale), dezvoltarea 
colecțiilor a pornit de la zero93. 

Din câte ştim, din patrimoniul adunat cu 
multă sârguință de fondatorii Muzeului Muni-
cipal și, mai apoi, de Rudolf Suțu, în calitate de 
director, nu s-a păstrat prea mult. Afirmația bi-
bliotecarului Atanasie Lupu, cel dintâi monogra-

                                                           
92 Nicolae Busuioc, Vicențiu Donose, op. cit., p. 12. 
93 Constantin Gâlea, Liviu Moscovici, op. cit., p. 409. 
 
 

fist al Bibliotecii Centrale Regionale și contem-
poran cu evenimentele, conform căruia „numai 
puține dintre acele publicații s-au regăsit, mai 
târziu, prin anticariate și ı̂n alte părțiˮ94, e inte-
resantă și, foarte probabil, reală. Încercările 
noastre de a identifica în depozitul de carte vo-
lume cu ștampila Bibliotecii Populare „Ion Crean-

găˮ [din] ograda bisericei Go-
lia s-au soldat cu un singur 
rezultat, căci am putut iden-
tifica doar o carte care a făcut 
parte, în mod sigur, din ve-
chea Bibliotecă Municipală. E 
vorba de tomul VI al Operelor 
lui Molière (Londra, 1784); 
însă, conform Registrului In-
ventar (nr. inv. 313792), vo-
lumul a intrat în colecţiile 

Bibliotecii Centrale Regionale  în 1974. Pe viitor, 
doar cercetări amănunțite vor putea să aducă un 
plus de informație în ceea ce privește destinul 
cărților și obiectelor de patrimoniu care au 
aparținut Bibliotecii Muncipale ieșene între 1920 
şi 1944. 

 

                                                           
94 A. Lupu, op. cit., p. 12. 
 
 



Exemplu de carte ce a făcut parte din Biblioteca 
Primăriei Municipiului Iași; se poate citi ștampila: 

Primăria Comunei Iași/ Serviciul Contencios; de ase-
menea, însemnarea olografă, aparținând unui G.M. 

Theodor, arată că volumul a intrat în colecțiile Biblio-
tecii Primăriei la 1 iunie 1907; imaginea reproduce 
pagina de gardă a Codului general al României, de 

Const. Hamangiu, vol. II: Legi uzuale, București, Edi-
tura Librăriei Leon Alcalay, 1900; conform registrului 

inventar, cartea a intrat în colecțiile Bibliotecii Cen-
trale Regionale în anul 1959 (în Specificațiile Biblio-

tecii nu este indicată proveniența) 

Pagina de titlu a tomului VI din Oeuvres, de 
Molière (Londra, 1784), pe care apare ştampila Bibli-

otecii Populare „Ion Creangăˮ [din] ograda Bisericei 
Golia; cealaltă ştampilă aplicată arată că volumul a 
făcut parte din biblioteca personală a publicistului 

N.A. Bogdan  
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ÎNFIINŢAREA BIBLIOTECII  
REGIONALE DIN IAȘI 

 
 

 nouă etapă în evoluția bibliotecii pu-
blice a orașului Iași s-a deschis odată 
cu procesul regionalizării, anunțat de 
legea nr. 5 din septembrie 1950. De 

fapt, este impropriu spus „o nouă etapă”, deoare-
ce o nouă bibliotecă va fi înființată și nici măcar 
din cenușa celei vechi. Nu existau fond de carte, 
spațiu, personal. 

Aceasta nu înseamnă că orașul (sau județul) 
ar fi dus lipsă de biblioteci. De la bibliotecile școla-
re și cele universitare până la bibliotecile de car-
tier, cele ale „colțurilor roșii”, ale căminelor cul-
turale, ale fiecărei întreprinderi, părea că oame-
nii muncii, deși în mare măsură analfabeți, au de 
unde să-și satisfacă nevoia imperioasă de lectu-
ră, numai să iasă din casă. „O situație din anul 
1949 consemnează că numărul bibliotecilor din 
județul Iași se ridica, în acel moment, la 179, toa-
te însumând 170.816 de volume, media fiind 

1.000, ceea ce vorbește deja de o «curățire sub-
stanțială a colecțiilor».”1 

Însă, necesitatea constituirii unei biblioteci 
coordonatoare nu apare ca evidentă decât odată 
cu reglementarea unei noi împărțiri administra-
tiv-teritoriale. Doritor de a prelua cât mai multe 
dintre aspectele existenței poporului luminat de 
la Moscova, guvernul Groza a desființat cele 58 
de județe, înlocuindu-le cu 28 de regiuni (com-
puse din raioane, orașe și comune). Un număr 
destul de mare, însă tovarășii aplicau modelul 
rusesc fără să mai piardă timp cu specificitatea 
locală. Regiunea Iașului corespundea aproxima-
tiv județului Iași de astăzi.  

Cel puțin la nivel declarativ, lucrurile s-au 
desfășurat foarte rapid. Imediat, s-au întrunit cei 
interesați, conform unui articol apărut în „Opi-
nia” din 7 septembrie 1950, sub semnătura lui 
Traian Țanea, viitorul director al bibliotecii și 
                                                           
1 Nicolae Busuioc, Vicențiu Donose, Biblioteca „Gh. 
Asachi” – 80, Iași, Vasiliana ’98, 2000, p. 26. 
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viitorul membru din consiliul de conducere al 
D.G.P.T. Participații la ședința specială de la Sec-
țiunea Artă și Cultură a Comitetului provizoriu 
orășenesc sunt enumerați: „delegatul Comitetu-
lui Așezămintelor Culturale din RPR, reprezen-
tanți ai organizațiilor de masă, ai Bibliotecilor 
Universitare, ai Bibliotecii Centrale și responsa-
bilii culturali ai sindicatelor ieșene”2. Așadar, o 
treabă serioasă, dictată de necesitatea momentu-
lui: „Este absolut necesar ca pentru buna desfă-
șurare a campaniei de culturalizare a maselor, 
factor esențial în lupta pentru socialism, să se 
treacă la noi forme de organizare.”3 

Totodată, autorul menționează și funcțiile 
viitoarei biblioteci. În primul rând, cea de biblio-
tecă orășenească, ea urmând să deservească toți 
locuitorii orașului. În al doilea rând, ar trebui să 
pună la dispoziția bibliotecilor raionale și comu-
nale fondurile de carte necesare. În al treilea 
rând, ar dirija activitatea de difuzare de carte în 
regiune. „În Iași, înființarea bibliotecii regionale 
nu va duce la desființarea bibliotecilor de pe lân-
gă căminele culturale, precum și a bibliotecilor 
din școli, întreprinderi și instituții. Activitatea lor 

                                                           
2 Traian Țanea, Pe drumul culturalizării maselor, în 
„Opinia”, XLVIII, nr. 1206, 7 septembrie 1950, p. 1. 
3 Ibidem. 
 

va fi însă dirijată și controlată de către biblioteca 
regională.”4 

O a patra funcție derivă din toate aceste în-
ființări care duc la „mărirea numărului bibliote-
carilor, precum și ridicarea nivelului profesional 
și ideologic al celor cari exercită această funcție 
în prezent”5. Prin urmare, „comitetul de condu-
cere a bibliotecii regionale va trebui să se îngri-
jească de creșterea de noi cadre, precum și de 
creșterea ideologică și profesională a biblioteca-
rilor actuali, inițiind cursuri de pregătire și de 
specializare”6. 

După cum se observă, autoritățile pregăti-
seră mecanismele propagandei prin bibliotecă, 
acesta fiind și scopul instituției: de a îndoctrina 
populația prin cărți gestionate de un personal 
bine instruit în învârtirea rotițelor ideologice. 
Totuși, aceste planuri aparțineau mai curând hâr-
tiei decât practicii. Inclusiv „comitetul de condu-
cere” anunțat pentru ceva atât de amplu (în fond, 
avem în vedere bibliotecile din întreaga regiune) 
avea să mai aștepte până la instaurare. E posibil 
ca, mai curând, aceste intenții să fi fost declarate 
din exces de zel, pentru ca autoritățile locale să 
se arate în rând cu lumea comunistă. Altfel, spre 
a instrumenta un sistem de o asemenea amploa-

                                                           
4 Idem, p. 2. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
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re, ar fi luat măsurile necesare în privința condu-
cerii, personalului, fondului de carte sau sediului. 

Mai succint tratează problema organul de 
presă al Sfatului Popular din Iași, „Lupta Moldo-
vei”, care preferă forma mai puțin implicată a u-
nui anunț la rubrica diverse7: 

 

 
  
Autorul acestuia adaugă încă două amă-

nunte, de această dată de ordin practic: locația 

                                                           
7 *** Se amenajează o bibliotecă regională, în „Lupta 
Moldovei”, an V, nr. 1275, 15 septembrie 1950, p. 3. 

(în centrul orașului) și înființarea unei secții pen-
tru copii. Propaganda mergea puternic pe direc-
ția literaturii pentru copii; de aceea, nu e de mi-
rare că autoritățile au avut-o în vedere încă îna-
inte de a înființa biblioteca. Totuși, deocamdată, 
nici aceasta nu era mai mult decât un proiect. 
Jurnalistul nu are informații sigure cu privire la 
locație, probabil încă se dezbătea dacă biblioteca 
regională ar beneficia de un sediu propriu sau ar 
fi primită în chirie de una dintre instituțiile care 
erau situate în centrul Iașului. 

O săptămână mai târziu, cotidianul decide 
să consacre subiectului ceva mai multe rânduri8. 
De data aceasta, este vorba de preluarea prime-
lor 2000 de volume pentru fondul de carte al 
bibliotecilor regionale, expediate de către Comi-
tetul pentru Așezămintele Culturale din R.P.R. 
Acestea ar trebui să servească nu numai cultura-
lizării oamenilor muncii din oraș, ci și a celor din 
regiune: „Fiecare bibliotecar va avea posibilita-
tea să ridice în mod periodic un număr de câteva 
sute de cărți de la Biblioteca Regională, pe care le 
va difuza în raion. După lectura lor, cărțile vor fi 
returnate bibliotecii.”9 Nu se știe cum ar fi fost 
gestionată situația dacă aceștia s-ar fi înghesuit. 

                                                           
8 *** Primele 2000 de volume pentru înzestrarea bibli-
otecii regionale au sosit în localitate, în „Lupta Moldo-
vei”, an V, nr. 1282, 23 septembrie 1950, p. 2. 
9 Ibidem. 
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Evident, criteriile de selecție a cărților ex-
pediate erau strict utilitare, dictate de conjunctu-
ra politică: „Având un depozit de cărți bogat și 
variat, ele [bibliotecile regionale] vor ajuta pe 
cititori să-și îmbogățească cunoștințele în ideo-
logie, știință, tehnică, artă și literatură. De ase-
menea, vor veni în ajutorul cititorilor prin pro-
curarea de materiale bibliografice și literare, 
organizarea de cartoteci tematice, convorbiri 
pentru recomandarea cărților și întocmirea de 
liste de cărți legate de problema construirii so-
cialismului, lupta pentru pace, socializarea agri-
culturii etc., sau de anumite evenimente și date 
comemorative.”10 

Mai detaliat ne prezintă situația Gh. Cean-
gă, bibliotecar în cadrul bibliotecii centrale re-
gionale Iași, optând pentru punctul de vedere 
statistic aproximativ: 

„Biblioteca noastră a fost instalată într’o 
aripă a clădirii Bibliotecii Centrale a Universită-
ții, dispunând de două încăperi în care am aran-
jat depozitul de cărți și sala de lectură. Pentru 
buna ei funcționare, chiar dela început, am trecut 
la organizarea tehnică a bibliotecii. Depozitul are 
cinci dulapuri duble pentru cărți. Fondul de carte 
cuprinde peste 2500 de volume, cu 3000 de ti-

                                                           
10 *** Rolul bibliotecilor centrale de regiune și raion, în 
„Călăuza bibliotecarului”, an III, nr. 10, octombrie 
1950, p. 12. 

tluri și este compus din cărți de ideologie (40%), 
literatură (40%), știință popularizată (10%) și 
literatură pentru copii (10%). 

În vederea organizării unei secții pentru 
copii, biblioteca centrală regională mai dispune 
de hărți, planșe și albume colorate pentru copii.  

Urmând instrucțiunile trimise de Comitetul 
pentru Așezămintele Culturale, am aranjat cărți-
le în dulapuri, după clasificarea zecimală, tabela 
B. Astfel, în dulapul Nr. 1, am aranjat cărțile de 
ideologie și generalități; în dulapul Nr. 2, cărțile 
de știință și tehnice, în dulapul Nr. 3 și 4, cărțile 
de literatură, artă, istorie și geografie, iar dulapul 

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” 
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Nr. 5 l-am rezervat cărților pentru copii, pe care 
le-am clasificat separat.”11 

Am oferit aici un citat mai lung pentru a 
admira zelul de care dădea dovadă bibliotecarul 
proaspăt angajat. Zel nu atât în a ordona fondul 
de carte care nu era imens, ci de a oferi toate 
aceste date care să contureze imaginea atât de 
dorită de conducători: cititorul (care încă nu 
exista) urma să se înfrupte până la îmbuibare cu 
ideologie și tehnică. Acestea sunt cele numite ca 
atare. Totuși, să nu ne închipuim că, spre exem-
plu, literatura, literatura pentru copii, arta, isto-
ria sau chiar geografia ar fi scăpat de puternicele 
amprente ideologice. Erau aceleași idei, doar 
prezentate altfel. Deoarece autoritățile erau mai 
curând atrase de termeni precum „ideologie” și 
„știință și tehnică” (ceea ce implica accentuarea 
rolului pe care l-ar avea oamenii muncii în pro-
cesul de culturalizare, adică ceea ce credeau 
conducătorii că realizează), bibliotecarul a prefe-
rat să le aloce cel mai mare procent și primele 
dulapuri. Aceasta nu înseamnă că fondul de carte 
și ordinele primite de sus nu i-ar fi dat dreptate. 
Doar că el precizează îndeplinirea obiectivelor. 
Ideologia pretindea ca oamenii să se hrănească 
din lecturi ideologice.  

                                                           
11 Gh. Ceangă, Cum am organizat, din punct de vedere 
tehnic, biblioteca centrală regională – Iași, în „Călăuza 
bibliotecarului”, an III, nr. 10, decembrie 1950, p. 37. 

Saturată de biblioteci saturate de cărți ide-
ologice și de specialitate, e puțin probabil ca no-
ua regiune să fi avut nevoie de încă o instituție 
care să fi oferit asemenea cărți cititorilor deoda-
tă avizi de ideologie, deși mulți din ei analfabeți. 
Mai curând, se reduce fondul de carte pe ansam-
blul regiunii, concentrându-l într-un singur loc, 
iar de aici, sute de cărți ar circula împrumutate 
bibliotecilor coordonate, indiferent dacă ar fi uti-
lizate spre lectură sau nu. 

Totuși, mașinăria manipulării dă unele ra-
teuri, iar datele de pe hârtie sunt uneori contra-
zise de realitate. Îndeosebi când realitatea se 
desfășoară între oameni, bibliotecari sau cititori. 
Deși statul se străduia din răsputeri, se pare că 
nu toți înțelegeau importanța actului de cultura-
lizare în masă. 

Cele două caricaturi preluate din revista de 
specialitate arată existența unui conflict care, 
deși în cheie ironică, prezintă o evoluție departe 
de încheiere. Indiferent dacă bibliotecarul era 
disponibil sau nu pentru a deservi cititorul, car-
tea era văzută ca o cale la care nu are acces muri-
torul de rând, iar păstrătorii comorii nu facilitea-
ză accesul la ea. Bibliotecarul trebuia să fie un 
funcționar, nu un cititor. 

Desigur, situația nu era ieșită din comun. 
Nu pare credibil ca cititorii să fi format un rând 
lung la ușile bibliotecilor, doar pentru a lectura  



din fondul imens de literatură de specialitate, 
după care tânjiseră întreaga viață. Astfel încât, 
mai ales în comunitățile mici, bibliotecarul, pro-
babil, își rezolva problemele curente în timpul în 
care biblioteca ar fi trebuit să aibă program, nefi-
ind o activitate intensă. Cei care au fost expuși ca 
exemplu negativ supăraseră pe unii care au de-
venit turnători, de la nervi sau de la natură. Cei 
diplomați ajungeau la gazeta de perete.  

Propaganda însă prezenta un mecanism 
funcțional, în care toți oamenii muncii citeau, iar 
bibliotecarii erau niște rotițe de deservire. Totul 
mergea conform planului, de multe ori și înzecit 
peste plan, totul fiind în beneficiul oamenilor 
care se arătau recunoscători și contribuiau din 
plin la „construcția socialismului”. Pentru contu-
rarea mai percutantă a acestei imagini, nu lipsea 
recursul la procedeul retoric al antitezei. Astfel, 
biblioteca era mai eficient imaginată în contextul 
funcției ei sociale dacă se mai întâmpla să fie da-
te în vileag câteva elemente negative care apă-

reau ca izolate, ușor eliminabile, lipsite de gravi-
tate și punând în evidență intervenția promptă a 
poporului. În acest context, elementele negative 
devin la fel de importante ca cele pozitive în con-
turarea imaginii de ansamblu. 

Totuși, dacă ar fi socotit vinovați doar pe 
oamenii simpli care deviau de la marele plan, ar 
fi însemnat să recunoască unele erori în capaci-
tatea mecanismului social de a lucra în beneficiul 
celor cărora pretindea că se adresa. De acest mo-
tiv, un țap ispășitor mai elocvent a fost găsit în 
autoritățile intermediare între popor și stat, în 
special Sfaturile Populare. Acestea erau privite în 
ansamblul lor, în capacitatea lor operativă, ca 
mijloace de a asigura buna funcționare a siste-
mului, adică de a aduce pe calea cea bună oițele 
rătăcite. Dacă un tovarăș greșea, vina cădea pe 
umerii organelor abilitate să-l strunească. 

Printre cei care denunță lipsa de cooperare 
a unor bibliotecari se numără și un anume Gheor-
ghe Mihăiuc de la Secțiunea Culturală a regiunii 

Biblioteci și bibliotecari, „Călăuza bibliotecarului”, an III, nr. 3, martie 1950, pp. 48-49



71 Capitolul 1. Istoric 

Iași care, din plăcerea de a coresponda cu „Călă-
uza bibliotecarului”, spune următoarele: „Biblio-
teca centrală raională din Târgul Frumos stă în-
chisă în orele de program, iar bibliotecarul res-
pectiv nu participă la nici un seminar raional și 
nu ține legătura cu Secțiunea Culturală raională, 
care nu ia nici o măsură în această privință.”12 

Mai grav, „la biblioteca centrală din raionul 
Hârlău, cărțile stau luni de zile nedespachetate și 
în general activitatea la această bibliotecă lasă de 
dorit, din cauză că organele Sfatului Popular lo-
cal nu dau importanța cuvenită bibliotecii și nu 
exercită un control în activitatea ei”13. 

În cadrul unei consfătuiri organizate de 
Comitetul pentru Așezămintele Culturale în zilele 
de 12-19 iulie 1952 cu bibliotecarii regionali din 
întreaga țară pe temele „rolul bibliotecilor în 
revoluția culturală, realizările de până acum ale 
bibliotecilor regionale și sarcinile lor de viitor”14, 
nici reprezentanta bibliotecii centrale regionale 
Iași, R. Langmantel, nu se arată mai prejos: „Sfa-
turile Populare nu s’au preocupat de îmbunătăți-
rea activităților bibliotecilor. Din discuții a mai 
reeșit că a fost neglijată aproape cu desăvârșire 

12 în „Călăuza bibliotecarului”, an IV, nr. 8, august 
1951, p. 47. 
13 Ibidem. 
14 *** Pe marginea consfătuirii bibliotecarilor regio-
nali , în „Călăuza bibliotecarului”, an V, nr. 9, septem-
brie 1952, p. 15. 

aplicarea unei sarcini principale din Hotărâre, 
aceea privitoare la creșterea nivelului activității 
bibliotecilor.”15 

Piedici în calea desfășurării activității cul-
turale a întâmpinat și Bernardini Schwartzen-
berg, membru al colectivului bibliotecii regionale 
Iași, care și-a programat să susțină două recenzii 
despre cartea Fiii de Smirnov la Vaslui și la Paș-
cani. Deși nu își închipuia că publicul ar umple 
sala până la refuz auzind numele recenzorului, 
fiind fascinat de subiectul abordat sau neavând 
alte mijloace de a-și petrece timpul liber, biblio-
tecarul a sperat totuși în sprijinul instituțiilor 
locale care să aducă măcar primele două rânduri. 

În Vaslui, surpriză: nu exista sala disponibi-
lă, motiv pentru amânarea prelegerii timp de 
câteva zile. Însă nici după încheierea acestui in-
terval, mobilizarea nu a fost pe măsura dorințe-
lor. Au apărut doar patru persoane rătăcite. Du-
pă o așteptare de o oră, evenimentul s-a conside-
rat terminat, „prin aducerea câtorva fete de la un 
cămin alăturat”.16 

În Pașcani, situația a devenit mai tragică. Pe 
ușa bibliotecii raionale, bibliotecarul a găsit un a-
fiș cu toate datele despre prelegerea pe care urma 

15 Idem, p. 16. 
16 Bernardini Schwartzenberg, Cum înțeleg să facă 
„mobilizări” tovarășii bibliotecari din Pașcani și Vaslui, 
în „Călăuza bibliotecarului”, an VI, nr. 1, ianuarie 
1953, p. 44. 
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să o susțină, însă de pe care lipsea menționarea 
orei. Bibliotecarele de acolo i-au temperat agita-
ția spunându-i că ora de 10,30 fusese anunțată cu 
ajutorul stației. La ora respectivă, nu s-a prezen-
tat nimeni, astfel încât susținerea recenziei s-a 
amânat până la 17. Însă, nici atunci nu i-a surâs 
norocul: ca într-o situație kafkiană, persistentul 
recenzor nu numai că nu a reușit să-și susțină 
propria prelegere, dar a fost nevoit să asiste la 
prezentarea de către altcineva a unei recenzii des-
pre aceeași carte (nu mai menționează dacă și 
urmând o abordare asemănătoare). Tovarășul din 
Pașcani cu o gândire similară avusese mai mult 
noroc sau fusese mai rapid.  

Nu i-a rămas decât să concluzioneze amar: 
„Cam în felul acesta înțeleg colectivele biblioteci-
lor pomenite mai sus, să mobilizeze cititorii pen-
tru recenziile anunțate.”17 

În ciuda greutăților întâmpinate, indiferent 
de proveniență, Biblioteca Regională din Iași a 
fost în sfârșit inaugurată, având spațiu în cele 
două încăperi ale Bibliotecii Centrale Universita-
re pe care le menționa Gh. Ceangă. La rubrica 
„Informațiuni” a cotidianului „Opinia”, se anunță 
că „în cinstea zilei de 21 Decembrie, se va inau-
gura o bibliotecă depe lângă Comitetul Provizo-
riu Regional, care va funcționa în cele două ca-
mere ale Bibliotecii Centrale”18. 

17 Ibidem. 
18 *** O bibliotecă pe lângă Comitetul provizoriu regi- 

Potrivindu-se de „ziua aniversării a 71 de 
ani de viață a genialului conducător de popoare 
I.V. Stalin, orașul nostru se îmbogățește cu încă o 
instituție de cultură”19. Fiind plasată sub auspicii 
atât de înalte, avea și obiective pe măsură: „De a 
pune la dispoziția oamenilor muncii din orașul 
nostru cele mai bune cărți ale literaturii noastre 
și ale literaturii sovietice și mai ales de a reîm-
prospăta cu noi cărți bibliotecile Sfaturilor Popu-
lare Raionale și ale Căminelor Culturale, folosin-
du-se pentru aceasta, metoda bibliotecilor volan-
te.”20 Deja fusese depozitat în cele două încăperi 
un fond valoros de carte. 

Probabil, statul a considerat că, pentru a fa-
ce să circule mai viguros fondul cultural, bibliote-
ca în sine ar trebui să fie volantă. În aceste condi-
ții, de ce ar mai fi avut nevoie de un sediu? Cele 
două încăperi din clădirea B.C.U. Iași i-ar fi fost 
suficiente.  

Aici va rămâne până în 1955, când se va 
muta într-un spațiu mai generos, dar tot fără să 
aibă o clădire proprie, care să-i confere durabili-
tate și loc de regăsire a cărților cu cititorii. 

onal Iași, în „Opinia”, XLVIII, nr. 1286, 10 decembrie 
1950, p. 3. 
19 *** Inaugurarea Bibliotecii Centrale a Sfatului Popu-
lar Regional, în „Lupta Moldovei”, V, nr. 1349, 23 de-
cembrie 1950, p. 3. 
20 Ibidem. 
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EVOLUȚIA BIBLIOTECII 
JUDEȚENE DIN IAȘI (1950-1989) 

eînființată în 1950, biblioteca ieșeană a 
fost privită inițial mai degrabă sub as-
pectul coordonării tuturor bibliotecilor 
din regiune, decât ca îndeplinindu-și 

clasicul rol de instituție care păstrează cărți pen-
tru a le împrumuta publicului. În memoria colec-
tivă a ieșenilor, mai persistau frânturi din imagi-
nea unei biblioteci municipale „Ion Creangă”, 
însă nimeni nu credea că aceasta ar fi supravie-
țuit sau ar fi avut legătură cu încăperile din Bi-
blioteca Centrală Universitară.  

Se înființaseră biblioteci în fabrici, în insti-
tuții, în școli, în cartiere, la sate. În 1950, numă-
rul lor depășise 180 în regiune. Acestea supli-
neau doar parțial nevoia unei biblioteci publice. 
În plus, accentul se punea pe instruirea clasei 
muncitoare, ceea ce aducea limitări atât asupra 
varietății fondului de carte, cât și a utilizatorilor.  

Treptat, Biblioteca regională din Iași și-a 
revendicat rolul de bibliotecă publică. Numărul 

de cititori care frecventau cărțile din cele două 
încăperi a crescut. 

Astfel a apărut necesitatea unui spațiu mai 
amplu. În 1953, s-a deschis o secție pentru copii 
cu o locație proprie, urmând ca în anul următor 
Biblioteca regională să se mute la Palatul Admi-
nistrativ, care a devenit Palatul Culturii. Biblioteca 
a primit inițial o parte din parterul clădirii, ulteri-
or extinzându-se la etaj și subsol. A fost înzestrată 
cu mobilier specific. „Acesta a fost comandat la o 
cooperativă specializată din Rădăuți, înainte de 
extindere, cam fără știrea organelor regionale.”1 

În 1956, s-a înființat o secție muzicală unde 
peste 2.000 de discuri puteau fi ascultate la apa-
ratură performantă pentru acele vremuri. Se or-
ganizau audiții publice, semnalate în presă. Sec-
ția avea să își completeze colecțiile cu albume, 
partituri, materiale audio-video, cărți poștale și 
cărți care tratau despre artă. 

1 Nicolae Busuioc, Vicențiu Donose, Biblioteca „Gh. 
Asachi” – 80, Iași, Vasiliana ’98, 2000, p. 29. 
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În 1960, s-a introdus accesul liber la raft, 
considerându-se, pe drept cuvânt, că cititorul ar 
avea o relație mai apropiată cu cărțile pe care le 
putea răsfoi înainte de a le împrumuta.  

În 1968, cele 16 regiuni au fost reîmpărțite 
în 40 de județe, Biblioteca regională devenind 
Bibliotecă județeană. Acest eveniment nu a avut 
efecte asupra atribuțiilor, dar nici asupra ariei pe 
care o coordona, județul Iași suprapunându-se în 
mare peste regiunea Iași. 

În 1969, printr-un decret (nr. 498 din 1 
iulie 1969) emis la solicitarea autorităților loca-
le, Biblioteca județeană din Iași a fost botezată 
„Gheorghe Asachi”. 

Biblioteca a căutat nu numai să atragă citi-
tori la sediul central, ci să vină în întâmpinarea 
publicului. Astfel, s-au constituit filialele 1 Mai 
și Tătărași (la început deschise doar vara sau 
câte patru ore pe zi în patru zile pe săptămână; 
cea din urmă dărâmându-se, filiala a fost mutată 
provizoriu la parterul unui bloc, în cele din urmă 
ajungând să fie găzduită de Ateneu), apoi s-au 
adăugat cele din cartierele Păcurari, Socola, Ale-
xandru cel Bun și Nicolina. Sediul central având 
uneori o situație de provizorat, filialele au asigu-
rat continuitatea bibliotecii orașului. 

De asemenea, au fost organizate așa-nu-
mitele „biblioteci de casă”. Gospodinele își pu-
neau casa la dispoziția câtorva pasionați care 
citeau în colectiv, de obicei din presă. 

O inițiativă care ar fi avut perspective a fost 
„bibliobuzul”. Biblioteca județeană achiziționase 
un autobuz pe care îl dotase cu rafturi și cărți, cu 
intenția de a aduce literatura până în locurile 
cele mai izolate. Proiectul a eșuat, deoarece vehi-
culul nu se deplasa prea departe de filiala din 
Alexandru cel Bun, ceea ce făcea ca sarcina lui să 
devină inutilă. La fel, nici „bibliotecile mobile” nu 
au avut prea mari șanse de reușită. 

Lucian ZUP

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” găzduită în aripa 
stângă a Palatului Culturii 
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iblioteca regională fusese concepută 
ca jucând un foarte important rol stra-
tegic în manevrarea maselor prin cultu-
ră. Făcută cumva în grabă, cu ajutorul 

mijloacelor precare pe care le aveau la dispoziție 
autoritățile și bibliotecarii, nu va întârzia să-și 
asume manifestările condiției ei. Deși încă priva-
tă de un sediu pe măsură (în fapt, lipsită chiar de 
sediu), în cinci ani, va ajunge să fie găzduită în 
clădirea Palatului Culturii, odată cu schimbarea 
destinației acestuia.  

Înaintarea pe traseul cultural s-a petrecut 
rapid, deși fără a arde etapele. Fiind bibliotecă, 
desigur, fondul de carte a fost prioritar, acesta 
atrăgând un număr mai mare de cititori și de bi-
bliotecari. Iată cât de repede s-a dezvoltat acesta: 

„Cifrele vorbesc de la sine. În 1951 existau 
2.609 volume, împrumutate de 1.327 de cititori. 
Biblioteca își începuse activitatea cu doar trei 
salariați. În anul următor, 1952, fondul de carte 
al bibliotecii se triplează, ajungând la 9.949 de 

volume, cu 2.810 cititori. În același timp, crește și 
numărul salariaților, la 5. Tot în anul 1952, este 
numit și primul director al Bibliotecii regionale 
din Iași, în persoana Rebecăi Langmantel. Dez-
voltarea, în continuare, a bibliotecii urmează 
același ritm intens: 1953 – 16.428 de volume, 
6.360 de cititori și 7 bibliotecari, pentru ca în 
anul 1956 să se ajungă la 73.311 volume, îm-
prumutate de 13.607 cititori. În acest an, numă-
rul salariaților ajunge la 20. Urmărind creșterea 
colecțiilor, putem consemna: 1960 – 110.969 de 
volume; 1965 – 162.095 de volume; 1970 – 
180.396 de volume.”1 

Cele mai multe dintre cărți urmăreau „con-
struirea socialismului”, adică tematic se subor-
donau politicului, indiferent dacă ne referim la 
literatura științifică sau la beletristică. Ulterior, 
va fi considerată importantă și delectarea utiliza-
torilor. Acest lucru se va răsfrânge nu numai 
                                                           
1 Nicolae Busuioc, Vicențiu Donose, Biblioteca „Gh. 
Asachi” – 80, Iași, Vasiliana ’98, 2000, p. 28. 
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asupra diversificării colecțiilor de cărți, ci și în a 
altor documente de bibliotecă: periodice, benzi 
magnetice, discuri, timbre etc. 

Având un fond din ce în ce mai amplu și 
mai variat, instituția trebuia să-și pregătească 
angajații. Găzduirea în localul B.C.U. constituise 
un avantaj. Bibliotecarii regionali erau instruiți 
de și împreună cu cei universitari. 

Pentru o mai bună pregătire a cadrelor  
de bibliotecari, „Călăuza bibliotecarului”, an IV, nr. 1, 

ianuarie 1951, p. 11. 

 Nu este de mirare că ponderea cea mai 
importantă o aveau cursurile cuprinzând cunoș-
tințele politice, adică marxism-leninismul. Deși 

25 de lecții din cele 115 planificate se referă în 
mod expres la acestea, nu s-ar putea spune că, 
spre exemplu, cele 75 din ciclul de specialitate ar 
fi întru totul străine de interesele socialismului. 
Iar dacă unele probleme nu erau pe deplin apro-
fundate prin intermediul teoriei, cursanții pro-
puneau modalități practice, în „ședințe de analiză 
a muncii”, așa cum reiese din articolul următor2: 

2 *** Cursul de specialitate pentru bibliotecarii regio-
nali și raionali, în „Călăuza bibliotecarului”, an IV, nr. 
6, iunie 1951, pp. 15-17. 
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Deși „cadrele conducătoare ale biblioteci-
lor” puteau de acum să se sprijine pe „biblioteca-
rii de tip nou”, oamenii partidului au socotit că 
nu e suficient și au decis că nu ar fi de prisos să 
se desfășoare cursuri și în privința organizării 
bibliotecii. Aceasta nu însemna reiterarea cunoș-
tințelor biblioteconomice (deși nu e exclusă), ci 
pregătirea șefilor de secții într-o manieră cores-
punzătoare. În pofida câtorva neclarități în ceea 
ce privește metoda așezării cărților la raft (așe-
zarea după format nefiind considerată relevantă 
de către autorul articolului), problema biblioteci-
lor sătești (care va rămâne mereu o problemă, 
altfel respectivii pierzându-și preocupările înal-
te) sau îngreunarea lecțiilor cu prea multe detalii 
tehnice, această inițiativă constituie „un fapt po-
zitiv de o deosebită importanță pentru organiza-
rea și desvoltarea activității bibliotecilor”.3 

  

                                                           
3 *** Cursul de îndrumare pentru șefii secțiilor biblio-
teci, în „Călăuza bibliotecarului”, an III, nr. 12, de-
cembrie 1950, pp. 26-28. 
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Având în vedere că o bună organizare nu se 
realizează numai prin oameni, ci și prin norme, a 
fost elaborat un set de reguli cu privire la activi-
tatea bibliografică. Cu accent pe întocmirea „lis-
tei de recomandare”, un fel de bibliografii la ce-
rere, sau pe categorii de public. Elaborate cu pri-
lejul anumitor campanii, aniversări sau când e-
rau semnalate „unele probleme de actualitate”, 
aceste liste, indiferent de subiectul ales, ar trebui 
să conțină și „planul cincinal de electrificare a 
țării”, ceva despre agricultură și pace, vreo două-
trei cuvinte de Lenin și Stalin4. 

În acest context, fișa cititorului devine un in-
strument necesar. Interesantă este atenția acorda-
tă, scriptic, persoanei din spatele datelor biografi-
ce: preferințele de lectură, recomandările după o-
cupație (însoțite de grija bibliotecarului de a nu 
greși în recomandări), evoluția în timp a lecturii, 
sancționarea cititorului cu excluderea în cazul în 
care acesta n-a mai împrumutat un volum timp de 
trei luni5. Aceasta nu înseamnă că nu era tot o sta-
tistică. 

 Din presă, aflăm în ce consta activitatea 
Bibliotecii Regionale Iași: dincolo de împrumutul 

4 *** Organizarea activității bibliografice la biblioteci-
le centrale regionale, în „Călăuza bibliotecarului”, an 
IV, nr. 8, august 1951, pp. 9-12. 
5 *** Ce este fișa cititorului și cum se folosește , în „Călă-
uza bibliotecarului”, an IV, nr. 6, iunie 1951, pp. 38-39. 

de carte (în special, clasici marxist-leniniști, lite-
ratură, știință și tehnică sovietice, scriitori autoh-
toni și scriitori străini „progresiști”), biblioteca 
organiza conferințe, recenzii, consfătuiri cu citi-
torii, seri literare, seri de basme pentru copii, 
citiri în colectiv, expoziții de carte. Acestea se 
desfășoară nu doar în incinta instituției (încă 
găzduită de Biblioteca Universitară), ci și în regi-
une, unde delegația este condusă chiar de direc-
toarea Rebeca Langmantel. Articolul lui G. Efti-
mie menționează de asemenea frecvența (3500 
de cititori lunar), achiziții (desigur, predominând 
literatura sovietică, însă și cursuri de diverse 
specialități), precum și câțiva cititori împreună 
cu lecturile lor, care nu se abat de la ideologie6. 

Totodată, Biblioteca Regională și-a propus să 
implice activ utilizatorii, alcătuind un colectiv de 
acțiune voluntar, compus din 7 tineri care urmă-
reau să popularizeze cărțile, scriitorii, să atragă 
masele spre lectură etc. Deși Victor Crăciun, coor-
donatorul și autorul articolului, semnalează lipsuri 
la nivel de organizare și de atragere a unui public 
mai larg, se pare că munca tinerilor e „destul de 
frumoasă”, iar lipsurile urmau să fie remediate7. 

6 G. Eftimie, Din activitatea bibliotecii regionale Iași, în 
„Lupta Moldovei”, an IX, nr. 2028, 27 februarie 1953, 
p. 3. 
7 Victor Crăciun, Activitatea colectivului voluntar de 
pe lângă biblioteca centrală regională din Iași, în „Că-
lăuza bibliotecarului”, an V, nr. 6, iunie 1952, pp. 5-6. 
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 Dar totul ar fi fost în zadar dacă activita-
tea nu s-ar fi reflectat în cifre, iar acestea să con-
stituie pârghii de comparație între bibliotecile 
din țară. Comparația fiind de dorit cu rezultate 
pozitive sau stimulative, ar fi fost mai dificil să fie 
provocate alte țări sau instituții cu specific diferit 
și cu alte criterii de performanță. Astfel încât Co-
mitetul pentru Așezăminte Culturale a declanșat 
„întrecerea” între bibliotecile regionale, având ca 
obiectiv principal stimularea nivelului cultural al 
maselor. Îndrumarea metodică a altor biblioteci, 
în special raionale și sătești, era necesară pentru 
„câștigarea bătăliei pentru pâinea poporului”. 
Astfel, bibliotecarii, împreună cu directoarea R. 
Lagmantel, s-au deplasat la locațiile respective, 
coordonând acțiunile de popularizare a cărții. Bi-
blioteca ieșeană ajunge pe al doilea loc din țară; 
totuși, autorul articolului nu se arată pe deplin 
mulțumit, considerând: „colectivul său a cuprins 
un număr mic de comuni [sic], fapt care a făcut 
ca să [sic] nu fie urmărit rezultatul muncii bibli-
ografice, iar numărul manifestărilor de populari-
zare să fie redus”.8 

 Trăgându-se linia pe 23 august 1953, iată 
că Biblioteca regională din Iași a „depășit cu mult 
cifrele” de pe acel loc al II-lea pe țară, ajungând 

                                                           
8 *** Colectivul Bibliotecii centrale regionale în spriji-
nul bibliotecilor raionale și sătești, în „Flacăra Iașului”, 
an IX, nr. 2166, 7 august 1953, p. 2. 

departe, deși tot acolo. În ciuda bunelor rezultate 
obținute și a „ridicării continue a nivelului peda-
gogic și politic al personalului”, mai sunt câteva 
autocritici de adus: număr prea mic de muncitori 
implicați, lipsa de consfătuiri între muncitorii 
sindicali etc.9 

„Sub soarele regimului de democrație po-
pulară, cartea a devenit într'adevăr un bun al 
masselor largi populare”10 – aceasta pentru a da 
numai o mostră din tonul înflăcărat al articolului. 
Pasiunea autorului se revarsă neobosit până la 
sfârșit, totuși ne îngăduie să aflăm și câteva cifre, 
ca de încheiere de an: 5.000 de cititori au citit 
peste 70.000 de cărți, 30 de seri literare, 30 de 
expoziții, 50 de recenzii și așa mai departe. Bibli-
otecarii sunt sfătuiți să citească mai mult decât 
cititorii și să fie la curent cu noutățile editoriale. 

Victor Crăciun, bibliotecarul ieșean care de-
ja se manifestase activ la concursul interbiblio-
tecar din anul precedent, prezintă în presă câte-
va dintre efectele muncii depuse. Este vorba de 
creșterea numărului de cititori, la peste 150 pe 
zi. Oferind câteva exemple nominale, le mențio-

                                                           
9 *** Rezultatele obținute de bibliotecile din regiunea 
Iași în cadrul concursului pe țară, în „Flacăra Iașului”, 
an IX, nr. 2198, 13 septembrie 1953, p. 2. 
10 *** Spre noi succese în activitatea bibliotecilor, în 
„Flacăra Iașului”, an IX, nr. 2276, 15 decembrie 1953, 
p. 1. 
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nează ocupațiile: muncitoare la „Țesătura”, mun-
citor la Centrul Mecanic și tot așa. În afară de o 
elevă, se pare că toți sunt muncitori. Din listă 
lipsesc inginerii, doctorii, profesorii și alții de 
acest gen. Probabil, suna mai plăcut neincluderea 
lor. Totuși, sala de lucru pune la dispoziție și pe-
riodice sau materiale de studiu pentru examene, 
precum și dicționare pentru cei care vor să se 
documenteze despre problemelor tehnice în lim-
ba rusă11. 

Crescând numărul de cititori, implicit nevo-
ia de achiziții devine acută12. Totuși, aceasta nu 
înseamnă și variație (probabil, nici solicitările 
cititorilor demne de a fi luate în considerare nu 
erau de o asemenea natură). Cele 2000 de lucrări 
nou intrate în fondul bibliotecii au în vedere lite-
ratura ideologică sau cea de știință și tehnică. 

Pentru stimularea gustului de lectură, se 
organizau concursuri pentru cititori, cum ar fi cel 
din articolul prezentat de un bibliotecar-șef la 
Biblioteca regională13. „Aproape toate cărțile” 

                                                           
11 V. Crăciun, Sporește numărul cititorilor Bibliotecii 
regionale, în „Flacăra Iașului”, an X, nr. 2318, 4 febru-
arie 1954, p. 2. 
12 *** Din activitatea Bibliotecii centrale regionale, în 
„Flacăra Iașului”, an X, nr. 2507, 15 septembrie 1954, 
p. 2. 
13 Maria Ostap, Pregătiri la o bibliotecă regională, în 
„Călăuza bibliotecarului”, an VIII, nr. 7, iulie 1955, p. 5. 

din bibliografie se găseau pentru împrumut, ur-
mând să fie achiziționate cele indisponibile. 

Un alt prilej de activități care să implice 
publicul erau aniversările scriitorilor. În cazul lui 
Mihail Sadoveanu14, numit chiar „maestru”, ma-
nifestările au avut o mai mare amploare decât de 
obicei. Atât din pricina numelui scriitorului, cât 
și a recentei schimbări de sediu, acum (1955, 
mutarea în 1954), biblioteca având la dispoziție 
spațiul mai generos de la Palatul Culturii, fost 
Palat Administrativ. S-au organizat expoziții de 
carte, un simpozion literar, lecturi din opera lui 
Sadoveanu (cu ajutorul unor actori de la Teatrul 
Național), o „călătorie literară” pentru micii citi-
tori, precum și înființarea unui cerc literar unde 
să se studieze, bineînțeles, operele lui Sadovea-
nu. Nici bibliotecile din regiune nu au fost uitate 
în sprijinirea acțiunilor. 

Instalarea în Palatul Culturii nu a atras du-
pă sine o discontinuitate în activitatea curentă a 
bibliotecii. Într-un articol15 din ianuarie 1955, G. 
Eftimie e plăcut impresionat de sălile spațioase și 

                                                           
14 R. Langmantel, În întîmpinarea celei de a 75-a ani-
versări a maestrului Mihail Sadoveanu, în „Călăuza 
bibliotecarului”, an VIII, nr. 11, octombrie 1955, pp. 
41-42. 
15 G. Eftimie, Un scurt popas la biblioteca centrală a 
Sfatului popular regional, în „Flacăra Iașului”, X, nr. 
2620, 28 ianuarie 1955, p. 2. 
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„bine încălzite”, de deservirea „bibliotecarelor”, 
precum și de numărul de cititori și de volume. 
Utilizatorii sălii de lectură sunt atât studenți, cât 
și muncitori. Însă, nu e o lectură cu scop gratuit: 
„literatură și lucrări tehnice, care-i ajută să obți-
nă noi succese în producție, să-și ridice nivelul 

profesional”. Cifrele în continuă creștere (frec-
vență, nr. de volume, nr. de cititori) au determi-
nat ca guvernul, preocupat de „satisfacerea ce-
rințelor mereu crescânde ale oamenilor muncii”, 
să aloce fonduri de două milioane de lei pentru 
achiziții de cărți cât mai variate. 
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NAȘTEREA ȘI COPILĂRIA SECȚIEI  
PENTRU COPII A BIBLIOTECII REGIONALE 

 

 
nființarea unei secții pentru copii fusese 
declarată încă din 1950, odată cu punerea 
temeliilor bibliotecii regionale1. Importan-
ța ei era evidentă: formarea unor noi men-

talități, preluate de la cele mai fragede vârste, 
încât sămânța comunismului să rodească pe un 
sol cât mai facil exploatabil. 

Firește, modelul nu putea fi decât cel sovie-
tic. Iată cum descrie autorul articolului impactul 
acestuia: „În Uniunea Sovietică, bibliotecile de 
copii, ca și secțiunile pentru copii de la marile 
biblioteci sunt factori care ajută în mare măsură 
la educarea copiilor în spiritul disciplinei comu-
niste. Vestita carte a lui Gaidar, Băieții lui Timur, 
a fost atât de mult popularizată de către bibliote-
cari în rândurile copiilor, încât, la un moment dat 
ea a creat o mișcare de masă a Copiilor timuri-

                                                           
1 Vezi articol în *** Se amenajează o bibliotecă regio-
nală, în „Lupta Moldovei”, an V, nr. 1275, 15 septem-
brie 1950, p. 3. 

niști, care a fost de un neprețuit ajutor în timpul 
Marelui Război pentru Apărarea Patriei, familii-
lor numeroase ai căror bărbați luptau pe front 
sau pentru răniții și invalizii care reveneau acasă 
și încercau să fie folositori patriei lor.”2 Așadar, 
mai puțină delectare, mai multă înflăcărare patri-
otică. Lectura ar fi trebuit să fie utilă consolidării 
valorilor etice, în măsura în care acestea se potri-
vesc cu direcția trasată de partid. 

Desigur, când se vorbește de lectură, ideo-
logia livrată prin cărți se face diferențiat, adaptat 
nivelului de vârstă. Ca în cazul oricărui tip de 
literatură, și aceasta implică atragerea cititorilor. 
Astfel, plăcerea lecturii se confundă până la un 
punct cu impunerea și utilitatea practică: „Biblio-
tecarii trebuie să atragă pe micii cititori, com-
plectând fondul bibliotecii cu cărți care se potri-

                                                           
2 *** Complectarea bibliotecilor cu cărți pentru copii, 
în „Călăuza bibliotecarului”, an III, nr. 9, septembrie 
1950, p. 5. 
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vesc cu vârsta, gradul de cunoaștere și capacita-
tea de înțelegere și asimilare a copiilor. Nu orice 
fel de cărți se potrivesc copiilor mai mici, după 
cum copiii mai mari, care au trecut prin faza lec-
turilor începătoare, au nevoie de cărți mai avan-
sate, care pot fi luate din literatura generală cu-
rentă.”3 

Aceasta înseamnă nu numai un anumit con-
ținut, ci și elemente paratextuale, precum țara de 
origine a operelor admise ca influente. Nu e o 
surpriză că acestea provin din Uniunea Sovietică, 
unde până și pietrele sunt geniale. Având în ve-
dere că românii încă nu învățaseră pe deplin 
limba poporului ales sau nu se născuseră cu 
aceasta pe buze, cum ar fost normal, puteau fi 
acceptate și traducerile. Important e că pe coper-
tă apărea numele unui autor rus, eventual o loca-
litate din Uniune, precum și mențiunea că este o 
traducere din limba rusă.  

Desigur, aceste elemente se pliază pe un 
conținut relevant în ceea ce privește puterea 
exemplului sovietic. Din acest motiv, predomină 
un tip de realism social care glorifică oamenii 
muncii. Protagonistul copil se confruntă cu o so-
cietate burgheză rea sau se lăfăie într-o lume 
ideală. De obicei, pierde, câștigând simpatia citi-
torilor. Lumea e nedreaptă, dar lumea burgheză. 
Cu șapcă și cravată, zdrențuit, cu părul zburlit, de 
                                                           
3 Ibidem. 

o naivitate luptătoare. Dacă nu se identifică de la 
început cu eroul, lectorul va trebui să o facă.  

Producția autohtonă de cărți respecta mo-
delul sovietic. În fond, se pot face ușoare înlocu-
iri de nume, de locuri și de persoane, dacă erau 
cititori care să guste idealurile pe meleaguri fa-
miliare lor. Iată ce declară o tânără cititoare în 
caietul de sugestii al bibliotecii: „Aș dori să citesc 
cât mai multe despre eroi și eroine ca Olga Bancic, 
Donca Simo și alții. Când va fi nevoie, și noi vom 
putea fi un Filimon Sârbu, o Olga Bancic.” 4 

Un colectiv de studiu își dădea avizul asu-
pra cărților ce ajungeau la biblioteci. Conținutul 
nu avea cum să se abată de la norme, decât dacă 
nu se uita cineva cu atenție. 

                                                           
4 Idem, p. 7. 
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Cadrul teoretic fiind trasat, nu rămânea de-
cât să fie puse fundamentele fizice ale locului 
care să se preocupe de lectura copiilor. Copiii 
avuseseră partea lor de atenție cultu-
rală încă de la început, din perioada 
celor două încăperi găzduite de 
B.C.U. Iași. 

„Fondul de carte cuprinde peste 
2500 de volume, cu 3.000 de titluri și 
este compus din cărți de ideologie 
(40%), literatură (40%), știință po-
pularizată (10%) și literatură pentru 
copii (10%). 

În vederea organizării unei sec-
ții pentru copii, biblioteca centrală 
regională mai dispune de hărți, plan-
șe și albume colorate pentru copii.”5 

Totuși, abia în martie 1953, s-a 
deschis o secție separată, cu o locație 
proprie, pe strada Ștefan cel Mare, 
precedând, de altfel, mutarea biblio-
tecii regionale în sediul de la Palatul 
Culturii. Se numea „Secția de Tine-
ret”, deoarece fusese inaugurată în cadrul Săp-
tămânii Mondiale a Tineretului, însă ctitorii se 
gândeau nu numai la adolescenți, ci și la copii. 

                                                           
5 Gh. Ceangă, Cum am organizat, din punct de vedere 
tehnic, biblioteca centrală regională – Iași, în „Călăuza 
bibliotecarului”, an III, nr. 10, decembrie 1950, p. 37. 

Scopul: „de a fi de un real ajutor în educarea noii 
generații”, nu numai prin împrumutul de carte, ci 
și prin „organizarea de întâlniri între scriitori, 

artiști și micii cititori”, contând pe 
sprijinul bibliotecii regionale.6 

Printre alții, au ținut să spună 
câteva cuvinte „pionierii M. Țalic și E. 
Bocalină, care au mulțumit Partidului 
și Guvernului pentru atenta grijă pe 
care le-o poartă permanent”. Aceste 
precizări ale autorului articolului au 
rolul de a arăta implicarea politică 
exprimată prin glasuri fragede, cât și 
eficacitatea sistemului demonstrată 
prin exemple concrete. 

Pentru o secție dedicată copii-
lor, cataloagele tradiționale nu ar fi a-
vut efectul dorit, anume cel de a atra-
ge pe micii cititori spre cărțile din 
fond. O idee mai bună părea cea a în-
tocmirii unor „cataloage-album” pen-
tru cititorii începători (elevi din cla-
sele I și a II-a) sau cataloage sub for-

mă de fișe ilustrate, împărțite pe domenii de in-
teres pentru segmentul următor de vârstă (clase-

                                                           
6 *** Inaugurarea Secției de Tineret a Bibliotecii Cen-
trale Regionale , în „Lupta Moldovei”, an IX, nr. 2051, 
25 martie 1953, p. 2. 
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le a III-a și a IV-a). Se recomanda7 includerea pe 
fișa cărții a unei ilustrații reprezentând coperta 
sau conținutul, realizată de un bibliotecar înde-
mânatic. Desigur, nu ca în cazul bibliotecii din 
Galați, dată ca exemplu negativ, care afișase „o 
combină condusă de o tractoristă” vrând să su-

 7 M. Tomescu, Cataloagele bibliotecilor pentru copii, 
în „Călăuza bibliotecarului”, an VIII, nr. 12, decembrie 
1955, pp. 23-26. 

gereze poezia La pârâu, de G. Coșbuc. Totodată, 
pe fișă s-ar fi cerut trecute câteva „adnotări”, adi-
că o scurtă prezentare a cărții, indiferent dacă 
sub formă de întrebări, sau a unui text din carte, 
oricum, ceva care să stârnească interesul tineri-
lor cititori. Biblioteca regională din Iași a fost 
oferită drept exemplu despre modul cum trebu-
iau întocmite astfel de cataloage. 

Peste o lună, rezultatele deja au început să 
se arate: lecturi colective de povești urmate de 
„vii discuții” (în sala de lectură a secției), forma-
rea unui cerc literar compus din 14 pionieri (un-
de s-a făcut remarcat pionierul Rubin Sorel, poe-
zia La moartea lui Stalin prevestindu-i un viitor 
în genul liric, deși s-ar mai putea documenta în 
privința subiectului și a formei), expoziții, vitrine 
cu cărți. Dotată cu 3.000 de cărți și broșuri, in-
ventariate și catalogate pe fișe, dar și într-un ca-
talog ilustrat, cu scurte recenzii, secția ar fi avut 
nevoie de personal, întrucât exista o singură bi-
bliotecară și un număr mare de cititori (100-120 
pe zi). Un colectiv voluntar compus din 9 pionieri 
a hotărât să o ajute, cum se laudă însăși directoa-
rea bibliotecii8. 

8 R. Langmantel, Din activitatea secției de copii a Bi-
bliotecii centrale regionale, în „Flacăra Iașului”, an IX, 
nr. 2088, 8 mai 1953, p. 2. 
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Îl regăsim pe tânărul poet Rubin Sorel și 
într-un articol din august 19539, în care este con-
siderat „printre cei mai buni cititori”, din cei pes-
te 1.520 de pionieri și școlari care frecventează 

cele 3.500 de cărți ale secției (140 pe zi la 170-
180 de cărți). Membru al colectivului voluntar, 
acesta ajuta la organizarea activităților (printre 
care a fost adăugată și vizionarea de filme), pre-
cum și la alcătuirea tabloului de onoare cu cititorii 

9 V. Crăciun, Din activitatea bibliotecii pentru copii din 
orașul Iași, în „Flacăra Iașului”, an IX, nr. 2173, 15 
august 1953, p. 2. 

(pe criteriul grijii față de cărți), confecționarea de 
panouri, lozinci etc. Un cerc de legătorie „se îngri-
jește îndeaproape de repararea cărților și chiar 
cartonarea lor”, fiind legate peste 20 de cărți. 

Nici în octombrie nu lipsește Rubin Sorel 
din articolele despre bibliotecă. Împreună cu 
Tudor Mihai, conducătorul colectivului voluntar, 
a organizat discuții despre cărți și a dus o „susți-
nută muncă de agitație în rândurile tinerilor din 
oraș, pentru a deveni cititori ai bibliotecii”, după 
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cum precizează șefa secției, V. Moldoveanu10. 
Roadele muncii depuse nu întârzie să apară: 
1620 de cititori care au citit 7135 de cărți. Cu-
noașterea limbii poporului model constituind o 
necesitate, secția a organizat „un cerc de limba 
rusă, precum și lectura în colectiv a poveștilor și 
basmelor rusești, chiar în limba rusă”. 

Un anunț despre organizarea unor expozi-
ții11: 

10 V. Moldoveanu, Munca în cadrul secției de copii, în 
„Călăuza bibliotecarului”, an VI, nr. 10, octombrie 
1953, pp. 30-31. 
11 *** Popularizarea cărții pentru tineret, în „Flacăra 
Iașului”, an IX, nr. 2153, 15 august 1953, p. 2. 

În pofida unor neclarități în privința numă-
rului de cititori înscriși la secția de copii „Vasile 
Roaită” a Bibliotecii regionale din Iași12, acest 
articol13 prezintă importanță din punctul de ve-
dere al istoricului secției, deoarece expune deta-
liat modul în care erau organizate unele activi-
tăți, cum ar fi: „serile de basme dramatizate”, 
„călătoriile literare” și „excursiile științifice”. În 
privința dramatizării basmelor, desigur, activita-
te atractivă pentru copiii de atunci, cât și de azi, 
secția intenționa să formeze o echipă de amatori 
care să pună în scenă basmul. Până atunci, pri-
meau ajutorul unor instituții profesioniste din 
Iași pentru actori, costume și decoruri. Scopul e 
educativ („basmul ajută la dezvoltarea spiritului 
de dreptate, inspirând copiilor dragoste față de 
moșneagul cel oropsit de baba lui cea rea și hră-
păreață”); totuși, educația se poate face și prin 
delectare (replicile și gestica personajelor ur-
mând a fi acompaniate de câteva melodii popula-
re rusești). Colectivul de voluntari s-a străduit să 
realizeze unele efecte scenice cu „mare efect 
asupra copiilor”. Trimiterile la lectură nu lipsesc: 

12 Aici a fost menționată o cifră de peste 1200 de citi-
tori, în timp ce într-un articol din anul precedent apă-
reau 1620 de cititori. 
13 V. Crăciun, Organizarea manifestărilor de masă în 
biblioteca noastră, în „Călăuza bibliotecarului”, an VI, 
nr. 6, iunie 1954, pp. 10-12. 
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amenajarea unui raft cu cărți în sala de spectacol, 
prezentarea volumului din care a fost extras 
fragmentul (desigur, se găsea în bibliotecă), pre-
cum și discuții ulterioare pe marginea basmului, 
cât și a operei autorului, care să incite la lectură 
și la frecventarea secției.  

Un exemplu de „călătorie literară” sugera 
modul în care locurile unde au trăit scriitori ro-
mâni celebri puteau îndemna pe copii spre stu-
dierea scrierilor lor deținute de bibliotecă. Deja 
literatura națională căpăta o pondere mai mare. 
Bibliotecarul a menționat și „excursiile științifi-
ce”, însă mai vag, cu îndeplinire ulterioară. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Cartea – sfătuitor de nădejde al copiilor, în „Flacăra Iașului”, an XI, nr. 2843, 18 
octombrie 1955, p. 2 
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O INCURSIUNE PRINTRE VALORILE 
DE PATRIMONIU ALE BIBLIOTECII 

JUDEȚENE „GH. ASACHIˮ IAȘI 

onstituit mai cu seamă în deceniile 
cinci-opt ale veacului trecut, fondul 
lucrărilor de patrimoniu din Bibliote-
ca Judeţeană „Gh. Asachiˮ Iaşi (ı̂n con-

tinuare: BJ Iaşi) cuprinde cărţi vechi şi rare, ro-
mâneşti şi străine, ediţii princeps editate în mari-
le centre tipografice, lucrări manuscrise sau con-
ţinând valoroase ex-librisuri, însemnări de pro-
prietate, dedicaţii, diverse notaţii, sigilii etc. Din 
cauza schimbărilor politice şi sociale generate de 
ultimul război, mare parte din patrimoniul pri-
mei biblioteci municipale ieşene (înfiinţată în 
1920, în cadrul Muzeului Municipal) s-a risipit1, 

1 După asidue căutări, am reuşit să identific un singur 
volum în colecţiile BJ Iaşi, care poartă ştampila Biblio-
tecii Populare „Ion Creangăˮ [din] ograda Bisericei Go-
lia; e vorba de vol. VI din Oeuvres, de Molière (Londra, 
1784), nr. inv. 313792, cota I 12327. Cartea a făcut 
parte din biblioteca personală a lui N.A. Bogdan, căci 
pe câteva ştampile se poate citi: N.A. Bogdan/Publicist 

astfel încât e dificil de spus care a fost soarta căr-
ţilor adunate cu multă osteneală de N.A. Bogdan, 
Gheorghe Ghibănescu, Orest Tafrali sau, câţiva 
ani mai târziu, de Rudolf Suţu. 

Multe dintre volumele care au aparţinut 
primei Biblioteci Municipale erau considerate, 
încă de la achiziţie, „vechiˮ. Partea administrativă 
şi dezbaterile din Buletinul „Ioan Neculceˮ al Mu-
zeului Municipal oferă câteva informaţii în acest 
sens. Biblioteca Municipală a intrat în posesia 
volumelor adunate în cadrul Primăriei, dar a pre-
luat şi vechea bibliotecă a Muzeului Hălăceanu. 
De asemenea, au existat donatori particulari şi, 
în funcţie de buget, s-au cumpărat volume de 
patrimoniu de la persoane fizice. De aceea, e cu 
atât mai regretabil că nu s-a reuşit identificarea 
locului de păstrare a cărţilor care au făcut parte  

/Iaşi; pe altă ştampilă: Cărţile lui N.A. Bogdan; con-
form Registrului Inventar, volumul a (re)intrat ın̂ co-
lecţiile Bibliotecii în anul 1974. 

C



Pagini din lucrarea „Cartea veche – între fascinaţie şi cunoaştere.  
Cărţi cu ex-libris şi dedicaţii existente în colecţiile Bibliotecii «Gh. Asachi» Iaşi” 



 
 
 
 
97   Capitolul 1. Istoric   

 
 
 

din Biblioteca Municipală, din Biblioteca Popula-
ră „Ion Creangăˮ din ograda Goliei sau din aceea 
inaugurată în 1944, pe Str. Lăpuşneanu. Toate 
aceste instituţii, între care a existat o firească 
continuitate, au precedat Biblioteca Centrală Re-
gională, fondată în 1950 şi devenită, ulterior, 
Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachiˮ, a cărei arhivă 
(registre de inventar, registre topografice, do-
cumente de organizare) începe din acest an. 
Aşadar, constituirea fondului de carte al „noiiˮ 
biblioteci a pornit, în 1950, de la zero. Există în-
să, în această istorie sinuoasă, şi o parte pozitivă, 
căci, exceptând lucrările de propagandă, achizi-
ţionate masiv în anii 50, s-au alocat fonduri im-
portante pentru cumpărarea de cărţi vechi, din 
anticariate ieşene sau bucureştene, dar şi de la 
persoane fizice. Conform Specificaţiilor, doar în 
1957, au intrat în colecţiile Bibliotecii peste 
37.000 de unităţi fizice, dintre care câteva sute 
de titluri erau tipărite înainte de 1800.  

Încă de la înfiinţare, Biblioteca Centrală Re-
gională a preluat alte biblioteci din regiunea Mol-
dovei, încorporând fondul de carte al acestora. 
Aşa se face că multe dintre cărţile valoroase poar-
tă ştampila unor instituţii de educaţie din Iaşi, 
Huşi sau Roman (câteva exemple: Liceul Internat 
sau Liceul „de băieţiˮ2, Liceul „Oltea Doamnaˮ sau 
                                                           
2 O investigaţie în acest sens a fost realizată de Luana 
Troia (vezi „Cărţi cu ex-librisul Liceului Internat exis-

Liceul „de feteˮ, Biblioteca Grupului Şcolar Sanitar 
Iaşi, Biblioteca Liceului „Roman Vodăˮ, Biblioteca 
Seminarului din Huşi, Biblioteca Conservatorului 
Iaşi ş.a.). De asemenea, fondul de carte s-a mărit 
considerabil prin încorporarea, fie şi parţială, a 
unor biblioteci ale unor fabrici, asociaţii, corpora-
ţii sau instituţii ieşene (Biblioteca Teatrului Evre-
iesc de Stat, Biblioteca Centrală Universitară, Bi-
blioteca Primăriei, Biblioteca Societăţii Comunale 
de Electricitate). Toate aceste volume poartă 
ştampile şi însemnări de apartenenţă, a căror de-
taliată cercetare se va dovedi cândva utilă3. 

Au mai fost achiziţionate în acei ani biblio-
teci care aparţinuseră unor intelectuali cunoscuţi 
şi care s-au numărat printre fondatorii şi susţi-
nătorii vechii Biblioteci Municipale. Arhiva Bibli-
otecii – dar şi ştampilele de pe cărţi sau manu-
scrise – ne arată că o parte însemnată a volume-
lor care aparţinuseră lui N.A. Bogdan şi Gheorghe 

                                                                                                     
tente în colecţiile Bibliotecii Gh. Asachiˮ, în Biblioteca 
„Gh. Asachiˮ Iaşi. Pagini de istorie: 1920-1995, Iaşi, 
1995, pp. 60-62). 
3 Cărţile cu dedicaţii şi ex-librisuri păstrate la BJ Iaşi 
au fost parţial cercetate (vezi Luana Troia, Nicolae 
Busuioc, Cărţi cu dedicaţii din colecţiile Bibliotecii „Gh. 
Asachiˮ, Iaşi, 2001, 93 p.; Luana Troia, Cartea veche – 
între fascinaţie şi cunoaştere. Cărţi cu ex-libris şi dedi-
caţii existente în colecţiile Bibliotecii „Gh. Asachiˮ Iaşi, 
Iaşi, Princeps Edit, 2005, 169 p.). 
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Ghibănescu a intrat în colecţiile Bibliotecii Cen-
trale Regionale (cărţile au fost cumpărate de la 
urmaşi sau, în cazul Ghibănescu, de la anticari-
at4). Se pot oferi şi alte exemple, dar nu e locul 

                                                           
4 De exemplu, cf. facturii 1503 / 29.06.1963, la aceas-
tă dată, Biblioteca a achiziţionat, de la Anticariatul 
General I.C.S. Iaşi (Str. Republicii nr. 1), 259 de titluri, 
majoritatea cărţi româneşti din secolul al XIX-lea; 
aceste volume au fost incluse în Registrul Inventar la 
numerele 161009-161272. Numai că, într-o Notă ex-
plicativă privind cartea „Grafia chirilică”, de Gh. Ghibă-
nescu, Bârlad, 1889, în valoare de trei lei, care figurea-
ză în factura Anticariatului I.C.S. nr. 212 din 18 iulie 
1963, sub nr. curent 2, se menţionează: Din greşeală 
am trecut-o spre înregistrare în Registrul Inventar, 
împreună cu o primă tranşă din biblioteca Ghibănescu, 
care ne-a venit cu factura nr. 1503 din 29 iunie 1963. 
Cartea poartă numărul de inventar 161212, cota II 
3172 – cf. Arhiva BJ Iaşi, Specificaţii, dosar nr. 19/ 
1963, f. 202), ceea ce înseamnă că toate cărţile care 
au fost achiziţionate cu factura 1503/29.06. 1963 
provin din biblioteca lui Ghibănescu, chiar dacă 
au fost cumpărate de la anticariat. 

De asemenea, la 31.05.1965, s-a încheiat un pro-
ces-verbal de primire a unui număr de 60 de volume 
donate de D-na Maria Ghibănescu din Câmpina, 
regiunea Ploieşti şi diverse şcoli medii din regiunea 
Iaşi-Bacău; aceste cărţi au fost incluse în Registrul 
Inventar la nr. 195151-195210 (vezi Arhiva BJ Iaşi, 
Specificaţii, dosar nr. 19/1965, f. 131). 

 

aici să insist asupra manierei în care s-au dezvol-
tat colecţiile BJ Iaşi, căci subiectul presupune o 
cercetare de arhivă şi o investigaţie în depozitul 
de carte veche, pentru a urmări însemnări, ştam-
pile, notaţii olografe, dedicaţii etc. 

Ne propunem, în acest material, să realizăm 
o succintă prezentare a fondului de patrimoniu 
păstrat la BJ Iaşi, înţelegând, în acelaşi timp, că 
doar investigaţii minuţioase şi aplicate vor putea 
valorifica, din punct de vedere ştiinţific, însem-
natele (şi, în acest caz, puţin cercetatele) valori 
ale vechii culturi scrise. 

Menţionăm că volumele de patrimoniu afla-
te în colecţiile BJ Iaşi au fost înregistrate în câteva 
cataloage5 – alcătuite conform principiilor biblio-

                                                                                                     
Un an mai târziu, la 23.09.1966, cărţile înregistrate 

în Registrul Inventar la nr. 207250-207477 au pro-
venit, conform însemnării de pe borderou, din biblio-
teca lui Ghibănescu (Arhiva BJ Iaşi, Specificaţii, dosar 
nr. 19/1966, f. 119); cărţile au fost donate de D-na 
Ghibănescu [s.n.], din Câmpina (ibidem, f. 127). 

Conform Registrului Inventar, ms. cu nr. inv. 498491 
şi 498492, achiziţionate în 1986, au făcut parte tot din 
biblioteca lui Ghibănescu. 
5 Vezi I. Kara, Manuscrise și cărți rare existente în colecți-
ile Bibliotecii „Gh. Asachi”. Catalog, fascicola 1, Iași, 1972, 
48 p.; fascicola II, Iași, 1974, 68 p.; fascicola 3, Iași, 1982, 
64 p.; Cătălin Bordeianu, Luana Troia, Carte veche în 
colecțiile Bibliotecii Județene „Gh. Asachiˮ din Iași (sec. 
XVI, XVII, XVIII), Iași, Editura Vasiliana ʼ98, 2008, 214 p. 
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teconomiei şi normelor privind redactarea unor 
asemenea instrumente de lucru – iar unele dintre 
ele, semnalate foarte sumar în lucrări monografi-
ce6 şi articole7. Câteva sute de titluri au fost clasate 
în patrimoniul cultural naţional mobil,  descrierea 
 analitică a acestora fiind disponibilă pe site-ul 
Institutului Naţional al Patrimoniului (CIMEC). 
De asemenea, nu trebuie uitat că fiecare volum 
de patrimoniu merită o cercetare individuală, 
pentru a fi reliefate particularităţile bibliofile, 
dar şi conţinutul, raportat la epoca în care a vă-
zut lumina tiparului. 

6 A. Lupu, Biblioteca Regională din Iași, București, Edi-
tura de Stat Didactică și Pedagogică, 1957, pp. 23-24; 
Nicolae Busuioc, Vicențiu Donose, Biblioteca „Gh. Asa-
chiˮ – 80. O istorie de suflet și de minte, Iași, Editura 
Vasiliana ʼ98, 2000, pp. 57-60; Liviu Moscovici, Nico-
lae Busuioc, Ghidul bibliotecilor ieşene, Iaşi, 1990, p. 
43; Constantin Gîlea, Liviu Moscovici, Ghidul Bibliote-
cii Regionale Iaşi, Iaşi, 1967, p. 13. 
7 Înregistrate în lucrările de specialitate (vezi Liviu 
Moscovici, Contribuții la bibliografia județului Iași: Bi-
blioteca Județeană „Gh. Asachiˮ (1920-1995). 75 de ani 
de activitate. Bibliografie selectivă, Iași, 1995, passim; 
Constantin Acozmei, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachiˮ 
Iaşi – 80. Bibliografie retrospectivă, fasc. 2: 1995-2000, 
Iaşi, 2000, p. 14; idem, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asa-
chiˮ Iaşi – 85. Bibliografie retrospectivă, fasc. 3: iulie 
2000-iunie 2005, Iaşi, 2005, p. 30). 

Manuscrise 

Din punct de vedere cantitativ, numărul 
manuscriselor deţinute de BJ Iaşi este redus, dar 
e important de menţionat că un număr de inven-
tar s-a aplicat pentru o mapă sau un dosar care 
conţine, uneori, şi treizeci sau patruzeci de ma-
nuscrise. Unul dintre cele mai valoroase este cel 
intitulat de editorul său Liber amicorum, manu-

Pagină din lucrarea  
„Un manuscris uitat?! Liber amicorum” 



Un veac în slujba comunităţii. Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi  100 

scris european, datând de la cumpăna veacurilor 
XVI-XVII8. 

De o deosebită valoare patrimonială este şi 
mapa cu nr. inv. 76158, care conţine nouăspreze-
ce documente istorice, privitoare la istoria ora-
şului Iaşi, emise între 1764 şi 1859 (alături de a-
cestea se păstrează şi un document în limba tur-
că). Aceste hrisoave originale au fost emise de 
cancelariile unor domni ai Moldovei: Grigorie al 
III-lea Ghica, Alexandru Callimachi, Alexandru 
Moruzi, Mihail Sturdza, Grigorie Alexandru Ghica 

8 Cătălin Bordeianu, Un manuscris uitat?! Liber amico-
rum, Iaşi, Editura Vasiliana ʼ98, 2011, 43 p. 

ş.a. Documentele au făcut parte din biblioteca lui 
N.A. Bogdan, căci poartă ştampila cunoscutului 
publicist.  

O altă mapă conţine scrisori şi telegrame 
adresate lui Alexandru Ioan Cuza, între 4 aprilie 
1859 şi 10 aprilie 1864, de oameni politici im-
portanţi ai vremii: Mihail Kogălniceanu, Dimitrie 
Bolintineanu, Ion Ghica, Apostol Arsachi, Barbu 
Vlădoianu, Vasile Boerescu, Anastasie Panu, Ioan 
Emanoil Florescu ş.a. Achiziţionarea acestor do-
cumente, în 1963, a fost semnalată în presa loca-
lă9; mai apoi, au fost menţionate în două studii 
publicate în 196410, respectiv 197111 şi editate 
integral abia în 201812. 

Din categoria manuscriselor religioase, face 
parte un Octoih, incomplet, datând din prima 
jumătate a secolului al XIX-lea; are inițiale scrise 
cu cerneală roșie și ilustrații religioase, modeste 

9 *** Noi achiziţii la Biblioteca Regională, în „Flacăra Iaşu-
lui”, an XVIII, nr. 5158, 5 aprilie 1963, p. 1.  
10 I. Kara, Fondul de manuscrise și cărți vechi al Biblio-
tecii Regionale Iași, în „Călăuza bibliotecaruluiˮ, an 
XVII, nr. 9, septembrie 1964, pp. 519-520. 
11 Al. Zub, Mihail Kogălniceanu (1817-1891). Biobibli-
ografie, București, Editura Enciclopedică / Editura 
Militară, 1971, pp. XLIX, 274, 276, 578. 
12 Iulian Marcel Ciubotaru, Corespondenţa Principelui 
Alexandru Ioan Cuza reflectată în fondul de manuscrise 
al Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachiˮ Iaşi, Iaşi, Editura 
Asachiana, 2018, 111 p. 
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din punct de vedere artistic; lipsește pagina de 
titlu; conform unei ștampile, a aparținut Societă-
ții „Alexi Șincai”, din Gherla. 

Biblioteca mai deţine manuscrise aparţi-
nând lui: Gheorghe Ghibănescu (prezentate şi 
valorificate de noi ın̂ două articole publicate re- 
cent13), Otilia Cazimir (nr. inv. 434596; patru 
poezii: Cântec de pe cel din urmă prag (Au înflorit 
cireşii)14; Prieten drag, eu tot te mai aştept15; 
Secetă în Moldova (cronică, 1946)16; Fantezie (pe 
marginea „Baladei unei stele miciˮ, de G. Topîr-
ceanu17), Demostene Botez, Mihai Beniuc, George 
Macovescu, Dumitru Ignea, Rodica Cugler (o 
scrisoare adresată Margaretei Poni), Ion Peretz 
(manuscrisul cursului Pravile româneşti din seco-
lul al XVII-lea, 63 p.). 

13 Idem, O scrisoare din arhiva istoricului Gheorghe Ghi-
bănescu, în „Expres culturalˮ, an III, nr. 10 (34), oc-
tombrie 2019, p. 9; idem, Câteva documente din arhiva 
istoricului Gheorghe Ghibănescu, în „Asachianaˮ, an VII, 
vol. 11, 2019, pp. 163-170. 
14 Publicată în „Cronicaˮ, an I, nr. 25, 30 iulie 1966, p. 1. 
15 Publicată în „Cronicaˮ, an I, nr. 24, 23 iulie 1966, p. 1. 
16 Publicată în „Cronicaˮ, an I, nr. 32, 17 septembrie 
1966, p. 7. 
17 Nu am identificat-o tipărită în paginile revistei „Cro-
nicaˮ, către care a fost trimis întregul grupaj de poezii 
păstrat la BJ Iaşi. De asemenea, nu e menţionată în 
biobibliografia poetei, întocmită de Lenuţa Drăgan, în 
1972. 

Manuscrisul cu nr. inv. 90061, având o 
frumoasă legătură în catifea, conţine pe copertă 
inscripţionat numele lui Emanoil de Kostin, iar 
pe pagina de titlu, următoarea menţiune: Un 
fragment din istoria Moldovei scris de vornicul 
Alecu Beldiman; conţine 208 pagini numerotate, 
dintre care 186 scrise (cu alfabet chirilic). 

Un alt manuscris (nr. inv. 238071) repre-
zintă un voluminos Curs de drept comercial, al 
profesorului I. Stelianu (953 p.). 

Cărţi româneşti vechi 

Din colecţiile BJ Iaşi fac parte numeroase 
lucrări româneşti tipărite înainte de 1830, ediţii 
princeps şi rare, volume cu notaţii olografe18. 
Una dintre cele mai însemnate cărţi e Îndrepta-
rea legii, apărută la Târgovişte, în 1652. Cunos-
cut şi sub numele de Pravila lui Matei Basarab, 

18 Unele informaţii despre cărţile româneşti vechi 
păstrate la BJ Iaşi se regăsesc în câteva articole publi-
cate de noi (vezi Iulian Marcel Ciubotaru, Carte ro-
mânească de patrimoniu în colecţiile Bibliotecii Jude-
ţene „Gh. Asachiˮ Iaşi, în „Asachianaˮ, an VII, vol. 10, 
2019, pp. 16-32; idem, Patrimoniu românesc, patri-
moniu european, patrimoniu universal: expoziţie de 
carte veche, în „Asachianaˮ, an VII, vol. 11, 2019, pp. 
18-21. 
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celebrul cod de legi reprezintă un document de 
maximă importanţă pentru studierea societăţii 
româneşti premoderne; se păstrează în trei 
exemplare (nr. inv. 47853, 49915 şi 72553), din-
tre care unul e foarte deteriorat, iar unuia îi lip-
seşte legătura originală); în aceeaşi categorie 
tematică, se încadrează şi Legiuirea lui Caragea 
(Bucureşti, 1818), aflată, de asemenea, în colecţi-
ile BJ Iaşi. 

Mărgăritarele Sfântului Ioan Gură de Aur, 
traduse de frații Radu și Șerban Greceanu, au apă-
rut la București, în Tipografia Sfintei Mitropolii, în 
7199 (1691). Lucrarea este deosebit de impor-
tantă pentru cultul creștin; s-a bucurat de o reală 
prețuire, mai ales în mediul monahal; exempla-
rul păstrat la BJ Iași conține numeroase însem-
nări olografe, dovadă că a fost intens utilizat; lip-
sește pagina de titlu; legătura, deși e ușor deteri-
orată, este originală.  

Loghica apărută în 1826, cu cheltuiala iubi-
toriului de D(u)mnezeu Episcop al Argeşului Kyr 
Grigorie, a fost tipărită în tipografia Mitropoliei 
din Bucureşti. Traducătorul acestei cărți, epi-
scopul Grigorie Râmniceanu (aprox. 1763-20.07. 
1828) a fost unul dintre ierarhii importanţi din 
veacul al XIX-lea. Pe când era ieromonah, la Epi-
scopia Râmnicului, a copiat aproximativ 15 ma-
nuscrise; mai apoi, a diortosit mai multe cărţi, pe 
care le-a prefaţat şi în care şi-a expus ideile isto-

rice şi filosofice, de factură iluministă. A fost pro-
fesor la Şcoala de la „Sf. Sava” (Bucureşti), iar la 
13 februarie 1823, a fost ales episcop al Argeşu-
lui, păstorind până la moarte. Prefaţa la Loghica 
din 1826 e considerată una dintre cele mai inte-
resante scrieri ale sale, în cuprinsul căreia alcătu-
iește un profil moral poporului român, pe care-l 
consideră înţelept „nu atât prin studiul cărţilor, 
cât prin înţelegerea dobândită în timp, din expe-
rienţa vieţii”19. 

Pildele filosofeşti (Râmnic, 1783) au fost di-
ortosite şi adăugite de Grigorie Râmniceanu, fi-

                                                           
19 A[lgeria] S[imota], „Grigore Râmniceanu”, în Dicți-
onarul literaturii române de la origini până la 1900, 
București, Editura Academiei, 1979, pp. 415-416. 
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ind, în realitate, opera acestuia. Cercetând cele 
25 de manuscrise ale acestei cărţi, precum şi edi-
ţiile tipărite, Al. Duţu constata că volumul expri-
mă evoluţia mentalităţilor pe tot parcursul celui 
de-al XVIII-lea veac românesc, căci fiecare copist 
sau editor a renunţat la unele maxime şi a adău-
gat altele, generate de situația politică sau socia-
lă a vremii sale.  

Volumul I al Cuvântărilor bisericești ale Sfân-
tului Efrem Sirul (306-373) a apărut în 1819; deși 
lipsește legătura originală, exemplarul s-a con-
servat foarte bine la interior; a fost imprimat în 
centrul tipografic de la Mănăstirea Neamț; lip-
sește, de asemenea, pagina de titlu; Biblioteca 
deţine şi volumul III al acestei cărţi, apărut în 

1823, păstrat bine la interior, dar, de asemenea, 
fără legătură şi foaie de titlu. 

Istoria Scripturei cei nouă spre întrebuința-
rea româneștii tinerimi a apărut la Iași, în Tipo-
grafia Sfintei Mitropolii (1824), fiind tipărită în 
trei volume; a fost tradusă de pre limba elinească 
pre a noastră romano-moldovenească, de smeritul 
Veniamin Costache, mitropolit [al] Moldovei (1678- 
1846) și tipărită cu a sa cheltuială, în zilele prea-
luminatului și preaslăvitului Domnului nostru Ioan 
Sandu Sturza Voievod. 

Din opera episcopului Amfilohie Hotiniul, 
se păstrează De obşte gheografie (Iași, 1795), 
traducere după Buffier; este primul manual de 
geografie tipărit în Moldova, adaptat din limba 
franceză; Amfilohie Hotiniul (1730-1800) a fost 
arhiereu al Hotinului între 1767 şi 1770; a avut o 
bogată activitate publicistică, traducând și alte 
lucrări, de aritmetică și teologie, unele rămase în 
manuscris; la sfârșitul volumului din 1795, fostul 
episcop a inserat o listă cronologică cu voievozii 
Moldovei. 

Dintre cărţile religioase, menţionăm Biblia 
de la Blaj (1795), precum şi alte ediţii valoroase 
ale Sfintei Scripturi (Bucureşti, 1693 – Evanghe-
lie bilingvă greacă-română; Iaşi, 1762). De ase-
menea, deosebite sunt şi Penticostation ce are 
întru sine slujba ce să cuvine, care acu întâiu s-au 
tălmăcit pe limba rumânească (Bucureşti, 1743; 

Co
lo

fo
nu

l „
Pi

ld
el

or
 fi

lo
so

fe
şt

i”
  

(R
âm

ni
c,

 1
78

3)
 

 



 
 

 
 
Un veac în slujba comunităţii. Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi                                                                                                104 

 
 
 

o altă ediţie a fost tipărită tot la Bucureşti, dar în 
1800); Tipicon (Iaşi, 1816); Tâlcuiri la cele patru 
evanghelii (Iaşi, 1805), Vieţile Sfinţilor (Mănăsti-
rea Neamţ, 1813), Scara Sf. Ioan Scărarul (Mă-
năstirea Neamţ, 1814), Cele 9 cântări din Psaltire 
(Iaşi, 1815), Istoria Scripturii Vechiului Testa-
ment (Iaşi, 1824; volumul reprezintă suvenire de 
la moşul meu, arhim. Climent Mălăescu, fost stareţ 
la M-rea Slatina pe anul 1908-1909; mort în anul 
1925, tot în M-rea Slatina, unde a şi fost îngro-
pat); Octoih, publicat în 1818, la tipografia Mi-
tropoliei ieşene şi dăruit Bibliotecii Municipale 
ieşene la 6 noiembrie 1971, cu prilejul aniversă-
rii semicentenarului, de către Biblioteca Centrală 
de Stat din Bucureşti20; Apologhia (Mănăstirea 
Neamţ, 1816; volumul a făcut parte din bibliote-
ca lui Ştefan Berechet); Catihisis sau învăţătură în 
scurt pentru hristianitate (Iaşi, 1819); Orologhion 
adecă ceasoslov, tipărit în vremea lui Grigorie 
Dimitrie Ghica Voievod, cu binecuvântarea mitro-
politului Ţării Româneşti – Grigorie, Bucureşti, 
1825; Teofilact, Arhiepiscopul Bulgariei, Tâlcuire 
la cele patru Evanghelii, Iaşi, 1805 – două exem-
plare, în stare foarte bună de conservare (nr. inv. 

                                                           
20 Fapt consemnat atât pe volum, cât şi în presa scrisă 
(vezi Liviu Moscovici, Biblioteca Municipală „Gheorghe 
Asachiˮ din Iași la o jumătate de secol de existență, în 
„Revista bibliotecilorˮ, an XXV, nr. 1, ianuarie 1972, p. 
23). 

122239 şi 122240); Strastnic (Blaj, 1733); Trio-
dion (Blaj, 1813).  

 
Printre cărţile româneşti tipărite în afara te-

ritoriilor care, din punct de vedere administrativ, 
aparţineau Ţărilor Române, se numără Viaţa şi 
pildele preaînţeleptului Esop (Buda, 1812), dar şi 
Respunderea desgurzătoare a lui Damaschin Bo-
jâncă (1802-1869), apărută la Buda, în 1828; lu-
crarea e în întregime polemică, căci în cuprinsul 
ei, autorul respinge cu argumente solide ideile 
lui Sava Tököli, sârb de origine, însă maghiarizat, 
care combătea romanitatea românilor şi susţinea 
că acest popor e de factură slavă; Eufrosin Dimi-
trie Poteca (traducător), Mainainte gătire spre 
cunoştinţa de Dumnezeu, prin privirea celor ce 
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sânt, tălmăcită din limba grecească (Buda, 1818); 
Învăţătură pentru prăşirea pomilor, scrisă de 
Haintl Franţisk (Buda, 1812); Întâmplările răsbo-
iului franţozilor şi întoarcerea lor dela Moskva 
(Buda, 1814) – două exemplare; Gh. Lazăr, Povă-
ţuitoriul tinerimei cătră adevărata şi dreapta ce-
tire (Buda, 1826); Psaltirea prorocului şi împărat 
David, în versuri alcătuită, de micul între mu-
sicoşii sistimii vechi Ioan Prale din Iaşul Moldovii 
(Braşov, 1827). 

Interesantă se arată şi Prescurtarea istorii 
universale, tălmăcită după cea eliniească în limba 
noastră românească şi închinată la iubitorul de 
neam, marele dvornic şi vistier al Principatului 
Valahii, domn(ul) Mihail Dimitrie Ghica, cu a că-
ruia osârdie şi cheltuială s-au tipărit, spre trebu-
inţa şcoalelor noastre şi obştescul folos al neamu-
lui românesc, de cuviosul egumen al Mănăstirii 
Sfântului Ioann din Bucureşti, Kyr Grigorie (Bucu-
reşti, 1826-1827, 4 tomuri). Tot din categoria lu-
crărilor de istorie fac parte şi exemplarele din 
Istoria pentru începutul românilor în Dachia, de 
Petru Maior (Buda, 1812) – nr. inv. 38557 şi 
120577. 

Mitologia pe limba rumânească, care arată 
toți zeii și zeițele vechimii grecești și romanești, cu 
aligoriile lor deslegate în înțelesuri de învățături 
firești și moralicești (Craiova, 1830), de Stanciu 
Căpățineanul, se păstrează în mai multe exem-

plare, foarte bine conservate, care conţin fru-
moase imagini ale unor zeităţi din vechime. Tot 
în mai multe exemplare (în număr de trei) se 
păstrează şi Adunare cuprinzetoare în scurt din 
cărţile împărăteştilor pravile, carte tipărită pe 
vremea lui Scarlat Alexandru Callimah Voievod, 
de către Andronache  Donici (Iaşi, 1814). 

De la patronul spiritual al Bibliotecii, deţi-
nem câteva ediţii princeps deosebit de valoroa-
se: traducerea lucrării Învăţătura hristiană sau în 
scurt sfinţita istorie şi catihizis, al Bisericei drept-
credincioase, de pe limba rosiană adus pe românie 
(Iaşi, Tipografia Albinei, 1836); Fabule alese, pe 
românie aduse de Aga Asachi, mădulari [al] Aca-
demiei de Roma (Iaşi, Tipografia Albinei, 1836); 
Fabule versuite, ediția a treia, adăugită, Iași, Insti-
tutul Albinei, 1844 (pe verso-ul paginii de titlu se 
poate citi că volumul a apărut „cu voea țenzurei / 
Vorn[ici] T[eodor] Balș, K. de Baroțțiˮ); Elemente 
de geometrie (Iaşi, 1865). 

 
Cartea românească modernă, tipărită în-

tre 1831 şi 1918, e reprezentată prin sute de e-
diţii princeps ale unor autori români, apărute 
atât în grafie chirilică, alfabet de tranziţie, dar şi 
latin. Se remarcă ediţii ale unor scriitori precum 
Vasile Alecsandri, Dimitrie Bolintineanu, Alessan-
dru Pelimon, Anton Pann, Antioh şi Dimitrie Can-
temir, Gheorghe Săulescu, Iacob Cihac, Petru 
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Grădişteanu, Ienăchiţă Văcărescu, Mihai Emines-
cu, Cezar Bolliac, Alexandru Odobescu, Mihail 
Kogălniceanu, Simion Bărnuţiu, Grigore Alexan-
drescu, Andrei Şaguna, Melchisedec Ştefănescu, 
Filaret Scriban, Titu Maiorescu, Ion Heliade-Ră-
dulescu, Theodor Codrescu, Dimitrie Dăscălescu, 
Nicolae Istrati, Scarlat Pastia, Aron Pumnul, Ghe-
orghe Tăutu, August Treboniu Laurian, Alexan-
dru Papiu Ilarian, Bogdan Petriceicu Hasdeu, V.A. 
Urechia, Ion Ghica, Gr. Tocilescu, A.D. Xenopol, 
Ştefan Vârgolici, Al. Odobescu, Aron Densuşianu, 
Grigore Buţureanu, Constantin Erbiceanu, Ghe-
orghe Ghibănescu, Ion Ionescu de la Brad, Petru 
Poni, Gavriil Musicescu, George Sion, Constantin 
Negruzzi, Iacob Negruzzi, Lazăr Şăineanu, Iuliu 
A. Zanne, N. Iorga, Al. Philippide, Alexandru Vla-
huţă, Elena Văcărescu, Simion Florea Marian, 
Sextil Puşcariu, George Coşbuc etc. 

Cărţi europene vechi 

Din colecţiile BJ Iaşi, fac parte numeroase 
cărţi imprimate în spaţiul european în veacurile 
XV-XVIII, lucrări de o mare valoare patrimonială, 
diverse din punct de vedere tematic şi publicate 
sub egida unor edituri celebre (spre exemplu, 
Elzevier). Cea mai veche lucrare tipărită păstrată 
la BJ Iaşi e un incunabul, din 1484: Sermones de 

clericorum vita et moribus, de Augustin de Hipona 
(Aurelius Augustinus, 354-430); e prima ediţie 
tipărită a acestei lucrări, apărută la Padova; e-
xemplarul este unicat în România şi conţine în-
semnări marginale olografe; lipseşte pagina de 
titlu, iar legătura nu e originală. 

Pagini de incunabulul „Sermones de clericorum vita et 
moribus” (1484), cu adnotări marginale de epocă 

Printre volumele din secolul al XVI-lea, 
enumerăm: Panegyricus Aeropagitus ad Philippum 
et Archidamus, a cunoscutului orator elin Isocrate, 
lucrare tipărită în spaţiul german, în 1595, de că-
tre David Sartori; deosebită e şi cartea medicului 
şi filosofului Girolamo Sorboli, Celestina: favola 
pastorale, Ferrara, 1586, avându-l ca tipograf pe 
Vittorio Baldini; tot din acelaşi veac, datează şi 
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Sententiarum (vol. II), de Ioannes Stobaeus, Lyon, 
1555, tipărită de Sebastian Gryphius (1492-1556), 
o culegere de texte filosofice din autorii Greciei
antice; din 1526, e Hyperaspistes diatribae adversus 
servum arbitrium Martini Lutheri, lucrare teologi-
că polemică, aparţinând lui Erasmus din Rotter-
dam, tipărită de Froben Johann Erasmus, la Basel; 
De optima Reipublicae gubernatione, de Francis 
Lucius Durantin, Veneţia, 1522, are ca tematică 
dreptul diplomatic şi a fost publicată de Ioanem 
Antoniu et fratres de Sabio; din 1561, e Histoire de 
Pays Septentrionaus, scrisă de Olaus le Grand Goth 
şi apărută în spaţiul cultural francez; o Biblie din 
1561, tipărită la Lyon, de Iacobi Mareschal şi în-
grijită de Christophe Plantin reprezintă o raritate 
bibliofilă; un album cu gravuri din oraşele euro-
pene, nedatat, nesemnat – dar ın̂cadrabil celei  
de-a doua jumătăţi a secolului al XVI-lea – poartă 
titlul Topographicae tabulae nobilissimarum Eu-
rope civitatum; din 1560, e lucrarea medicului şi 
episcopului Pauli Novocomensis (Paolo Giovio), 
Nucerini historiarum sui temporis, imprimată la 
Basel, Elveţia; Illustrium poetarum flores, scrisă 
de Octavianus Mirandula, a apărut în 1568, la 
Augsburg; Ioanne Boemo e autorul volumului 
Omnio gentium mores, ce datează din 1539, tipă-
rit la Lyon şi îngrijit de Ioannes Barbous; o im-
portantă ediţie bibliofilă a unui tratat de medici-
nă, Des natures et complexions des hommes, avân-

du-l ca autor pe Aubert Jacques Vandamois, a 
apărut în 1571; din 1578, e lucrarea episcopului 
de Pomezan, Iohan Wigan, De coniugio doctrina, 
tipărită de Donati Richtzenhan din Iena. 

În acest fel, lista lucrărilor ar putea ocupa 
multe rânduri, dar menţionez doar că biblioteca 
mai deţine lucrări ale unor autori precum 
Theodorus Beza (1573), Lucas Osiander (1582, 
1595), Giovanni Boccaccio (1596), Justus Menius 
(1547), Pietro Andrea Mattioli (1569), Antonio 
Possevino (1593), Hieronymus Benivieni (1519), 
Publius Ovidius Naso (1581), Eusebius Panfilius 
(1544), Robert Estienne (1578), Aristotel (1597), 
Platon şi Aristotel (ediţie din 1541, îngrijită de 
Johannes Honterus, apărută la Braşov), Epictet 
(1542), Hesiod (1543), Cebes (1543), Aelius 
Donatus (1581), Jean Calvin (1585), Jean Passerat 
(1597), Cesare Campana (1597), Philip Melan-
chton (1539, 1570, 1599), Petri Iustiniani 
(1576), Martin Luther (1558) – Noul Testament, 
Sebastian Münster (1575), Antonium Bonfinium 
(1591), Marco Girolamo Vida (1556, 1592), 
Girolamo Ruscelli (1586), Luigi Transillo (1598), 
Vergilius (1561), Josef Flavius (1582), Pietro 
Gerardo Padoano (1552) etc. 

Cărţile din veacul al XVII-lea tipărite în al-
te teritorii decât cele româneşti sunt mult mai 
numeroase şi fiecare volum în parte reprezintă o 
valoare bibliofilă, căci sunt ediţii princeps, cu 
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însemnări manuscrise, ştampile sau dedicaţii, 
tipărite elegant, cu legătură deosebită sau conţi-
nând ilustraţii originale. Se remarcă lucrarea lui 
Andrea Bureo, Suecia, sive de suecorum regis 
dominiis et optibus, imprimată în 1633, la Ex 
officina Elseviriana, din Leyden; Seneca, Suasoriae 
controversiae cum declamationum excerptis, de 
asemenea tipăritură elzeviriană, din 1639; la 
aceeaşi tipografie, a apărut şi o ediţie de opere în 
zece volume ale lui Cicero, în 1642, din care bi-
blioteca păstrează Scriptorium fragmenta Marcus 
Tulii Cicerronis; tot sub egida faimoasei case edi-
toriale amintită anterior, au apărut şi Satyrae-le 
lui Juvenal (1671)21, satirele lui Persius Aurelius 
Flaccus (1671)22; De Constantinopoleos topogra-
phia, de Pierre Gilles (1632), epistolele lui Sene-
ca (1639), Persia seu regni Persici Status (1633), 
Russia seu Moscovia itemque tartaria: commen-
tario topographico (1630), dar şi lucrarea lui Mar-
cus Valerius Martial, Ex museo (1664); o ediţie 

                                                           
21 Biblioteca mai păstrează o ediţie a versurilor lui Ju-
venal, din 1623, dar tipărită în spaţiul cultural ger-
man, la Frankfurt, de Ioannis Stockelii şi, de aseme-
nea, o ediţie din 1680, tipărită de Claude Barbin (Pa-
ris). 
22 Biblioteca mai păstrează o ediţie a versurilor lui 
Flaccus, din 1623, dar tipărită în spaţiul cultural ger-
man, de Petrum Antonium Hanoviae şi, de asemenea, 
o ediţie din 1680, tipărită de Claude Barbin (Paris). 

antumă, cu ornamente tipografice, atribuită ace-
leiaşi edituri, e Vita del Padre Paolo dellʼor-dine 
de servi, scrisă de Fulgenzio Micanzio, apărută la 
Leyden, în 1646; una dintre cele mai reuşite cărţi 
apărute la cunoscuta editură olandeză e cea care 
conţine scrierile lui Iulius Caesar (1661), din ca-
re biblioteca deţine comentariile la De bello ga-
llico, îngrijite de savantul francez Joseph Justus 
Scaliger; specialiştii apreciază că tipăritură elze-
viriană e şi Memoires, de La Fontaine, ediţia 1699, 
iar menţiunea „Pierre Marteau, Kölnˮ ar i, ı̂n 
realitate, un pseudonim folosit de Casa Editorială 
Elzevier; aceeaşi observaţie e valabilă şi pentru 
memoriile contelui de Montrésor, apărute în 
franceză, la 1664, iar indicaţia de pe pagina de 
titlu „Jean Sambix le Jeune, à Cologne [Köln]ˮ e, 
de asemenea, un pseudonim folosit de Bonaven-
tura şi Abraham Elzevier; acelaşi pseudonim a 
fost utilizat şi pentru Maximes des princes et 
estats souvverains, prefaţată de M. De Rohan şi 
apărută în 1666. 

Un Eirmologhion ein Theos Aggios, apărut 
sub autorizaţia iezuiţilor, în 1695, a fost editat de 
Nikolaos Glikeis, din Veneţia; de la cunoscutul 
tipograf olandez Johannes Janssonius se păstrea-
ză lucrarea lui Georgio Pasore, Syllabus graeco-
latinus omnium Novi Testamenti, din 1650; una 
dintre cărţile interzise de papalitate a fost Défense 
du Parlement dʼAngleterre dans la cause de 
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Jacques II, apărută la Rotterdam, în 1692, al cărei 
autor presupus e De la Combe de Vrigny; o lucra-
re ce conţine numeroase blazoane şi gravuri e 
cea scrisă de Claude Malinger, Traicté de la loy 
salique, 1614, apărută la Paris; o ediţie critică 
valoroasă e şi Iinerarium Galiae, scrisă de Jodoci 
Sinceri, tipărită de Jodocum Jansonium, din Am-
sterdam, în 1649; o elegantă ediţie a poeziilor lui 
Giovani Battista Marino – Rime – a fost publicată 
la Veneţia, în 1605; o ediţie bilingvă, în latină şi 
greacă, e lucrarea lui Claudius Aelianus, Varia 
historia/Poikili isthoria, apărută la Saumur, în 
1668; de la tipograful veneţian Giovanni Battista 
Combi, BJ Iaşi deţine două lucrări ale Isabellei 
Andreini, publicate în 1638: Fragmente din 
alcune scritture şi Lettere; o carte ce conţine ştiri 
importante referitoare la istoria românilor e 
Lʼorigine del Danubio: con il nomi antiche e mo-
derni, scrisă de Sigmund von Birken, editată de 
Gerolamo Allbrizzi, în 1684; un Novum Testa-
mentum, tradus de calvinistul olandez Johannes 
Leusden e, foarte probabil, din 1699. 

Biblioteca deţine multe lucrări tipărite în 
veacul al XVII-lea, ale unor importanţi autori (fi-
losofi, literaţi şi istorici ai Antichităţii, dar şi 
„contemporaniˮ), precum Erasmus din Rotter-
dam (ediţie din 1684), Joseph Lang (1613), Pu-
blius Papinius Statius (1610), Quintus Rufus Cur-
tius (1670), Jacques Davy Duperron (1694), Gil-

les Ménage (1690), Johann Angelius von Wer-
denhagen (1631), Jacobi Cruci (1693), Lucius 
Iulius Florius (1619), Virgilio Malvezzi (1647), 
Miguel de Cervantes (1646), Francisco Fiorenza 
Milanois (1645), Jean Conrad Mohr (1650), Eti-
enne Junius Brutus (1610), Tacitus (1640, 1649, 
1673, 1685), Eugenio Raimondi Bresciano (1640), 
Leo de Modena (1692), Horatius (1663), Sulpicius 
Severus (1656), Seneca (1627), Claude de la 
Magdeleine (1677), Peter van Der Kun (1612), 
Giuseppe Passi Ravennate (1605), Pietro Aretino 
(1635), Francesco del Castillo (1647), Homer 
(1682), Giovanni Battista Tavernier (1690), John 
Barclay (1628), Johannis Buxtorf (1698), Ioha-
nnis Scharfii (1649), Jakob Abbadie (1680), Na-
tale Conti (1653), Plaut (1645), Cicero (1684, 
1688, 1693, 1699), Suetonius (1656), Giovanni 
Bona (1678), Lucian din Samosata (1619), Apia-
nus (1670), Publius Ovidiu Naso (1662), Grego-
rius Richter (1654), Diogene Laertios (1611), 
René Descartes (1685), Albert Garwe (1619), 
Origene (1624) etc. 

Tipăriturile europene din veacul al XVIII-
lea depozitate în fondul de carte veche al biblio-
tecii judeţene sunt, din punct de vedere cantita-
tiv – şi raportate la volumele datând din veacuri-
le anterioare –, cele mai numeroase. Doar fasci-
cola care înregistrează autorul, titlul şi alte date 
sumare – precum numele îngrijitorului de ediţie, 
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anul şi locul de apariţie, tipografia – numără 64 
de pagini23. De aceea, o prezentare în acest cadru 
(fie şi generală) se arată incompletă, iar enume-
rarea unor autori şi titluri are rolul de a suscita 
interesul celor mai puţin familiarizaţi cu subiec-
tul şi de a introduce lectorul în universul cărţilor 
vechi, care ne transmit informaţii şi mentalităţi 
din trecut, preferinţe de lectură, idei, gânduri, 
dezbateri în care au fost angrenaţi cei „cari au 
fostˮ (N. Iorga). 

Istoria politică şi militară s-a aflat mereu în 
interesul oamenilor, căci a influenţat destinele 
popoarelor, dar şi existenţe individuale. Aşa se 
face că în 1701, la Roma, ieşea din tiparniţa lui 
Haeredum Francisci Corbelletti o nouă ediţie 
(autorizată de iezuiţi) a cărţii lui Famianus Ro-
manus Strada, De bello belgico, tom masiv, ce 
relata întâmplări din istoria poporului belgian; 
harta care însoţeşte lucrarea reprezintă ţările 
Europei Occidentale sub forma unui leu; tot din 
categoria investigării trecutului fac parte şi cele 
două volume din Annales galantes de la cour de 
Henri Second, scrise de Marguerite de Lussan 
(1682-1758), apărute la Amsterdam, în 1749; 
ambele volume conţin ornamente şi frontispicii; 
Tablettes chronologiques contenant la succession 
des papes, empereurs et roi, o cronologie alcătuită 
de G. Marcel, a apărut în 1740, la Amsterdam; o 
                                                           
23 Vezi nota 5. 

lucrare asemănătoare, dar conţinând cele mai 
însemnate date din istoria universală, a fost tipă-
rită în 1744, la Paris, fiind opera lui Nicolas 
Lenglet du Fresnoy. Aceste lucrări trădează gus-
tul epocii pentru evenimente istorice şi persona-
lităţi din trecut; uneori, istoria era prezentată ca 
o ficţiune, sub formă de autobiografie; spre 
exemplu, Mémoires sécrets pour servir à lʼhistoire 
de Perse, volum nesemnat, imprimat la Berlin, în 
1759. 

Biblioteca deţine şi o frumoasă ediţie din 
operele lui Tacitus, imprimate în 1734, în spaţiul 
olandez, ale cărei gravuri aparţin sculptorului I. 
Schenk; Rimele lui Francesco Petrarca, apărute la 
tipografia Remondini, din Veneţia, au fost publi-
cate în 1764; Confesiunile lui Jean-Jacques Rou-
sseau se găsesc într-o ediţie din 1782, apărută în 
spaţiul german; de la abatele Pluche (Nöel-An-
toine Pluche) a rămas o ediţie în două volume 
din Histoire du ciel où lʼon recherche lʼorigine de 
lʼidolâtrie et les méprises la philosophie, Paris, 1748; 
cunoscutul abate Antoine François Prévost, unul 
dintre precursorii romantismului francez, a scris 
Histoire du chevalier des Grieux et de Manon 
Lescaut, din care BJ Iaşi deţine o ediţie tipărită 
postum, din 1775, la Liège; tot ediţie postumă e 
şi lucrarea lui Quintus Curtius Rufus, De rebus 
Alexandri Magni Historia Superstes, îngrijită de 
savantul german Christoph Cellarius (Königsberg, 
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1745); o ediţie critică din opera istoricului ro-
man Florus, Rerum romanorum, a apărut în 1718, 
la Leipzig, fiind îngrijită de Johannis Minellii şi 
ilustrată de M. Christianus Junckerus. 

O lucrare de o mare erudiţie este Erleichterte 
hebräische Grammatica oder richtige Anführung 
zur hebräischen Sprache, a teologului Michaelis 
Johann Heinrich (1668-1738), apărută la Mag-
deburg, în 1745; împreună cu aceasta a fost lega-
tă şi Grammatica chaldaica, a aceluiaşi autor  
(Göttingen, 1771); o ediţie postumă din Oeuvres 
diverses (3 volume) ale lui Jean de La Fontaine 
datează din 1729, fiind ieşite din tiparniţa pari-
zianului Claude Robustel; printre cele mai fru-
moase ediţii de opere complete păstrate la BJ Iaşi 
se numără cele opt volume ale Operelor (The 
works) lui William Shakespeare, editate de Nico-
las Rowe şi apărute în 1714, la tipografia lui Ja-
cob Tonson, din Londra. 

Alte lucrări valoroase tipărite în veacul al 
XVIII-lea sunt: Johann Gottlieb Heinecci, Anti-
quitatum romanorum Iuriisprudentiam Illustra-
ntium, Strasbourg, 1724; Blaise Pascal (semnea-
ză însă pe carte cu pseudonimul Louis de Mon-
talte), Les provinciales, Utrecht, 1700; Verböczi 
István, Decretum latino-hungaricum: juris consu-
etudinarii inclyti Regni Hungariae et Transil-
vaniae, lucrare importantă pentru istoria Tran-
silvaniei, Şumuleu Ciuc, 1745; Dimitrie Cantemir, 
Histoire de lʼÉmpire Ottoman, Paris, 1743, lucrare 
în două volume, tradusă în limba franceză de M. 
de Joncquieres; o altă ediţie a lucrării menţionate 
a prinţului moldav e Geschichte des osmanischen 
Reichs nach seinem Anwachse und Abnehmen, 
Hamburg, 1745, cu gravuri şi portretul autorului; 
de asemenea, mai multe ediţii ale Bibliei (de 
exemplu: Biblia Sacra, Lemgo, 1756).  

Mai enumerăm câţiva autori ale căror ope-
re tipărite în cel de-al XVIII-lea veac se păstrează 
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la BJ Iaşi: Pierre Daniel Huet (1727), Alexis Piron 
(1755), Joseph Lafont (1746), Giovanni Paolo 
Marana (1747), Louis-Charles de Waroquier de 
Méricourt de La Mothe de Combles (1783/ 1784), 
Claude Fleury (1751) – 36 de volume din Histoire 
écclesiastique, Jacques-Bénigne Bossuet (1766), 
Paul Jérémie Bitaubé (1767), John Locke (1774), 
contele Johann Oxenstiern (1754) etc. 

 
* 

 
Lucrările de patrimoniu păstrate în colec-

ţiile BJ Iaşi reprezintă valoroase urme ale trecu-
tului, conturând oglinda culturii tipărite, româ-
neşti şi europene, din veacurile XV-XIX. Aceste 
cărţi necesită, pe viitor, o cercetare detaliată, căci 

oferă, prin conţinut, însemnări, ilustraţii sau ex-
librisuri, preţioase informaţii şi date. Multe din-
tre cărţile vechi sunt unicate în ţara noastră, mo-
tiv pentru care e necesar ca ele să fie incluse în 
bibliografia europeană de specialitate. Un pas 
important e digitizarea şi posibilitatea de a fi ac-
cesate electronic.  

Păstrarea lor în condiţii optime se datorea-
ză generaţiilor de bibliotecari care au înţeles im-
portanţa acestor valori. Ne rămâne datoria de a 
duce mai departe această conservare, la care se 
adaugă valorificarea ştiinţifică şi mediatizarea spe-
cifică epocii în care trăim. 

 
Iulian Marcel CIUBOTARU
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SERVICIUL CATALOGARE, ACHIZIŢII,  
INFORMARE BIBLIOGRAFICĂ 

 

erviciul Catalogare, Achiziţii, Informare 
Bibliografică desfăşoară activităţi de 
prelucrare şi evidenţă a documentelor 
de bibliotecă, de informare bibliografi-

că, informare comunitară, împrumut interbiblio-
tecar și coordonare metodică a bibliotecilor pu-
blice din județul Iași. Aceste activități sunt foarte 
importante pentru funcţionarea unei biblioteci a 
cărei misiune este satisfacerea intereselor de 
studiu, lectură, informare, documentare, educare 
şi recreere a utilizatorilor săi, prin promovarea 
cunoaşterii, având la bază optimizarea accesului 
la informaţii, prin creşterea colecţiilor și asigura-
rea de servicii publice de informare adecvate. 

Acest serviciu este structurat în trei birouri 
de lucru: Biroul de dezvoltare, evidenţă şi prelu-
crare a documentelor, Informare Bibliografică şi 
Informare Comunitară. Fiecare birou desfăşoară 
activităţi proprii. 

Colecţiile bibliotecii reprezintă serii de do-
cumente de acelaşi fel sau de aceeaşi categorie 
care, organizate şi dispuse sistematic, reprezintă 

o valoare artistică, ştiinţifică, documentară, con-
stituind un ansamblu. Sunt alcătuite în timp, în 
mod sistematic, unitar și cuprind documente 
semnificative şi valoroase din toate domeniile de 
cunoaştere.  

Planul de dezvoltare a colecțiilor cuprinde 
politicile proprii de achiziție și de selecție, pen-
tru a putea răspunde oricărei solicitări venite din 
partea utilizatorilor săi reali, dar se are în vedere 
și atragerea spre bibliotecă a cititorilor potenți-
ali, anticipând dorințele lor în materie de publi-
cații. Completarea colecţiilor bibliotecii prin 
achiziţii curente şi retrospective, donaţii, depozit 
legal și schimb interbibliotecar sunt modalitățile 
prin care se sporește tezaurul cultural al biblio-
tecii. În ultimii ani, am preluat importante fon-
duri documentare, cu titlu de donație de speciali-
tate, din unele instituții ieșene, cum ar fi: Spitalul 
Clinic Județean de Urgență Sf. Spiridon, Casa de 
Cultură a Sindicatelor, Tribunal, edituri ieșene, 
alte persoane juridice și fizice. Achiziția docu-
mentelor din fonduri instituționalizate a avut un 

S
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rol decisiv în creșterea și diversificarea colecții-
lor, biblioteca beneficiind de fonduri consistente 
în acest sens. 

Biroul de dezvoltare, evidenţă şi prelucrare 
a documentelor, pe lângă implicarea în procesul 
de achiziție a resurselor, realizează catalogul on-
line al tuturor documentelor intrate în bibliotecă, 
folosind softul eBibliophil. Prin descrierile bibli-
ografice conform standardelor în vigoare, se în-
registrează elementele identificatoare ale docu-
mentelor, se selectează și se construiesc puncte 
de acces la resursă și la subiecte. De asemenea, 
serviciul coordonează și îndrumă activitatea de 
introducere a bazelor de date retro ale documen-
telor, în catalogul on-line.  

Prin activitatea de evidență, serviciul efec-
tuează operațiunile de înregistrare a datelor can-
titative și valorice ale tuturor documentelor de-
ținute de bibliotecă, oferind informații referitoa-
re la mărimea, componența și dinamica colecții-
lor oferite publicului. 

Activitatea din cadrul compartimentului bi-
bliografic are trei coordonate principale: biblio-
grafia locală, bibliografia tematică și informarea 
bibliografică. 

Preocuparea sistematică pentru realizarea 
bibliografiei locale, curente şi retrospective, în sis-
tem tradiţional, datează de la începutul anilor ʼ60 
ai secolului trecut. 

Primul volum din cea mai importantă lu-
crare de bibliografie locală curentă, Anuarul bi-
bliografic al judeţului Iaşi, pe anii 1966-1967, a 
apărut în 1968. După această dată, publicarea 
anuarului a continuat fără sincope, în formă de 
volume dactilografiate. 

Anuarul cuprinde şi sistematizează infor-
maţii despre judeţul Iaşi din toate domeniile 
(statistică, administraţie publică, organizaţii po-
litice, economie, ştiinţă şi învăţământ, ocrotirea 
sănătăţii, sport, instituţii culturale, viaţa literară 
şi artistică, istorie locală, personalităţi etc.), iden-
tificate în urma cercetării analitice a publicaţiilor 
periodice, locale şi naţionale, şi a altor documen-
te aflate în patrimoniul bibliotecii. 

Un moment de referinţă în activitatea com-
partimentului îl reprezintă trecerea de la siste-
mul tradiţional de realizare a bibliografiei locale 
curente la sistemul informatizat. În anul 2000, a 
fost iniţiată constituirea bazei de date bibliogra-
fice în programul TinLIB, continuată din 2014 în 
programul eBibliophil. În prezent, aceasta însu-
mează peste 180.000 de înregistrări (articole din 
publicaţii periodice). Primul anuar redactat pe 
baza acestor înregistrări, pe anul 1999, a fost 
finalizat în 2003. 

Alte două lucrări de bibliografie locală cu-
rentă, de mai mică amploare, elaborate în cadrul 
compartimentului, au fost sintezele lunare Viaţa 
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culturală a judeţului Iaşi şi Judeţul Iaşi în presa 
din ţară, publicate până în anul 1999. 

În paralel cu bibliografia locală curentă, au 
fost publicate, începând cu anul 1964, mai multe 
lucrări de bibliografie locală retrospectivă, în 
colecţia Contribuţii la bibliografia judeţului Iaşi, 
unele dintre ele realizate în colaborare cu Servi-
ciul bibliografic al Bibliotecii Centrale Universita-
re „Mihai Eminescu”. Aceste volume, elaborate pe 
domenii (economie, agricultură, ştiinţă şi învăţă-
mânt, viaţă culturală, teatru, literatură, monu-
mente, istorie locală), cuprind informaţii referi-
toare la judeţul Iaşi din perioada de după 1945. 

În ultimii ani, lucrări de bibliografie locală 
retrospectivă au fost dedicate unor personalităţi 
locale (Gheorghe Asachi, Dimitrie Cantemir, Ale-
xandru Husar, Dan Mănucă, Nicolae Busuioc), 
unor instituţii culturale (Biblioteca Judeţeană „Gh. 
Asachi”, 1995-2005; Filarmonica „Moldova”, 1990- 
2006; Opera Română din Iaşi, 1990-2000; Teatrul 
Naţional „Vasile Alecsandri”, 1990-2000; Teatrul 
„Luceafărul”, 1990-2000) sau unor aspecte ale re-
alităţii şi istoriei locale (Partide politice din Ro-
mânia, filiale ieşene, 1990-2000; Iaşi: relaţii inter-
naţionale, 1990-2006; Iași-Cernăuți 600). 

Dintre lucrările de cercetare bibliografică 
dedicate publicaţiilor periodice ieşene pot fi 
menționate: Albina românească – indice pe mate-
rii, publicată în 1968, în colaborare cu Serviciul 

bibliografic al BCU Iași; Bibliografia revistei Cro-
nica (1966-1996), din care au fost finalizate doar 
secţiunile Limba şi literatură română şi Litera-
tura universală; Sumarul revistei Dacia literară 
(1990-2009) și Publicații periodice ieșene (1829-
1906). 

Au mai fost publicate anual sumare selecti-
ve ale revistelor Cronica (până în 1997) şi Con-
vorbiri literare (până în 1990), precum şi biblio-
grafia Apariţii editoriale ieşene, relansată în 2014 
și dedicată activităţii editurilor locale. 

În același ritm anual, începând din 2017, se 
realizează lucrările Personalități ieșene și Scrii-
tori și publiciști ieșeni contemporani, cuprinzând 
aniversările și comemorările din fiecare an, pre-
cum și un Calendar cultural, ce are caracter gene-
ral. 

Preocuparea pentru realizarea bibliografiei 
tematice, axată pe principalele domenii de inte-
res ale utilizatorilor bibliotecii, datează, ca şi în 
cazul bibliografiei locale, de la începutul deceniu-
lui al șaptelea al secolului trecut. 

Fişierele tematice, realizate în manieră tra-
diţională, pe fişe de catalog, cuprind studii şi arti-
cole apărute în publicaţii periodice de specialitate 
din domeniile biblioteconomie, religie şi mitolo-
gie, sociologie, politologie, culturologie, educaţie 
şi pedagogie, literatură română, literatură univer-
sală, estetică şi teorie literară, istoria României. 
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Constituirea bazei de date electronice pen-
tru bibliografia tematică a început în anul 2000. 
Până în prezent, aceasta conţine peste 37.000 de 
înregistrări. 

Pe baza acestor înregistrări, au fost editate, 
în ultimii ani, în seria Contribuţii la bibliografia 
tematică, lucrările Fişier tematic: Lingvistică, teo-
rie literară, literatură română, literatură univer-
sală, istorie şi critică literară (2000-2005); Fişier 
tematic: Drept, jurisprudenţă (2002-2006); Fişier 
tematic: Biblioteconomie (2000-2009); Literatură 
română (2005-2013); Literatură universală (1998-
2013). 

Informarea bibliografică a utilizatorilor şi 
alcătuirea de bibliografii la cerere reprezintă o 
constantă a activităţii compartimentului. 

În momentul actual, existenţa catalogului 
electronic face posibilă soluţionarea aproape 
instantanee a solicitărilor venite din partea utili-
zatorilor, de preferinţă în colaborare cu aceştia 
(pentru a oferi informaţii cât mai adecvate temei 
lor de interes), prin căutarea şi identificarea in-
formaţiilor cerute în bazele de date ale bibliotecii 
şi, dacă este cazul, în alte surse de informare (ca-
taloage tradiţionale, lucrări de referinţă, biblio-
grafii, Internet etc.). 

În cadrul compartimentului, sunt alcătuite 
şi bibliografii la cerere, având un grad mai mare 
de complexitate (pentru lucrări de licenţă, dizer-

taţii, teze de doctorat, teme de cercetare), care se 
limitează însă la documentele existente în colec-
ţiile bibliotecii. 

Inspirată de solicitările cele mai frecvente 
ale utilizatorilor, în anul 2019, pe pagina de In-
ternet a instituției, a fost inaugurată rubrica O 
bibliografie pe săptămână. 

Centrul de Informare Comunitară (CIC) a 
fost înființat în 1998, cu scopul de a oferi servicii 
de informare, formare, consiliere și consultanță. 
Misiunea lui a fost de a pune la dispoziţia locui-
torilor din municipiul şi judeţul Iaşi, într-o mani-
eră eficientă, materiale de bibliotecă şi servicii 
de informare, instruire, asistenţă, consiliere şi 
consultanţă, proporţional cu nivelul cererii şi 
utilizării, de a asigura accesul la resursele infor-
maţionale naţionale, europene şi internaţionale 
şi de a promova imaginea instituţiei bibliotecare 
în societate ca factor economic şi ca factor al in-
tegrării sociale. 

Principiile după care CIC și-a ghidat activi-
tatea au fost transparenţa, obiectivitatea, res-
ponsabilitatea; valorile promovate: pluralism, e-
galitate, libertate, diversitate, confidenţialitate; 
obiectivele: asigurarea accesului neîngrădit şi 
egal la informaţii pentru toți locuitorii din comu-
nitate, pentru dezvoltarea lor personală, cultura-
lă, educaţională, profesională, economică şi pen-
tru a putea lua parte activă la procesele demo-
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cratice. Centrul a avut ca obiectiv fundamental 
realizarea sarcinii-cheie a bibliotecii noastre, 
aceea de a determina nevoile şi dorinţele infor-
maţionale ale pieţei culturale locale şi de a adap-
ta instituţia pentru ca aceasta să poată oferi sa-
tisfacţia dorită într-un mod eficient. 

Alte obiective au fost facilitarea accesului la 
sursele de informaţii naţionale, europene şi in-
ternaţionale; diseminarea informaţiei locale de 
interes pentru utilizatori; diseminarea informa-
ţiei europene de interes pentru utilizatori; spri-
jin în dezvoltarea parteneriatului instituţii publi-
ce-ONG-uri-autorităţi locale; iniţierea şi imple-
mentarea de proiecte informaţionale, de disemi-
nare a informaţiilor de interes pentru comunita-
tea locală; eficientizarea activităţilor instituţiei 
bibliotecare; promovarea imaginii bibliotecii 
noastre pe plan naţional şi internaţional; inte-
grarea în structurile de profil europene 

Obiective complementare: conştientizarea 
importanţei informaţiei; democratizarea accesu-
lui la informaţie; stimularea atitudinii active, 
prin promovarea principiului „ajută-te singur!”; 
influenţarea procesului de definire a noţiunii de 
„informaţie publică”; promovarea patrimoniului 
cultural mobil tip carte (prin utilizarea tehnolo-
giei digitale). 

Ca urmare a exploziei informaționale pe 
canalele media, acest centru s-a transformat în 

compartimentul Informare comunitară. Acesta 
furnizează suport informaţional (prin colecţii de 
documente, baze de date, link-uri de Internet şi 
consiliere directă telefonică, prin pagina de Face-
book sau prin e-mail) pentru viaţa de zi cu zi şi 
poate iniţia cetăţenii în procedurile necesare 
obţinerii celor mai variate servicii; acestea se pot 
referi la drepturile, libertăţile şi responsabilităţi-
le cetăţeneşti în țară, în Uniunea Europeană și în 
lume; oferte de locuri de muncă în țară și în Uni-
unea Europeană; orientarea şi reconversia pro-
fesională; ocrotirea sănătăţii; învăţământ de toa-
te gradele; asigurarea asistenţei sociale şi juridi-
ce; plata taxelor şi impozitelor; mediul social, e-
conomic, politic, cultural local; transportul în co-
mun; petrecerea timpului liber; programe de fi-
nanțare ale Uniunii Europene și ale Guvernului 
României; contactul cu ambasadele și consulate-
le României din celelalte state ale lumii. De ase-
menea, asigură Împrumutul Interbibliotecar la 
nivel național, între biblioteca noastră și celelalte 
biblioteci din țară. 

Menţionăm că prin acest compartiment nu 
oferim rezolvări explicite problemelor curente 
ale cetăţenilor, ci identificăm și direcționăm că-
tre specialiștii care pot oferi aceste rezolvări şi 
răspunsuri. Dorim să realizăm o informare co-
rectă şi rapidă asupra tuturor aspectelor vieţii 
sociale, culturale, economice etc. ale municipiu-
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lui și judeţului Iaşi, în primul rând. Informaţiile 
sunt oferite gratuit utilizatorilor. 

Noua structură a Comisiei de Coordonare și 
Îndrumare Metodică a fost stabilită prin decizie, 
în septembrie 2015. Printre obiectivele Comisiei, 
se numără elaborarea regulamentului de organi-
zare și de funcționare, a procedurilor necesare, a 
calendarului deplasărilor în zonele stabilite, a mo-
delului de raport, a documentației ce urmează a 
fi comunicată bibliotecarilor din bibliotecile pu-
blice, stabilirea temei pentru zilele metodice și a 
echipei care se va deplasa în vederea derulării 
zilelor metodice, efectuarea deplasărilor în teren 
și desfășurarea zilelor metodice, identificarea 
principalelor probleme ale bibliotecarilor și solu-
ționarea lor, în măsura în care acestea țin de 
competența bibliotecii județene, participarea în 

Comisia de Concurs și în Comisia de soluționare a 
contestațiilor la bibliotecile unde postul de biblio-
tecar este vacant (în urma solicitării primăriilor 
respective), identificarea nevoilor informaționale 
de specialitate. 

În cadrul Strategiei de dezvoltare a siste-
mului de biblioteci publice din județul Iași, pen-
tru asumarea rolului de coordonator al activității 
bibliotecilor publice din județ, Comisia de Coor-
donare și Îndrumare Metodică desfășoară urmă-
toarele activități: elaborarea și perfecționarea 
continuă a unei strategii de dezvoltare a sistemu-
lui de biblioteci publice, îndrumarea metodică a 
bibliotecarilor din județ, perceperea bibliotecilor 
publice din județul Iași drept sursă și resursă 
principală de informare europeană pentru tineri. 
  





 
 
 
 

100 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA BIBLIOTECII  
JUDEȚENE „GHEORGHE ASACHI” IAȘI. 

SECȚIA „ÎMPRUMUT PENTRU ADULȚI” 
 
 

iblioteca este o instituție fundamenta-
lă în interiorul oricărei societăți. Actul 
lecturii este un act esențial în existen-
ța fiecărui individ, care aduce contri-

buții decisive în formarea personalității. Dacă ne 
gândim la lumea ficțiunii literare, care aduce 
evadare din realitatea cotidiană, sau dacă ne 
gândim la nevoia individului pentru informare, 
lectura formează și informează. Omul ca ființă 
socială este produsul culturii, în ultima instanță, 
fără de care viața acestuia este de neconceput. 

Încă de la înființarea acesteia, Biblioteca 
Județeană „Gheorghe Asachi” Iași și-a asumat 
rolul benefic de ridicare a nivelului de cultură în 
rândul membrilor comunității ieșene. Începutu-
rile au fost extrem de dificile, cu un sediu ca și 
inexistent, cu un fond de carte extrem de modest, 
dar entuziasmul bibliotecarilor a compensat toa-
te aceste neajunsuri. Prin donațiile unor mari 
oameni de cultură, cum ar fi Nicolae Iorga, fondul 

de carte a cunoscut o importantă creștere. Cel 
de-Al Doilea Război Mondial, cu distrugerile sale 
și efectele dezastruoase ale acestuia asupra vieții 
economice și culturale, a generat multă instabili-
tate și incoerență la nivelul organizării colecții-
lor. Și mai gravă a fost ideologizarea comunistă a 
achiziției de carte, care a dus la promovarea în 
rândul clasei muncitoare a așa-zisei literaturi 
realist-socialiste și a celei marxist-leniniste. Anii 
’50 nu degeaba au fost catalogați drept anii „ob-
sedantului deceniu” de către marele scriitor Ma-
rin Preda. Sunt anii cumplitului îngheț stalinist în 
cultura română – la fel ca în orice alt stat satelit 
din Europa de Est –, aflată sub dominație sovieti-
că. Abia în anii ’60, statutul Bibliotecii Județene 
„Gheorghe Asachi” Iași a obţinut o binemeritată 
recunoaștere, pe măsura prestigiului unui oraș 
universitar și istoric precum Iașul. În anul 1969, 
la solicitarea autorităților locale, Consiliul de stat 
emite un Decret prin care se denumește bibliote-

B



 
 

 
 
Un veac în slujba comunităţii. Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi                                                                                                   124 

 
 
 

ca după numele marelui cărturar ieșean al înce-
putului secolului al XIX-lea, Gheorghe Asachi. 
Acest scriitor a fost personalitatea de destinul 
căreia este legată însuflețirea vieții culturale ro-
mânești în Moldova. 

În zilele noastre, Biblioteca Județeană 
„Gheorghe Asachi” Iași își menține rolul de in-
formare și formare a publicului cititor, atât prin 
secțiile sediului central, cât și prin filialele de 
cartier. La Secția „Împrumut pentru adulți”, care 
se găsește la sediul central al bibliotecii, se des-
fășoară mai multe activități prin care se promo-
vează serviciile acesteia. La Centrul de Înscriere 
și Referințe, se derulează mai multe activități, 
cum ar fi: eliberarea permiselor de bibliotecă, 
vizarea anuală a acestora, fotocopierea docu-
mentelor care îi interesează pe utilizatori, oferi-
rea diverselor informații despre activitățile ge-
nerale din instituție etc. În cadrul Secției „Îm-
prumut pentru adulți”, sunt oferite serviciile de 
bază specifice oricărei biblioteci, împrumutul și 
restituirea documentelor consultate de către 
utilizatori. 

 Ne propunem să colaborăm și cu alte insti-
tuții ale comunității ieșene, cu scopul de a spori 
gradul de coeziune socială în rândul membrilor 
acesteia. De asemenea, ținându-se cont și de nu-
mărul destul de mare de documente care se îm-
prumută din domeniul asistenței sociale, „Secția 

Împrumut pentru adulți” urmărește să dezvolte 
și latura umanitară a acțiunilor sale, prin deschi-
derea mai multor puncte de împrumut la diferite 
instituții de profil. Un exemplu este Căminul de 
Pensionari „Sf. Cuvioasă Parascheva” din Iași, din 
apropierea parcului Copou. Aici, utilizatorii seni-
ori ai bibliotecii au posibilitatea de a împrumuta 
și restitui cărțile chiar în interiorul centrului. 
Practic, biblioteca a venit în sprijinul acestora, 
nemaifiind necesar să se deplaseze la sediul bi-
bliotecii. Din statisticile biblioteconomice, rezul-
tă că acești utilizatori pensionari preferă dome-
niile politicii și istoriei, ca lectură obișnuită. 

Altă instituție cu care Biblioteca Județeană 
„Gheorghe Asachi” Iași colaborează este Centrul 
de Plasament „Venimian Costache” din Iași, căru-
ia i s-a pus la dispoziție pentru împrumut un 
fond de carte specific nevoilor școlare ale copii-
lor.  

Un alt parteneriat este cu Centrul Social cu 
Destinație Multifuncțională „Bucuria”, de unde se 
pot împrumuta cărţi din fondul de carte al Bibli-
otecii Județene „Gheorghe Asachi”. 

La Centrul de Asistență Medico-Socială Bi-
volari, sunt oferite mai multe servicii. Pe lângă 
serviciul de bază de împrumut de carte, sunt pu-
se la dispoziție pentru utilizatori și alte docu-
mente din fondul bibliotecii județene, cum ar fi 
DVD-urile cu filme. De asemenea, în colaborare 
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cu psihologul instituției, se desfășoară și alte ac-
tivități educative pentru beneficiarii acestui cen-
tru. 

Nu în ultimul rând, trebuie menționat și 
acordul de colaborare cu Căminul de bătrâni din 
zona Bucium a orașului Iași, unde sunt periodic 
aduse și reînnoite cărțile pe care seniorii le pot 
consulta. 

O altă colaborare fructuoasă a Secției „Îm-
prumut pentru adulți” este cu Penitenciarul Iași, 
aflat în zona Copou. Mai întâi, s-a încheiat un 
parteneriat cu această instituție, fiind cunoscut 
tuturor statutul special al acesteia. Este extrem 
de important atât pentru persoanele private de 
libertate, cât și pentru cei care păstoresc această 
instituție ca societatea să promoveze includerea 
acestor persoane în societate, după ispășirea 
pedepsei, și nu excluderea acestora. Tocmai de 
aceea, Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi” a 
deschis acest parteneriat, urmărind totodată și 
latura umanitară a acestei colaborări. La fel ca și 
la Centrul de bătrâni din Copou, utilizatorii cu 
statut special ai bibliotecii pot împrumuta și re-
stitui cărți în interiorul instituției, aceștia fiind 
încurajați constant la lectură. Este o modalitate 
plăcută de petrecere a timpului liber, de care 
aceste persoane private de libertate beneficiază 
din plin, dar, de ce nu, și o posibilitate de instrui-
re, de formare, de deschidere de noi orizonturi 

pentru aceștia. Responsabilii cu integrarea socia-
lă a deținuților au desfășurat mai multe activități 
cu aceștia, iar Biblioteca Județeană „Gheorghe 
Asachi” Iași a venit în sprijinul instituției prin 
promovarea acțiunilor educative. Astfel, biblio-
teca a organizat expoziții cu diverse artefacte pe 
care deținuții le-au realizat în cadrul activităților 
educative din Penitenciar. S-au realizat expoziții 
în perioada Crăciunului, cu felicitări specifice 
sărbătorii și nu numai. De asemenea, prin expo-
ziția „Mâini îndemânatice”, aceste persoane pri-
vate de libertate și-au demonstrat încă o dată 
abilitățile practice, dar și simțul estetic, prin rea-
lizarea unor lucrări deosebit de creative. 

O altă componentă a acestei colaborări cu 
Penitenciarul Iași este proiectul educațional de 
vizionare de filme, puse la dispoziție de Bibliote-
ca Județeană din fondul colecțiilor acesteia. Ast-
fel, de multe ori, lectura unei anumite cărți este 
dublată și de vizionarea ecranizării acesteia, 
sporindu-se astfel și mai mult interesul pentru 
frumos și cultură în rândul persoanelor private 
de libertate. Toate aceste activități sunt o nouă 
șansă pentru individ de reinserție socială, de 
pornire cu un nou început în viață. 

În cadrul Secției „Împrumut pentru adulți”, 
se organizează constant expoziții tematice de car-
te, prin care se promovează fondul de carte al bi-
bliotecii. Se urmărește sporirea interesului publi-
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cului cititor, prin varietatea subiectelor și a te-
melor abordate, cât și prin ineditul acestora, pe 
cât posibil. S-au abordat aproape toate domeniile 
cunoașterii, de la fizică și matematică, până la 
literatură și arte, în general.  

Putem exemplifica și câteva dintre temele 
abordate în cadrul expozițiilor de carte ale Secți-
ei „Împrumut pentru adulți”. O problemă curentă 
cu care se confruntă copiii și adolescenții în soci-
etatea românească actuală este așa-numitul fe-
nomen bullying, termen împrumutat din limba 
engleză, dar care descrie semnificativ impactul 
negativ în viața unui școlar. Au fost selectate ti-
tluri de cărți care să fie puse în valoare și să ca-
pete astfel mai multă vizibilitate în ochii utiliza-
torilor bibliotecii. 

O altă temă interesantă și actuală pe care 
am abordat-o a fost impactul Inteligenței artifici-
ale asupra viitorului societății umane. Este o te-
matică extrem de ofertantă, cu multe implicații 
asupra vieții individului și în ceea ce privește 
relația omului cu Dumnezeu, impactul asupra 
economiei cu privire la productivitate, protecția 
mediului etc. 

Bibliotecarii secției realizează în mod con-
stant bibliografii diverse pentru utilizatori. Stu-
denții sunt, în mod deosebit, beneficiarii, ei frec-
ventând des biblioteca, pentru a-și întocmi bibli-
ografiile obligatorii pentru lucrări de licență, 

master și, de ce nu, chiar doctorat. În rândul an-
gajaților secției, vor găsi mereu un sprijin entu-
ziast, utilizatorii revenind cu plăcere și pentru 
alte solicitări. 

Din statisticile zilnice pe care Secția „Îm-
prumut pentru adulți” le realizează, rezultă că 
domeniile preferate de utilizatori sunt, în ordi-
nea numărului de cărți împrumutate: literatură 
universală, literatură română și psihologie. Cărți-
le de dezvoltare personală sunt extrem de căuta-
te de utilizatori, demonstrându-se încă o dată 
importanța studiului psihologiei și a autocunoaș-
terii pentru aceștia. De aici, rezultă, într-o anumi-
tă măsură, și prioritizarea achizițiilor din aceste 
domenii atât de solicitate de utilizatori. Pe de 
altă parte, cititorii pot găsi pe rafturile secției 
cărți cu adevărat interesante, cu impact intelec-
tual important și din variate domenii ale cunoaș-
terii. Se asigură în acest mod caracterul enciclo-
pedic al bibliotecii județene. De asemenea, utili-
zatorii pot găsi mereu în cadrul colecțiilor noas-
tre titluri de cărți care abia au fost lansate pe 
piață, încercându-se, pe cât posibil, o reducere a 
decalajului de apariție între librărie și bibliotecă. 

Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi” Iași 
urmărește atragerea publicului cititor către lec-
tură, atât prin programele culturale oferite, cât și 
prin activitatea curentă a acesteia cu fondul de 
carte destinat împrumutului la domiciliu sau 
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împrumutului la sala de lectură. Pentru viitor, 
sperăm ca Biblioteca Județeană „Gheorghe Asa-
chi” Iași să beneficieze de un spațiu adecvat de 
activitate pe măsura prestigiului acesteia. Mai 
mulți utilizatori care frecventează Secția „Îm-
prumut pentru adulți” își doresc un spațiu speci-
fic de socializare, de relaxare și de petrecere a 

timpului liber, sub forma unui club de carte, de 
exemplu. Această doleanță nu poate fi satisfăcută 
în afara unui spațiu adecvat și primitor. Cititorii 
noștri își doresc să comunice unii cu ceilalți, să 
își valorifice potențialul creativ de care dispun, 
în activități antrenante pentru tot mai mulți uti-
lizatori. 

Adrian BĂDĂRĂU*

* bibliograf, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi”





A FOST ODATĂ CA NICI O ALTĂ DATĂ…. 
ÎNTR-UN SECOL DE POVESTE 

otul (orice poveste) are un început, la 
fel și biroul Împrumut pentru copii, 
din cadrul Bibliotecii Județene „Gh. 
Asachi” Iași. Într-un document păs-

trat în arhiva bibliotecii publice datat din anul 
1952, cu antetul Comitetului pentru Așezăminte 
Culturale de pe lângă Consiliul de Miniștri (înfi-
ințat în anul 1950), se menționează pentru prima 
dată un fond de carte pentru copii – un număr de 
393 de documente, ajuns în biblioteca din Iași cu 
scopul foarte bine definit, de a se constitui într-o 
expoziție, organizată cu ocazia Zilei Internaționa-
le a Copilului.  

Titlurile acestor volume nu se mai regăsesc 
astăzi în colecțiile pentru împrumut, dar ilus-
trează foarte bine politizarea culturii în acea pe-
rioadă, chiar dacă era vorba despre literatură 
pentru copii: Mica școlăriță (E. Svartz), În cămin 
la noi (M. Filip), Nufărul roșu (Petre Luscalov), 
Țara în care copiii nu râd (N. Minei), Nepoții lui 

Horia (P. Vintilă). Toate volumele sunt apărute la 
Editura Tineretului, București. 

În aceeași arhivă a documentelor bibliote-
cii, apar, începând cu anul 1955, planuri de lucru 
și rapoarte statistice referitoare la activitatea sec-
ției Împrumut carte pentru copii. 

În această perioadă, prin reorganizarea sec-
ției de Împrumut carte pentru maturi și cu o selec-
ție riguroasă a unor tipuri de documente – în 
principal literatură –, s-a constituit fondul secției 
Împrumut carte pentru copii, care a început să 
funcționeze într-un spațiu separat, în locația abia 
atribuită Bibliotecii regionale – parterul din ari-
pa stângă a Palatului Culturii din Iași, organizat 
astfel încât copiii să descopere ușor informația 
necesară nevoii de lectură, în conformitate cu 
bibliografia școlară sau/și cu cea a timpului liber 
avut la dispoziție – şi care devine o atracție con-
stantă pentru publicul specific. 

T
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De la un an la altul, colecția se mărește, pu-
nând la dispoziția cititorilor-copii cărți de la edi-
turi precum: editura Ion Creangă București, edi-
tura Didactică și Pedagogică București, editura 
pentru Literatură Universală București, editura 
Albatros București, editura Junimea Iași, editura 
Minerva București etc. La data de 30 iunie 1956, 
fondul de carte al secției pentru copii ajunge la 
un număr de 7558 de unități de bibliotecă, achi-
ziția de documente având drept sursă editurile, 
anticariatele și Colectura bibliotecilor. S-a ținut 
seama de satisfacerea cerințelor de lectură, 
urmărindu-se achiziţia cărților de povești, aven-
tură, geografie, istorie, științele naturii. Organi-
zarea colecției de documente urmează, pe de o 
parte, domeniile principale ale clasificării zeci-
male universale, dar ține seama și de publicul 
secției – copiii. Specific pentru organizarea colec-
țiilor acestei secții rămâne domeniul literaturii 
universale, documentele fiind ordonate alfabetic 
după numele autorilor, indiferent de țara de pro-
veniență a acestora, organizare menținută și în 
momentul actual. 

O parte deosebită a colecției de carte pen-
tru copii a fost și este reprezentată de cartea 
pentru preșcolari și cei care nu știu încă să ci-
tească, dar sunt foarte buni ascultători, răsfoind 
și înțelegând povestirile din ilustrațiile acestora. 
Inițial, a fost un mic fond de carte, cu un format 

ce cuprindea mai multe ilustrații decât text, 
eventual cu pagini cartonate. Imaginile ce ilus-
trau astfel de texte, redate pe înțelesul copiilor 
de vârste mici, beneficiau de o grafică reușită, 
unele dintre ele fiind chiar mobile. Poveștile ast-
fel prezentate aparțineau scriitorilor clasici, din 
literatura română și universală – Frații Grimm, 
H.CH. Andersen, Ion Creangă, Petre Ispirescu etc. 
În timp, odată cu atenția acordată de edituri 
acestei modalități de prezentare a textului, cât și 
disponibilității părinților de a petrece un timp de 
calitate alături de copiii lor, s-a mărit considera-
bil partea de colecție destinată celor mai mici 
cititori. 

Edituri ca Egmont București, Ion Creangă 
București, Porțile Orientului Iași, Casa Regina 
Iași etc. s-au concentrat pe editarea textelor pen-
tru copii, ilustrate și eventual repovestite. Cele-
lalte domenii, științifice și umaniste, sunt repre-
zentate de un număr mai redus de volume în 
colecția secției pentru copii, poate și pentru că, la 
vârste timpurii, copii citesc mai mult texte litera-
re. Dar pentru că orizontul de lectură se modifică 
ușor la fiecare nouă generație de copii, domeniile 
menționate anterior sunt susținute de tipuri de 
documente ca enciclopedii, dicționare, istorii, 
atlase, ghiduri frumos ilustrate, cu informații 
scurte, precise, pe înțelesul copiilor, suficiente 
pentru a răspunde oricărei curiozități. Astfel de 
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materiale veneau în sprijinul elevilor pentru rea-
lizarea referatelor, a portofoliilor care au ajuns 
să facă parte obligatorie din programa școlară. 
Spațiul din interiorul secției pentru copii numit 
sala de lectură era mereu neîncăpător pentru 
micii cititori care apelau la ajutorul specializat al 
bibliotecarilor din secție pentru realizarea unor 
astfel de lucrări. Ulterior, tematica acestor refe-

rate s-a cuantificat în bibliografii la cerere, struc-
turate pe domenii: științe, geografie, istorie, lite-
ratură, artă.  

O perioadă de timp, secția copiilor a cu-
prins în titulatură și cuvântul tineret; astfel, în 
anii ’60, denumirea era Secția Împrumut pentru 
copii și tineret. Însă, tineretul acelor ani dinainte 
de 1990 avea acces doar la o mică parte din lite-
ratura acestei lumi, autorii cei mai citiți fiind cla-

sicii din literatura universală: Al. Dumas, Jules 
Verne, Charles Dickens, Shakespeare, Maxim 
Gorki, Alexei Tolstoi, Karl May, Victor Hugo etc. 
Istorie și aventură erau cuvintele ce caracterizau 
cel mai real tematica acelor vremuri. Deși limi-
tați de granițe imaginare sau nu, biblioteca re-
prezenta totuși pentru copii, părinți și cadre di-
dactice un univers fascinant, o alternativă facilă 

pentru informare și pentru un timp liber inteli-
gent investit.  

Existau desigur bibliografiile propuse și re-
alizate de Inspectoratul Școlar Județean Iași în 
colaborare strânsă cu bibliografii din biblioteca 
publică, pentru fiecare an de învățământ – clase-
le primare și gimnaziale –, ce asigurau un ghidaj 
funcție de programa școlară; pentru că erau ace-
leași titluri pentru toată populația școlară, achi-
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ziția necesita un număr mare de exemplare per 
titlu și o respectare strictă a termenului de resti-
tuire pentru documentele difuzate. În perioada 
actuală, din acest punct de vedere, s-a instituit o 
oarecare relaxare în abordarea acestor bibliogra-
fii, în conținut și varietate, preferințele reale de 
lectură ale copiilor contribuind într-o anumită 
măsură la întocmirea lor.  

Obiectivul bine stabilit a fost și este acela 
de a încuraja și cultiva abilitățile de lectură și 
comunicare pentru categoria de vârstă specifică. 
Un real ajutor în această direcție a fost apariția 
titlurilor din categoria așa-numitei literaturi fan-
tasy. 

Termenul de literatură fantasy a început să 
aibă relevanță după 1990, în special odată cu a-
pariția în colecțiile bibliotecii a unor volume apar-
ținând unor scriitori precum C.S. Lewis (Cronici-
lor din Narnia – în colecțiile secției din 1997), 
Michael Ende (Poveste fără sfârșit – în colecțiile 
secției din 1995), J.K. Rowling (celebra serie Ha-
rry Potter – în colecțiile secției din 2001), Chris-
topher Paolini (seria Eragon – în colecțiile secției 
din 2007) etc. 

Autoarea britanică J.K. Rowling s-a impus 
definitiv în universul fantasy, dar și în preferin-
țele copiilor din România și nu numai, iar această 
preferință nu s-a schimbat foarte mult nici în 
prezent. Bineînțeles că în același registru, al lite-

raturii fantasy, tabloul se completează cu noile 
aventuri ale hobbit-ului în seria Stăpânul inele-
lor, al minunatului scriitor J.R.R. Tolkien, un alt 
titlu ce a marcat o cotitură importantă în prefe-
rințele de lectură ale celor mai tineri cititori.  

Impactul acestui gen de literatură asupra 
copiilor și tinerilor rămâne constant, la un nivel 
ridicat și datorită varietății de titluri și autori ce 
completează lista începură anterior. În prezent, 
fondul de carte al secției Împrumut pentru copii, 
depășește numărul de 50.000 de unități de bibli-
otecă, fiind îmbogățit și actualizat printr-o achi-
ziție judicioasă, ce ține pasul atât cu noutățile 
editurilor ART, Nemira, Corint, ALL, Humanitas, 
cât și cu preferințele exprimate de publicul spe-
cific – copii și tineri. 

 În scopul atragerii la lectură, pentru pune-
rea la curent cu noutățile editoriale a cititorilor 
și nu numai, s-au organizat activități culturale. 

Activitățile de animație culturală – termen 
uzitat în literatura de specialitate actuală – s-au 
organizat în secția pentru copii încă de la începu-
turile existenței acesteia, diversificându-se cu 
timpul și punând accentul mereu pe satisfacerea 
nevoilor de lectură și comunicare, actualizate 
permanent.  

În perioada 1955-1960, principalele activi-
tăți culturale organizate în secția de copii a Bi-
bliotecii Centrale Regionale se desfășurau sub 
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forme de tipul lectură de grup, recenzie de carte, 
șezători literare, seară de basme, expoziții de 
carte, concursuri literare și beneficiau de o parti-
cipare consistentă a copiilor. Un concurs literar 
de succes a fost cel intitulat Iubiți cartea, ce se 
adresa atât copiilor, cât și tinerilor cititori, iar la 
final, câștigătorii erau recompensați cu o insignă 
Prietenul cărții. Ulterior, aceste activități au fost 
completate cu audiții și vizionări de filme după 

cărțile pentru copii (Fram ursul polar, Ocolul Pă-
mântului în 80 de zile), secția pentru copii dispu-
nând de o colecție de diafilme și casete audio.  

Nevoia unei implicări mai active a copiilor 
a determinat apariția studioului de teatru cu și 
pentru copii Dumbrava minunată, coordonat de 
d-na dr. Margareta Mihăilescu. Astfel, au ajuns să 

fie prezentate unui public format din copii și 
adulți dramatizări și adaptări ale unor texte pen-
tru copii din literatura română și universală (Ali-
ce în Țara Minunilor, Amintiri din copilărie etc.). 
După o scurtă perioadă de stagnare, această mi-
nunată colaborare a fost reluată în anul 2000, 
sub denumirea de trupa de teatru Înșir’te mărgă-
rite, cu același coordonator voluntar. Diversifica-
rea acestor activități a impus și alinierea la noile 

tehnologii, prin organizarea unui club de jocuri 
didactice sub denumirea Ce ne povestește calcu-
latorul? Aceste oferte de petrecere a timpului 
liber puse la dispoziția cititorilor de către biblio-
tecă prin intermediul secției pentru copii au avut 
un impact major, participarea fiind în număr 
mare. Spațiul de desfășurare al acestor activități 
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– secția pentru copii – a devenit neîncăpător, 
astfel că studioul de teatru, cercurile de pictură 
şi lectură s-au organizat ulterior în holul biblio-
tecii. 

Parteneriatul școală-bibliotecă a devenit un 
suport real pentru activitatea didactică, dar și 
pentru informarea constantă a copiilor, alături 
de părinți și bunici. După anul 2000, acest parte-
neriat a devenit mai puternic, adăugând un nou 
membru – familia. Implicarea părinților și buni-
cilor a devenit de la sine înțeleasă, astfel că și 
adulții redescopereau biblioteca, cartea, lectura 
alături de copiii lor. 

Colaborarea cu unitățile școlare de învăță-
mânt preuniversitar a devenit o constantă și o 
activitate specifică secției pentru copii, ca o con-
diție sine qua non. Spicuind prin arhivă, se re-
marcă proiecte cu tematică variată, dar toate cu 
adresabilitate către categoriile de vârstă până la 
14 ani: Pași de copil... în bibliotecă, Și noi avem 
drepturi, Viața ca un joc secund, Magia comunică-
rii, Charles Perrault – 3 secole de povești prin lu-
me, Jurnalism și comunicare, Sărbătoarea Drago-
betelui, Atelierul lui Moș Crăciun etc. În apropie-
rea anului aniversar 2020, atenția bibliotecarilor 
de la secția pentru copii se focalizează pe activi-
tăți cât mai interactive: ateliere de origami/ 
kirigami/mărțișoare, cluburi de șah și științe, 
tradiții și credințe populare românești, ora de 

lectură, sărbătoarea Andersen și a zilei cărții 
pentru copii, Ziua Internațională a copilului etc. 

Aceste din urmă activități menționate au 
avut spațiu de desfășurare în actuala locație a 
bibliotecii publice (din anul 2012) – Galeriile 
comerciale „Ștefan cel Mare și Sfânt”, unde am 
poposit după plecarea din Palatul Culturii în anul 
2010, cu un scurt intermezzo în clădirea Fabricii 
de mobilă. 

Un alt moment important al poveștii este 
reprezentat de organizarea unui nou serviciu, și 
implicit spațiu, în actuala secție Împrumut pentru 
copii, cunoscut sub denumirea de LUDOTECĂ, în 
anul 2016.  

Un vis mai vechi al bibliotecarilor secției 
pentru copii se împlinise: un spațiu de sine stătă-
tor, cu cărți pline de povești clasice și moderne, 
bogat ilustrate, cu o colecție aferentă de jocuri și 
jucării – o anticameră a lecturii. Un spațiu în care 
poți descoperi plăcerea lecturi, făcând primii 
pași prin joc și joacă, cel mai eficient sistem de 
învățare.  

În același an, în cadrul secției, s-a organizat 
separat și SALA DE LECTURĂ PENTRU COPII, un 
loc în care cei mici pot citi, pot discuta și comuni-
ca într-un mod cât mai constructiv, dar și realiza 
teme, lucrări, proiecte, având la dispoziție pentru 
informare un fond bogat de lucrări de referință, 
doar la un pas distanță. 
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Paralela trecut-prezent în ceea ce privește 
secția Împrumut pentru copii a Bibliotecii Jude-
țene „Gh. Asachi” Iași are ca scop principal pre-
zentarea și atingerea obiectivului permanent: cel 
de atragere la lectură, informare și comunicare a 
categoriilor de vârstă cărora le sunt adresate 
colecțiile și serviciile prezentate – COPIII. 

Astfel că îndemnul final este „Alege-ți din-
tr-o bibliotecă ce ți se potrivește și încercă să nu 
te plictisești!”  (Voltaire) 

 
  Roxana COZMIUC*

                                                           
* şef birou, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” 





 
 
 
 

BIROUL FILIALE 
 
 

iblioteca Județeană „Gheorghe Asachi” 
Iași a căutat în permanență cele mai 
variate forme pentru a îmbunătăți re-
lația cu utilizatorii, de a servi interese-

lor de informare, studiu, educaţie, lectură şi re-
creere ale acestora, cu precădere ale celor din 
cartierele şi zonele limitrofe ale oraşului, oferind 
acces liber şi gratuit la informaţie şi cunoaştere. 
Astfel au luat naștere filiale în marile cartiere ale 
orașului: Nicolina, Alexandru cel Bun, Păcurari, 
Tătărași și Socola. 

Dacă la început au funcționat fie doar pe 
timpul verii, câteva ore pe zi, fie în anumite zile 
ale săptămânii, filialele au devenit în scurt timp 
adevărate oaze de cunoaștere pentru tot mai 
mulți utilizatori. 

Biroul Filiale a fost înființat în anul 2008, 
având statut de serviciu, ulterior devenind birou.  

Până în anul 2015, Biblioteca Județeană 
„Gheorghe Asachi” avea patru filiale. În luna au-
gust, mai exact 31 august, de ziua Limbii Româ-
ne, s-a inaugurat cea de-a cincea filială, „Ionel 

Teodoreanu”, din cartierul Frumoasa, care, din 
păcate, a fost desființată din motive administra-
tive și economice, în anul 2019. 

Doi ani mai târziu, pe 1 martie 2017, de zi-
ua marelui povestitor Ion Creangă, s-a deschis 
cea de-a șasea filială, în incinta Casei Sindicate-
lor, în locația fostei biblioteci a Sindicatelor, de la 
care s-a preluat și o mare parte a fondului de car-
te, filiala „Ion Creangă”. 

Biroul Filiale pune la dispoziţia utilizatori-
lor săi un fond de aproximativ 100.000 de unităţi 
de bibliotecă. Împrumută anual cca. 160.000 de 
volume şi înregistrează aproximativ 70.000 de 
vizite în bibliotecă.  

Fiecare filială este o bibliotecă de tip enci-
clopedic, fondul de documente fiind alcătuit din 
cărți (din toate domeniile de cunoaștere), publi-
cații seriale și materiale audio-video. O parte din 
colecție este destinată exclusiv copiilor, adresân-
du-se chiar și celor de vârstă preșcolară. 

Pentru a face față tuturor cerințelor utiliza-
torilor, filialele au fost dotate cu: 

B
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 Centrul Internet cu acces public gratuit, 
care funcționează din luna septembrie a 
anului 2008, înființat prin programul ad-
ministrat de IREX, „Global Libraries”, spri-
jinit financiar de Fundaţia „Bill & Melinda 
Gates”; 

 Conexiune wireless gratuită pentru pose-
sorii de laptop, notebook, telefon mobil; 

 Imprimantă; 
 Copiator; 
 Scanner; 
 Video-proiector. 

Filialele pun la dispoziția utilizatorilor ur-
mătoarele servicii și facilități: 

 Acces direct la colecţii; 
 Împrumut la domiciliu; 
 Prelungirea termenului de împrumut te-

lefonic sau prin e-mail; 
 Rezervări de titluri telefonic sau prin e-

mail; 
 Sală de lectură pentru consultarea lucră-

rilor de referinţă şi a publicaţiilor perio-
dice; 

 Bibliografii la cerere; 
 Îndrumare în lectură; 
 Referinţe pe diverse teme şi subiecte de 

interes (referate şcolare etc.); 

 Manifestări/activităţi cultural-educative în 
colaborare cu diverse instituţii de învă-
ţământ și educaţie. 

 Împrumutul documentelor se realizea-
ză ı̂n regim automatizat, pe baza permisu-
lui de intrare, eliberat gratuit. Utilizatorii 
pot ı̂mprumuta 4 documente pentru o pe-
rioada de 14 zile, pe care le pot prelungi 
direct la sediul filialei sau indirect, prin 
telefon sau e-mail. 

 Permisul prin care orice persoană are ac-
ces la serviciile bibliotecii este valabil 5 ani 
și se vizează anual. Utilizatorii care și-au 
pierdut permisul achită contravaloarea a-
cestuia. ACTELE necesare înscrierii sunt: 
pentru persoanele până ı̂n 18 ani – cer-
tificatul de naștere/cartea de identitate, 
după caz, precum și buletinul unuia dintre 
părinți (original sau copie); pentru persoa-
nele peste 18 ani, este necesară doar car-
tea de identitate (original sau copie).  

 Pe lângă ı̂mprumutul de carte la domici-
liu, biblioteca oferă condiții ı̂n vederea 
consultării materialelor de referință (enci-
clopedii, dicționare, cursuri de limbi stră-
ine, ghiduri, albume, atlase etc.) sau a pu-
blicațiilor periodice, având abonamente la 
următoarele ziare și reviste: Ziarul de Iași, 
Evenimentul, Formula AS, Național Geo-
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graphic, Asul Verde, Buna-ziua Iași, Jurna-
lul Național, Historia, Magazin, Good food 
etc. De asemenea, utilizatorii au posibili-
tatea de a audia/viziona documentele din 
colecția media deținută (filme educative, 
documentare, muzică ș.a.). 

 La Filiala „Ion Creangă”, utilizatorii au ac-
ces și la o mediatecă cu peste 1.000 de
filme ı̂n format DVD și Blu-ray.

 Filialele organizează și găzduiesc o vari-
etate de activități cultural-educative (ı̂n-
tâlniri cu scriitori, actori, club de vacanță,
biblio-ateliere etc.), iar ın̂ cadrul Centrului
Internet, utilizatorii pot beneficia de ı̂n-
drumare ı̂n folosirea resurselor prezente
pe Internet – dicționare on-line, comuni-
carea on-line de tip mesagerie instant,
crearea unei adrese de email, divertis-
ment etc.

Filiala ,,Vasile Alecsandri“ 

Filiala VASILE ALECSANDRI deține un fond 
de publicaţii de aproximativ 44.000 de unităţi de 
bibliotecă, asigurând cu precădere nevoile de lec-
tură şi informare pentru populaţia din cartierele 
Nicolina I, Nicolina II, Frumoasa, CUG şi Socola. 

Date de contact 
 Str. Petre Ţuţea, nr.7-9, Bl. 911, parter
 Telefon: (+4) 0332 110050
 E-mail: filiala.alecsandri@bjiasi.ro



 
 

 
 
Un veac în slujba comunităţii. Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi                                                                                                   140 

 
 
 

 
Filiala ,,Mihail Sadoveanu“  

 
Filiala MIHAIL SADOVEANU deține un fond 

total de publicaţii de aproximativ 33.000 de uni-
tăţi de bibliotecă, format din cărţi, publicaţii pe-
riodice şi documente audio-video. Filiala se adre-
sează în primul rând locuitorilor din cartierele 
Alexandru cel Bun, Dacia, Mircea cel Bătrân şi 
Galata. 

 
Date de contact 
 B-dul Alexandru cel Bun, nr. 30, Bl. H3 
 Telefon: (+4) 0332 143256 
 E-mail: filiala.sadoveanu@bjiasi.ro 

 
 

 

 
Filiala ,,Garabet Ibrăileanu” 

 
Filiala GARABET IBRĂILEANU deține un 

fond de publicaţii de aproximativ 30.000 de uni-
tăţi de bibliotecă, adresându-se în special locui-
torilor din cartierele Păcurari, Canta, Moara de 
Foc şi Copou. 

 
Date de contact 

 Șos. Păcurari, nr. 8, bl. 558, tr. T2  
 Telefon: (+4) 0332 144398 
 E-mail: filiala.ibraileanu@bjiasi.ro 
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Filiala ,,Ateneu” 

 
Filiala ATENEU dispune de un fond total 

de publicații ce numără peste 28.000 de unități 
de bibliotecă și asigură nevoile de lectură și in-
formare ale locuitorilor din cartierele Tătărași, 
Metalurgie, Dancu, Holboca, Aviației. 

 
Date de contact 

 Str. Ion Creangă, nr. 14 (Ateneu Tătăraşi, 
et. 2)  

 Telefon: (+4) 0332 144391 
 E-mail: filiala.ateneu@bjiasi.ro 

 
 
 
 

 
Filiala ,,Ion Creangă” 

 
Filiala ION CREANGĂ are o suprafaţă de 

peste 300 mp, având aproximativ 42.000 de vo-
lume din toate domeniile, dar şi ziare şi reviste. 
De asemenea, utilizatorii au acces şi la o media-
tecă cu peste 1.000 de filme în format DVD şi 
Blu-ray, dar şi posibilitatea de a accesa gratuit 
reţeaua Internet prin WI-FI.  

Filiala „Ion Creangă“ pune la dispoziţie şi 
un spaţiu pentru desfăşurarea evenimentelor cul-
turale. 

 
Date de contact 

 Bulevardul Socola, nr. 34 
 Telefon: (+4) 0374 461219 
 E-mail: filiala.creangă@bjiasi.ro 

  





 
 
 
 

SERVICIUL SĂLI DE LECTURĂ ȘI DEPOZIT 
 
 

onsiderat „inima” bibliotecii, Depozitul 
păstrează 385.857 de unități de biblio-
tecă (atât cărți, cât și atlase, planșe, 
hărți, diapozitive), organizate conform 

cotei de format (de la I la VI), având ca sursă de-
pozitul legal al județului Iași, dar și achiziții, și 
donații. Rolul Depozitului nu se limitează doar a 
conserva memoria tomurilor, ci și de a le valori-
fica, oferindu-le circuitului public (fie că vorbim 
de cercetători, fie de cititori) prin intermediul 
sălii de lectură.  

 
 

Sala de lectură 
 
Cu o capacitate de 70 de locuri, beneficiind 

de un ambient deosebit de plăcut și reconfortant, 
Sala de lectură pune la dispoziția utilizatorilor 
următoarele servicii: 

- acces direct la rafturile de referință conți-
nând un număr de aproximativ 5000 de docu-
mente care reprezintă enciclopedii generale și pe 

domenii, diferite tratate, dicționare de limbi stră-
ine și pe domenii, manuale și cursuri universita-
re, precum și alte lucrări de referință din diferite 
domenii de activitate, fond ce este reactualizat 
constant; 

- acces gratuit la un fond de peste 200.000 
de volume reprezentând colecția de bază a bibli-
otecii. Acest serviciu este asigurat pe loc, în ma-
ximum 10 minute, pe bază de comenzi onorate 
prompt de către Depozitul central; 

- pentru pasionații de artă, se oferă accesul 
la fondul de colecții speciale, adică la peste 3600 
de albume, peste 4000 de cărți poștale, peste 
10.000 de materiale audio-video (CD-uri, DVD-
uri, casete audio, discuri de vinil), aproape 3700 
de partituri și, la cerere, accesul la 4400 de lu-
crări de specialitate din colecția Fond profesor 
George Pascu; 

- acces gratuit la colecția de carte veche și 
rară, pe bază de cerere; 

- acces WI-FI; 
- acces la catalogul electronic; 

C



- asistență pentru identificarea surselor de 
informare; 

- informare despre structura bibliotecii, ser-
viciile și colecțiile acesteia; 

- acces la diferite documente din colecții 
prin intermediul expozițiilor tematice organizate 
constant de bibliotecari; 

- participare la activitățile cultural-educa-
tive organizate de bibliotecă. 

Utilizatorul este îndrumat permanent cu 
profesionalism, amabilitate şi respect pe tot par-
cursul procesului de identificare a cerințelor de 
lectură. 

În raportul zilnic cu utilizatorii, pot exista 
următoarele situaţii: 

• îndrumare directă şi asistare personală la
selectarea cărţilor corespunzătoare cerinţelor de 
studiu de la rafturile cu acces liber; 

• asistența și instruirea utilizatorului în for-
marea deprinderii de utilizare a calculatorului, 
pentru regăsirea rapidă şi exactă a informaţiei 
solicitate, prin apelarea la catalogul electronic al 
bazei de date a bibliotecii; 

• ajutor în selectarea eficientă a documen-
telor în funcţie de cererea/interesul de lectură; 

• în cazurile când utilizatorii nu au nicio
bibliografie, se întocmește pe loc bibliografia ne-
cesară.  

Sala de periodice 

Sala de lectură periodice, cu o capacitate de 
16 locuri, este destinată, în principal, consultării 
publicațiilor seriale la care biblioteca este abona-
tă. Pot fi puse la dispoziția utilizatorilor peste 
30.000 de ziare și reviste din toate domeniile de 
interes.  
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Anual, colecțiile de periodice se îmbogățesc 
cu circa 1000 de unități de bibliotecă, achizițio-
nate prin abonament, donații și depozit legal. 

În sală, se regăsesc 60 de titluri achiziționa-
te prin abonamente curente la cotidiene locale, 
dar și din țară, la reviste de cultură, de specialita-
te, dar și de divertisment.  

Cele mai solicitate sunt ziarele și revistele 
locale, precum și colecția „Monitorul Oficial”, 
partea I și partea a III-a. Publicul are acces, prin 
intermediul bibliotecarului, la informaţii legisla-
tive din programul „LEX-EXPERT”, cu posibilita-
tea de a lista, contra cost, paginile de interes. 

Bibliotecarul oferă, la cerere, informații și 
referințe la distanță, prin telefon și e-mail. De a-
semenea, realizează bibliografii pe diverse teme. 

Alte servicii oferite: 
- acces la catalogul electronic OPAC (seriale 

şi articole din publicaţii); 
- acordarea de asistenţă pentru identifica-

rea surselor de informare; 
- fotocopierea şi imprimarea informaţiei; 
- acces Internet gratuit nelimitat pe laptop-

urile personale prin reţeaua wireless; 
- posibilitatea desfăşurării unor activităţi 

culturale şi ateliere de lucru; 
- descrierea electronică standardizată, în 

programul eBibliophil, a titlurilor nou intrate în 
bibliotecă. 

Colecția de carte veche și de patrimoniu 
deținută în depozitul Bibliotecii 

Depozitul de carte al bibliotecii deține o co-
lecție (inventariată, depozitată și securizată se-
parat) de peste 20.000 de volume de carte veche 
și de patrimoniu. Unele dintre ele sunt lucrări 
rare, puțin cunoscute, prezentând o multitudine 
de tematici.  

Colecția de carte veche a Bibliotecii Jude-
țene Iași furnizează cercetătorilor și celor pasio-
nați informații inedite și de importanță istorică.  
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De exemplu, volumul colligatum, de la cota 
I 2050, cuprinde cinci ediții școlare de texte cla-
sice grecești editate de Ioan Honter la Brașov, 
ı̂ntre anii 1539 și 1542. Două dintre aceste texte 
au fost necunoscute până la descoperirea lor ı̂n 
exemplarul aflat acum ı̂n posesia Bibliotecii Ju-
dețene Iași.  

Dintre manuscrise (puține la număr), foarte 
interesant este cel intitulat convențional Liber 
Amicorum (Cartea prietenilor), ı̂n care se oglin-
desc relațiile culturale dintre umaniștii transilvă-
neni și unii din apusul Europei, printre care figu-
rează și fiul celebrului umanist Philip Melanchton.  

Pentru 256 de titluri s-a declanșat ı̂n 2011 
procedura de clasare ca bunuri culturale mobile, 
privind protejarea patrimoniului cultural național 
mobil. Alte aproximativ 100 de titluri sunt ı̂n faza 

de expertizare, fiind susceptibile a fi clasate la 
rândul lor ca bunuri de patrimoniu național. 

Verificarea frecvenței acestor cărți ı̂n Ro-
mânia s-a efectuat prin căutări ı̂n cataloagele 
marilor biblioteci ieșene (Biblioteca Centrală Uni-
versitară „M. Eminescu” și filiala Academiei Ro-
mâne din Iași), a Bibliotecilor Centrale Universi-
tare din București, Cluj și Timișoara; a Bibliotecii 
Academiei Române și a Bibliotecii Naționale a 
României din București; a bibliotecilor județene 
Brașov și Satu Mare; a bibliotecilor Brukenthal 
din Sibiu și Batthyaneum din Alba Iulia – cata-
loage care sunt vizibile on-line ori sunt tipărite 
fie și parțial. In marea lor majoritate, exem-
plarele deținute de Biblioteca Județeană „Gh. 
Asachi” sunt unice ı̂n Iași și nu figurează nici ı̂n 
cataloagele bibliotecilor menționate.  



 
 
 
 

FONDUL „SECRET” 
 

eși denumirea sub care este cunoscu-
tă în mod curent această categorie de 
cărți duce cu gândul la filmele de spi-
onaj, situația prezintă o cu totul altă 

natură. Termenul propus de obicei, cel de „se-
cret”, în loc de „special”, care a devenit o denu-
mire alternativă fără prea mare atractivitate, 
stimulează imaginația să se îndrepte spre alte 
trasee decât cele firești1. 

De fapt, fondul special/secret se revendică 
inițial de la listele de cărți interzise, apărute în 
câteva broșuri ce completau Decretul-Lege nr. 
364 din 2 mai 1945, publicat în Monitorul Oficial 
Nr. 102 din 4 mai 1945 pentru retragerea unor 
publicaţii periodice şi neperiodice, reproduceri 
grafice şi plastice, filme, discuri, medalii şi insigne 
metalice, ulterior în caiete (acestea cu circuit 
închis). Listele din broșuri erau publice, oricine 
                                                           
1 Pentru o discuție mai cuprinzătoare asupra utilizării 
termenului „secret”, vezi Ionuț Costea, István Király, Doru 
Radosav, Fond secret. Fond „S” special: contribuții la istoria 
fondurilor secrete de bibliotecă din România. Studiu de caz – 
Biblioteca Central Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, 
Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1995, pp. 14-66 

putând denunța persoane și instituții care ar fi 
adăpostit astfel de materiale nocive (criteriile 
nocivității schimbându-se). Cărțile din liste erau 
distruse în mare parte. 

Ulterior, situația s-a schimbat, cenzura că-
pătând dimensiuni care îi erau, de obicei, impro-
prii. Astfel, în 1951, s-a creat cadrul legislativ 
pentru cenzura în biblioteci prin înființarea Di-
recţiei generale a Presei şi Tipăriturilor și împăr-
țirea fondului de carte în liber, documentar și 
special. Cărțile interzise puteau scăpa de topire, 
fiind alocate acestui fond S (special/secret), unde 
accesul publicului era restricționat de îndeplini-
rea unor condiții. Cel care dorea să consulte un 
asemenea volum fiind luat în evidența autorități-
lor, nu exista riscul să se înscrie mulți doritori la 
cercetare. Oficial, doar directorul și bibliotecarul 
răspunzător cunoșteau ce titluri aparțineau fon-
dului. 

„Întrucât structura fondurilor «S», indife-
rent de formele pe care le-au primit, denumirile 
sau mecanismele organizării lor și al accesului la 
ele, au suferit numeroase modificări sub raportul 

D
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conținutului și al persoanelor cenzurate, este 
foarte grea reconstituirea unei evidențe și a unei 
istorii complete.”2 

Între volumele de la fondul special/secret, 
nu se găseau doar cele din listele de cărți interzi-
se, ci și cele înlăturate pe parcurs, din diverse 
motive (cel mai frecvent fiind schimbarea carac-
terului dezirabil al autorilor prin schimbarea 
conducerii la nivel de partid) de către D.G.P.T. 
sau chiar de către bibliotecari3. Astfel, nu e de 
mirare că în fondul S de la Biblioteca regională 
din Iași apar titluri precum Verificarea membri-
lor de partid sau Avantaje pentru țăranii români 
cu gospodării individuale. În cazul volumului 
Sfârșitul jalbelor, două exemplare au fost casate, 
iar al treilea a ajuns la fondul S. 

Cele 1.730 de volume ale Bibliotecii regio-
nale Iași au fost cotate după format (de la I la V, 
cu mențiunea de proveniență S în față). Fișa căr-
ții era tăiată de o linie roșie. 

 
 
 

                                                           
2 Paul Caravia (coord.), Gândirea interzisă: scrieri cenzura-
te. România (1945-1989), cuvânt înainte de Virgil Cândea, 
București, Editura Enciclopedică, 2000, p. 21 
3 De multe ori, aceștia nici nu pot fi considerați separat. 
Astfel, directorul Bibliotecii regionale din Iași, Traian Ța-
nea, făcea parte și din D.G.P.T. 
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SERVICIUL PROIECTE  
ȘI PROGRAME CULTURALE, PR 

 

 
erviciul Proiecte și Programe Culturale, 
PR asigură interfața de comunicare în-
tre instituție și diferitele categorii de 
public privind activitățile și imaginea 

Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” și implementea-
ză politica de promovare culturală, concomitent 
cu asigurarea relației cu mass-media. Serviciul 
Proiecte și Programe este structurat pe trei com-
partimente: Programe culturale, Editura Asachi-
ana și American Corner. De asemenea, Serviciul 
PPC are în vedere încheierea de parteneriate cu 
instituţii, organizaţii, grupuri informale.  

Pentru implementarea evenimentelor spe-
ciale și a celor curente de promovare, Serviciul 
PPC încheie sau reînnoiește anual peste 100 de 
parteneriate cu alte instituţii de cultură, instituţii 
de învăţământ de diverse niveluri din municipiul 
și județul Iaşi, organizații fără scop lucrativ sau 
ONG-uri, biblioteci județene din țară și din Re-
publica Moldova etc.  

Parteneri fideli de-a lungul anilor au fost: 
Ambasada Statelor Unite la Bucureşti, Biblioteca 
Națională pentru Copii „Ion Creangă” din Repu-
blica Moldova, Biblioteca Centrală Universitară 
„Mihai Eminescu” Iaşi, Institutul de Istorie „A.D. 
Xenopol” al Academiei Române – Filiala Iași, In-
stitutul Francez din Iași, Inspectoratul Școlar 
Județean Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cu-
za” Iași, Universitatea de Știinţe Agricole şi Medi-
cină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași, 
Universitatea Națională de Arte „George Enescu” 
Iași, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iași, Aso-
ciaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor 
Publice, Biblioteca Județeană „Octavian Goga” 
Cluj, Biblioteca Județeană „George Barițiu” Bra-
șov, Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi, 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protec-
ţia Copilului Iași, ApaVital SA Iaşi, Direcția de 
Asistență Comunitară Iași (Căminul de bătrâni 
„Sfinții Împăraţi Constantin şi Elena” din Bucium, 
Căminul de pensionari „Sf. Cuvioasă Parascheva” 

S
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din Copou, Centrul Social cu destinație Multi-
funcțională „Bucuria”), Asociația Ambulanța Life 
– Serviciul Voluntar de Ambulanță Iași, Asociaţia
Literară „Păstorel”, Asociația „Ciurbeștenii”, Aso-
ciația Studențească „Amicus”, Asociația Patrimo-
niu pentru Comunitate, Asociația „Idei pentru 
mileniul III”, Asociația pentru dezvoltare durabi-
lă OPTIM, Asociația pentru o Educație de Calita-
te, Asociația ROIS – Readyto open Intercultural 
Spaces, Clubul Sportiv Unirea Iași, Federația Or-
ganizațiilor Nonguvernamentale de Tineret din 
Iași FONTIS, Centrul Diecezan Caritas Iași – Cen-
trul de Resurse pentru Familii, Fundația Acade-
mică „Idei și Fapte pentru anii 2000”, Federația 
Comunităților Evreieşti din România – Cultul 
Mozaic – Comunitatea Iași, Comunitatea Elenă 
Iaşi – Filială a Uniunii Elene din România, U.A.R. 
Iași – Uniunea Armenilor din România, Uniunea 

Polonezilor din România „Dom Polski”, Direcția 
Generală Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Jude-
țean Anticorupție Iași, Agenția Națională Anti-
drog – Centrul de Prevenire, Evaluare și Consilie-
re Antidrog Iași, Agenția Națională Împotriva 
Traficului de Persoane – Centrul Regional Iași, 
Administrația Națională a Penitenciarelor, Agen-
ția pentru Protecția Mediului Iași, Administrația 
Națională de Meteorologie – Centrul Regional 
Meteorologic Moldova Iași, Romsilva – Regia Na-
țională a Pădurilor Iași ș.a.m.d. 

Pachetele de programe destinate publicului 
sunt gândite pentru fiecare categorie de vârstă: 
pentru preșcolari, elevi, seniori și public larg. De 
asemenea, un segment al acestor activități se 
adresează studenților, cercetătorilor și specialiș-
tilor din biblioteci. 



Din portofoliul programelor şi proiectelor 
cultural-educative pentru publicul larg, amintim: 

Biblioteca ta – care constă în participarea 
cu standuri mobile la cele mai importante târguri 
și festivaluri care se desfășoară în Iași: Târgul de 
Carte Librex Iași, Şotron. Festivalul copilăriei, 
„Orășelul copiilor”, Târgul pentru Școală EXCEL-
SIOR, Festivalul GFest, „Iași – Oraș policentric – 
campanie de branding al cartierelor”. 

 „Scriitorii Iașului” – facilitează contactul 
între publicul cititor și literații ieșeni sau cei care 
vizitează ocazional Iașul, prin întâlniri și lansări 
de carte. 

„Ora de muzică” valorifică echipamentele 
audio-video și pianul instituției prin organizarea 
de întâlniri cu caracter formativ, de educație mu-
zicală. Este un proiect care se adresează în speci-
al publicului tânăr și foarte tânăr. În acest pro-

iect, se desfășoară atelierul de educație muzicală 
„Ucenicii pianului”. 

„Cerneală și celuloid”, care are ca scop re-
alizarea unor paralele între anumite filme şi ro-
manele care le-au inspirat.  

„Provocările culturii” își propune să faci-
liteze contactul elevilor de liceu cu diverse zone 
ale culturii și interconectarea lor, prin dialog cu 
scriitori și creatori culturali, expoziții, ateliere și 
seminarii. Enumerăm câteva activități din acest 
proiect: Bucuria Caligrafiei: „Scrisul de mână, 
continuitate și creativitate în secolul XXI” (atelier 
de caligrafie), Tradițiile Pedagogiei, Istoria Iașu-
lui prin obiectiv, Cu drag, despre cultura Iașului, 
Holocaustul: trăiri, întâmplări și fapte, Ziua 
Psihoeducației: Drepturile personale, Drumețiile 
unui ornitolog: Păsările Iașului, America de Nord 
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– de la civilizația amerindiană la zgârie nori, Lu-
mea francofoniei – cultură și civilizație. 

„Intersecții” este proiectul care valorifică 
suprapunerea dintre literatură şi diferitele ra-
muri ale ştiinţei. Activități derulate: Natura pen-
tru sănătatea ta, Vremea Roboților, Biblioteca 
arborilor, Drumeț pe calea aerului: Secretele Pă-
sărilor migratoare, Luna pădurii, Poluarea pe 
înțelesul copiilor, Concurs de degustare de apă de 
Ziua Mondială a Mediului, Cercul de științele me-
diului, Importanța epurării apei, Ziua Mondială a 
Meteorologiei, Ziua Internațională de Acțiune pen-
tru Climă, Ziua biodiversității și Ziua Europeană a 
Parcurilor, Ziua Internațională a Astronomiei ș.a. 

„Viață și spiritualitate” are ca scop oferi-
rea unui cadru de întâlnire pentru membrii co-
munităţii interesaţi de informaţii din zona curen-
telor spirituale contemporane. Activităţile în ca-

drul acestui proiect sunt în mare parte rod al 
parteneriatelor încheiate cu comunitățile etnice 
și lingvistice din Iași, concretizate în susținerea 
unor conferințe, prezentări și prelegeri: Fraterni-
tăți Ieșene: Relații Româno-Armeano-Polone, Din-
colo de Poarta Torii – Primăvară niponă, Poeți 
greci, Bazarul amintirilor – Strada Lăpușneanu, 
Confluențe româno-elene etc. 

 „Și eu scriu despre cărţi” este un proiect 
de stimulare a lecturii în cadrul căruia se desfă-
şoară cluburile de lectură, la care se discută pe 
marginea recenziilor sau despre diferite subiecte 
legate de procesul lecturii. 

„Să înțelegem ce citim” reprezintă impli-
carea bibliotecii în lupta împotriva analfabetis-
mului funcțional prin organizarea de lecturi pu-
blice, de distribuirea și conceperea de materiale 
care să ducă la conștientizarea necesității de efi-



cientizare a eforturilor pentru sporirea capacită-
ților de comunicare ale membrilor comunității 
ieșene. Periodic, au loc ample activități, de la lec-
ții nonformale pe anumite teme, concursuri, la 
sesiuni de citit cu voce tare, precum: „Despre 
Înţelepciune”, „Învăţăm din cărţi: Fii politicos!”, 
„Despre politeţe cu Lizzie… cine știe, răspunde”, 
„Citesc, desenez și respect!”, Concursul literar 
„Poveștile lui Andersen”, „Book-uria lecturii: se-
siuni de citit cu voce tare”, „Ziua Mondială a citi-
tului cu voce tare” etc. 

„Cursuri pentru comunitate” reprezintă 
contribuția bibliotecii la educația continuă a ie-
șenilor. Din paleta largă de cursuri și ateliere, 
amintim „Senior IT” (inițiază seniorii în folosirea 
calculatorului, cu accent pe creșterea competen-
țelor de comunicare ale acestora cu alți seniori, 
dar și cu membrii familiei aflați în străinătate și 

„Vreau să scriu!” (cursuri de scriere creativă cu 
ajutorul unor scriitori invitați sau voluntari). 

„Scriu în culori” stimulează creația plasti-
că a copiilor prin organizarea unor concursuri, 
cât și a unor ateliere pe tematică literară sau 
evenimente, precum Dragobetele, 1 Martie, Săr-
bătorile pascale sau cele de iarnă. Exemplificări: 
Atelierul de tehnici mixte de artă vizuală „Colaje 
din povești românești”, Atelierul de creație „Pic-
tura de vacanță: satul românesc, din povești în 
desen”, Atelierul de creație grafică și desen „Pic-
tăm, Modelăm, Creăm”, Concursul județean de 
creație literară și plastică „Lumea copiilor în 
opera lui Ionel Teodoreanu”, „Cu drag, de Drago-
bete”, „De mărțișor, cu Ion Creangă”, „Din poveș-
tile lui Ion Creangă”, „Culorile mărțișorului”, „Po-
vești ı̂n culoriˮ: desene inspirate din poveștile lui 
Andersen, „La Paști”, „Prietenie… pe o… sfoară: 
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Carlo Collodi”, „Tradiții și Sărbători creștine”, „Is-
torii închipuite”, „Ghetuțe pentru Moș Nicolae”, 
„Iașul lui Teodoreanu”, „Casa bunicilor de pe «U-
lița copilăriei»”, „Ulița Copilăriei” etc. 

„Carte și tradiție românească” încurajea-
ză cunoașterea, cultivarea și prezervarea tradiții-
lor românești, cu precădere a celor din zona 
Moldovei, și se adresează în special publicului 
tânăr. Tematica abordată este una diversă: săr-
bători, tradiții și obiceiuri („Cu drag, de Drago-
bete”, „Odă celei mai dragi ființe – mama”), iar 
sub genericul Tradițiile Iașului, au fost marcate 
zilele cele mai importante ale românilor din 
punct de vedere etnologic: „Mărțișorul”, „Ouă În-
condeiate”, „Iași – elemente de identitate vizua-
lă”, „Ia moldovenească în contemporaneitate”, 
„Tradițiile Crăciunului”, „Tradiții și Sărbători 
creștine”. Activitățile cuprind prelegeri, șezători, 

dar și expoziţii tematice de carte, lucrări plastice 
sau de obiecte tradiţionale. 

„O carte pentru vârsta a treia” valorifică 
parteneriatele cu centrele de cartier pentru pen-
sionari și căminele de bătrâni aflate în subordi-
nea Direcției de Asistență Comunitară Iași, prin 
continuarea funcționării punctelor de împrumut 
carte și prin activități de recreere pentru seniori, 
locatari ai acestor așezăminte. Activităţile de 
recreere au avut forma unor reuniuni literare, 
prezentări de carte, prelegeri pe diferite teme, 
proiecții de filme artistice, piese de teatru sau 
întâlniri cu scriitori, psihologi, istorici. 

„Conferințele BJ Iași” oferă un cadru de 
expunere a cercetărilor efectuate de bibliotecarii 
de la Biblioteca Județeană Iași, pe care să le pună 
în relație cu lucrări similare realizate de colegi 
din țară, dar și de figuri marcante ale mediului 



academic. 
„Biblioteca de vacanţă” propune o alter-

nativă de petrecere a timpului în vacanţa de vară 
a elevilor, scopul fiind participarea cu accent pe 
interacţiune, care conduce la o învăţare activă 
prin metode de educaţie nonformală. Activitățile 
propuse în fiecare vacanță de vară se bucură de 
o mare popularitate în rândul copiilor și al părin-
ților. Programul cuprinde o multitudine de acti-
vităţi destinate preșcolarilor, școlarilor, dar și 
adulților: cluburi de lectură, jocuri interactive, 
ateliere de origami, de desen și de pictură, vizio-
nare de filme educative, sesiuni de sport, sesiuni 
de lectură cu voce tare, cluburi de științe, teatru, 
dans, cercuri de cultură generală, lectură și jo-
curi în limba engleză etc. 

„Festivalul Teodorenii”. Cel mai impor-
tant eveniment anual organizat de Biblioteca Ju-

deţeană „Gh. Asachi” este Festivalul „Teodore-
nii”, destinat celebrării lui Ionel și Păstorel Teo-
doreanu, dar nu doar a celor doi scriitori de ma-
ximă importanță ai literaturii române, ci și a unor 
genuri în afară de ficţiunea literară clasică. 

Cele șase ediții desfășurate până în prezent 
au cuprins conferințe, prelegeri, dezbateri, reci-
taluri de epigrame, teatru, scenete susţinute de 
elevi, concursuri de creaţie plastică, concursuri 
de traducere și retroversiune, dar și alte concur-
suri literare pentru elevi (de eseuri, de recitare, 
de scris povești sau de argumentare), Concursul 
de prezentare a rețetelor tradiționale moldove-
nești „Cămara lui Păstorel”, sesiuni de comuni-
cări științifice, ateliere de scriere creativă, întâl-
niri cu scriitorii, lansări de carte, proiecții de fil-
me, expoziţii tematice de carte ș.a. An de an, la 
acest eveniment participă invitaţi de marcă atât 
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din Iaşi, cât şi din ţară: scriitori, manageri cultu-
rali, cercetători, editori, bibliotecari.  

 
 

Proiecte de finanțare 
 
În anul 2019, în cadrul sesiunii de finanțare 

II/2019 lansată de Administrația Fondului Cul-
tural Național (AFCN), Biblioteca a fost declarată 
eligibilă pentru cofinanțarea proiectului „Conste-
lația bibliotecilor”. Valoarea totală a proiectului a 
fost de 63.536 de lei, din care 56.536 de lei a re-
prezentat finanţarea nerambursabilă din partea 
AFCN și 7.000 de lei a fost contribuţia proprie a 
Bibliotecii Județene Iași. Proiectul a avut ca scop 
inovarea și diversificarea serviciilor de bibliote-
că, prin înființarea unor cluburi de astronomie în 
cinci biblioteci din județul Iași, și a fost imple-
mentat în perioada iulie-octombrie 2019. 

De asemenea, în 2019, Biblioteca Județeană 
„Gh. Asachi” Iași a devenit partener în Proiectul 
transnațional T.L.o.R. –,,The Love of Reading”, 
care se desfășoară ca parteneriat strategic între 
cinci unități școlare și două biblioteci din șase 
ţări: GymnasioKilkis din Grecia (coordonatorul 
proiectului), Myschool din Italia, IES Aguadulce 
din Spania, Gymnázium Praha 4 din Republica 
Cehă, Gymnasio Latsion din Cipru, Biblioteca de 
cercetare a Regiunii Moravia-Silezia din Ostrava, 
Republica Cehă, şi Biblioteca Județeană „Gh. Asa-
chi” din Iaşi. Proiectul este finanţat de Uniunea 
Europeană prin programul Erasmus+, Cooperare 
pentru inovare și schimb de bune practici – Par-
teneriate strategice pentru educația în școli 
(KA201-884F3C0F) și se desfășoară în perioada 
1 septembrie 2019 - 31 august 2022. 
 

 
 



 
 
 

 

AMERICAN CORNER IAȘI 
 

merican Corners este un program des-
fășurat la nivel internațional sub for-
ma unui parteneriat, în cazul acesta, 
între Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” 

Iași și Ambasada Statelor Unite la București. 
Scopul acestui program este de a 
promova înțelegerea și cooperarea 
dintre România și Statele Unite prin 
oferirea de informații pertinente des-
pre cultura și civilizația americană, pe 
o serie de teme care contribuie la 
dezvoltarea comunicării și a schim-
burilor culturale dintre cele două țări. 

Înființat în anul 2005, American 
Corner Iași pune la dispoziție celor 
interesați o colecție de materiale pe 
teme despre cultura, stilul de viață și 
valorile din Statele Unite, atât în evo-
luția acestora de-a lungul istoriei, cât și în cadrul 
societății americane contemporane, în scopul 
unei mai bune înțelegeri a istoriei și a valorilor 
culturale de peste ocean. 

American Corner Iași este interesat de in-
teracțiunea directă cu publicul, folosindu-și re-
sursele pentru desfășurarea de programe inte-
ractive culturale, educative și de învățare a limbii 
engleze, oferind un mediu primitor și plin de 

inspirație. Pe lângă faptul că oferă ac-
ces la informații de încredere și actua-
lizate despre Statele Unite, prin inter-
mediul unor resurse tipărite și pe su-
port electronic, American Corner Iași 
reprezintă și o platformă pentru pro-
grame comune. Dintre cele care s-au 
bucurat de un mare succes de-a lungul 
timpului, putem enumera concursurile 
de creație în limba engleză Winter 
Wonderland și February’s Moonstruck, 
cursurile de limba engleză pentru se-
niori, clubul de lectură AsCOOLtă Vara, 

activitățile de voluntariat 4/4 for Friends.  
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 EDITURA „ASACHIANA” 
 

n anul 2013, în cadrul Bibliotecii Județene 
„Gh. Asachi”, a fost înființat Compartimen-
tul Editură, având menirea de a organiza 
concursurile literare, de a edita volumele 

premiate în cadrul acestor concursuri, volumele 
scrise de bibliografii Bibliotecii Județene, cât și 
volumele colective care grupau conferințele pre-
zentate în cadrul Festivalului „Teodorenii”. 

În toamna anului 2013, a fost lansat con-
cursul de volume colective de proză „Ionel Teo-
doreanu”, adresat elevilor de gimnaziu și de liceu 
din municipiul și județul Iași. De-a lungul desfă-
șurării celor cinci ediții, s-au înscris la concurs 
peste 70 de volume colective de proză, la fiecare 
ediție, juriul alegând spre premiere și publicare 
un singur volum. Juriul a fost compus din univer-
sitari, scriitori, redactori (Emanuela Ilie, Livia 
Iacob, Gloria Lăcătușu, Bogdan Mihai Mandache, 
Florentin Busuioc). În cadrul celor cinci ediții, au 
fost premiate și editate următoarele volume: 
Calea tainică (Colegiul Național din Iași, profesor 
coordonator Doina Moraru), Carusel (Colegiul 
Național „Emil Racoviță” Iași, profesor coordona-

tor Mihaela Vlioncu), Lumea lui Daniel (Liceul 
Teoretic „Vasile Alecsandri” Iași, profesor coor-
donator Ruxandra Nechifor), Ecouri mute (Cole-
giul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor coor-
donator Mihaela Vlioncu), Destine în zigzag ( Co-
legiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor co-
ordonator Roxana-Ioana Arhire). Volumele au 
apărut la Editura Vasiliana ’98, echipa redacțio-
nală fiind alcătuită din Florentin Busuioc și Bog-
dan Mihai Mandache. Aceeași editură a asigurat 
suportul redacțional pentru apariția volumelor 
În numele cărții (Liceul „Ion Creangă” Chișinău),  
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 Simțiri adolescentine (Liceul „Petru Ștefănucă” 
Ialoveni), Paradox (Liceul „Iulia Hașdeu Chiși-
nău). În anul 2018, Biblioteca Județeană „Gh. 
Asachi” a lansat o nouă provocare tinerilor crea-
tori din municipiul și județul Iași: concursurile 
literare Poveștile Iașului și Poemele Iașului. Lu-
crările selectate au fost publicate în două volume 
purtând titlurile celor două concursuri, volume 
apărute la Editura „Asachiana”.  

În anul 2013, Biblioteca Județeană „Gh. 
Asachi” Iași a organizat prima ediție a Festivalu- 
lui „Teodorenii”, manifestare care s-a repetat 
anual, o sărbătoare dedicată genurilor ficționale, 
o întâlnire a autorilor de literatură SF, literatură 
pentru copii, autori de benzi desenate. În cadrul 
fiecărei ediții, a fost organizat un simpozion, con-
ferințele susținute fiind grupate în volume apă-
rute la diverse edituri, cu sprijinul redacțional al 

redactorilor Editurii „Asachiana”. Amintim câte-
va dintre aceste volume: Iașii Teodorenilor și lu-
mea mare (Editura „Tritonic”, 2014), Mihail Sa-
doveanu. 12 interpretări despre Iași (Editura 
Tritonic, 2015), Din curtea lui Nică în marea cur-
te a lumii (Editura Limes, 2016), Gastronomie și 
literatură (Editura Tritonic, 2018), Pentru o „cul-
tură a râsului”: forme ale comicului şi Istorie, fic-
țiuni și istorii ficționale (ambele apărute la Editu-
rile Vasiliana ’98 și Asachiana, în anii 2019 și 
2020). 

Editura „Asachiana” s-a preocupat de pro-
movarea patrimoniului Bibliotecii Județene „Gh. 
Asachi” Iași, de mai buna cunoaștere a personali-
tăților culturale ale Iașului și a domeniilor lor de 
manifestare, de ilustrarea bunei conviețuiri in-
teretnice. Dintre volumele apărute, amintim: Iu-
lian Marcel Ciubotaru, Corespondența Principelui 
Alexandru Ioan Cuza reflectată în fondul de ma-
nuscrise al Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași; 
Dumitru Șerban, Memoria orașului, volumele 1 și 
2, cuprinzând interviuri cu Nicolae Busuioc, Ele-
na Chiaburu, Ștefan Oprea, Emilia Pavel, Gloria 
Lăcătușu, Victor Bejan, Silvia Ciubotaru, Nicolae 
Crețu, Liviu Suhar; Dumitru Șerban este și auto-
rul unui florilegiu de interviuri cu personalități 
aparținând minorităților din Iași şi al unui volum 
de dialog cu istorici ai urbei.  
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Revista „Asachiana” 

 
„Asachiana” este o revistă de biblioteco-

nomie și de cercetări interdisciplinare editată de 
Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași. Este o pu-
blicație semestrială, care apare cu regularitate 
din anul 2013, ajungând la a 13-a apariție. Colec-
tivul de redacție, format din 
Bogdan Mihai Mandache, redac-
tor-șef, prof. univ. dr. Constan-
tin Dram, Florentin Busuioc și 
Mihaela Morariu, redactori, a 
urmărit ca publicația să îmbine 
armonios preocupările de teo-
rie și practică biblioteconomică 
cu cercetările și studiile consa-
crate unor teme din varii do-
menii ale artei, literaturii și cul-
turii naționale și universale. 

Secțiunea „Teorie și prac-
tică biblioteconomică” reunește 
studii și articole cu caracter 
general despre lectură, sociolo-
gia lecturii, biblioteca în lumea 
digitală și în egală măsură exemple de practici 
actuale în interferența și întâlnirea omului con-
temporan cu lectura clasică și cu spațiile biblio-
tecii, despre provocările bibliotecii în societatea 

contemporană, despre colecțiile de carte veche 
ale Bibliotecii Județene „Gh. Asachi”, despre acti-
vitățile complementare într-o instituție care res-
pectă tradiția privind deopotrivă spre fereastra 
noului. Sunt oglindite în paginile revistei activi-
tăți de dată recentă ale Bibliotecii Județene, cum 
ar fi: Festivalul „Teodorenii”, ludoteca, „lectura 
artei”, „clubul de lectură”, „clubul de vacanță” sau 

„clubul de astronomie”. Sem-
nează constant în această sec-
țiune Nicolae Busuioc, Dorin 
Cozan, Roxana Cozmiuc, Elena 
Zanet, Iulian Marcel Ciubotaru, 
Mihaela Tatiana Ulman, Ciprian 
Miron. 

O prezență constantă în 
sumarul revistei este rubrica 
„Opera deschisă”, teritoriul în 
care se întâlnesc eseuri acope-
rind o vastă paletă de domenii 
și preocupări despre teme lite-
rare, artistice și culturale, scri-
se de autori având o largă des-
chidere intelectuală. Amintim 
câteva din temele abordate în 

numere recente ale publicației: măștile eului la 
Yukio Mishima, literatura lui Costache Olăreanu, 
romanciera Monica Lovinescu, interpretarea tex-
tului literar, decadentismul francez și opera lui 



 
 
 
 
165   Capitolul 2. Organizare   

 
 
 

K.-J. Huysmans, romanul Laur al lui Evgheni 
Vodolazkin, experiențe limită la scriitorii secolu-
lui al XX-lea, Marcel Proust și proustianismul, Ma-
cedonski și decadentismul francez, Petersburgul – 
orașul literatură la Andrei Belîi, articole și studii 
care surprind originalitatea autorilor abordați, 
care oferă noi direcții de cercetare. Autori care 
semnează cu regularitate: Bogdan Ioan Anisto-
roaei, Mihai Capșa, Lucian Zup, Dumitru Șerban, 
Elena Ambruș, Constantin Dram, Emanuela Ilie, 
Lorena Teodora Toma, Andrei Victor Cojocaru. 

Rubrica „Miscellanea” este cea în care se re-
găsesc texte aniversare sau comemorative, inter-
viuri, comentarii despre cărți, evenimente, filme, 
manifestări culturale (spațiul distopic, omagiu 
lui Liviu Suhar, presa ieșeană din veacul al XIX-
lea, semnificația sărbătorilor de primăvară). Cola-
boratori permanenți: Manuela Balașca Mihoci, 
Ciprian Teodorescu, Adrian Bădărău, Mihai Caba. 

Cu fiecare apariție, revista „Asachiana” reu-
șește să ofere cititorilor un sumar variat, teme de 
actualitate, studii, articole şi eseuri care dau 
seamă de diversitatea preocupărilor autorilor, 
bibliotecari, universitari, cercetători, conturând 
astfel un demers publicistic de referință.    

 
Bogdan Mihai MANDACHE* 

                                                           
* redactor, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” 





 
 
 
 

BIROUL DTP, DESIGN ŞI ADMINISTRARE WEB, DIGITALIZARE 
 

 
iroul DTP, Design şi Administrare WEB, 
Digitalizare din cadrul Bibliotecii Ju-
deţene „Gh. Asachi” Iaşi a fost înfiinţat 
în anul 2015. Prin noua organigramă, 

activitatea de funcţionare şi întreţinere a reţelei 
interne şi de Internet a Bibliotecii a fost preluată 
de Compartimentul Asistenţă IT, Arhivă. Tot acest 
compartiment a preluat şi funcţionarea şi întreţi-
nerea sistemelor de calcul, a serverelor instituţi-
ei, a celorlalte periferice informatice. 

Principalele atribuţii ale Biroului constau 
în realizarea materialelor de afişaj, de publicitare 
a activităţilor întreprinse de Bibliotecă, a publi-
caţiilor şi materialelor de specialitate generate 
de celelalte birouri şi servicii ale instituţiei; în-
treţinerea şi completarea operativă a site-ului 
Bibliotecii şi a canalelor proprii de pe reţelele de 
socializare cu informaţii referitoare la activităţile 
desfăşurate cu publicul, precum şi cu informaţii 
administrative, prevăzute de lege; administrarea 
şi menţinerea în parametri optimi de funcţionare 
a aplicaţiei software de gestiune de bibliotecă 
eBibliophil; transpunerea în format electronic a 

fondului de carte veche şi rară al Bibliotecii, a 
discurilor de vinil şi a diapozitivelor aflate în fon-
dul de documente. În funcţie de necesităţi, perso-
nalul Biroului contribuie şi la activităţi desfăşura-
te de alte compartimente (inventariere, comple-
tarea bazei de date retro, asistenţă tehnică). 

Personalul Biroului este compus din şase 
persoane, iar ca dotare tehnică – şase computere 
desktop, două laptopuri, trei scannere, două im-
primante de birou A4, un echipament complex 
de imprimare – copiere A3, un ansamblu de digi-
tizare (compus din scanner profesional format 
A2+, scanner de film, pick-up şi server de scana-
re şi de fişiere), precum şi o linie de realizare a 
tipăriturilor (ghilotină, aparat de biguit şi perfo-
rat, aparat de laminare, aparat de broşare cu 
termoclei). De asemenea, s-au achiziţionat apa-
rate de legat cu spirală metalică şi cu spirală din 
material plastic. Pentru desfăşurarea activităţilor 
specifice, au fost achiziţionate licenţe software – 
atât sisteme de operare moderne, cât şi Corel 
Draw, Adobe Photoshop, pachete Microsoft Office). 

B
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Revoluţia din domeniul tehnologiei infor-
maţiei şi comunicaţiilor, bazată pe informaţie şi 
pe tehnologiile avansate de prelucrare şi trans-
mitere a acesteia, a creat posibilităţi extrem de 
largi pentru bibliotecă, în sensul accesibilităţii 
tuturor cetăţenilor la serviciile oferite, instituţia 
fiind atât un centru de documentare şi informa-
re, cât şi un centru de întrunire a membrilor so-
cietăţii pentru desfăşurarea de activităţi de natu-
ră informaţională, socială şi culturală. 

Pentru a-şi îndeplini rolul, nu este suficient 
ca biblioteca să îşi completeze permanent fondul 
de documente şi să organizeze diferite activităţi; 
trebuie să şi informeze utilizatorii şi potenţialii 
utilizatori. Una dintre atribuţiile Biroului este 

realizarea de afişe şi materiale informative speci-
fice activităţilor organizate de instituţie, a bannere-
lor şi pliantelor publicitare, a unor materiale parti-
culare necesare în desfăşurarea acţiunilor, a di-
plomelor şi plachetelor cu care sunt răsplătiţi par-
ticipanţii şi premianţii diferitelor concursuri. Se 
realizează broşuri (periodice sau cu caracter singu-
lar) cu documentele nou-intrate în colecţii sau spe-
cifice unor anumite activităţi. De asemenea, tot aici 
se realizează formularistica necesară pentru activi-
tatea celorlalte compartimente, se generează eti-
chete-coduri de bare, etichete-cote de format. Un 
aspect important al activităţii constă în sprijinirea 
Compartimentului Editură, prin tehnoredactarea 
revistei „Asachiana” şi a volumelor generate de 
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compartimentele Bibliotecii sau care sunt rezul-
tate în urma unor activităţi cu caracter cultural. 

Majoritatea activităţilor desfăşurate în ca-
drul instituţiei sunt aduse la cunoştinţa publicu-
lui prin intermediul site-ului Bibliotecii. Persona-
lul Biroului administrează şi menţine în bună 
stare de funcţionare (tehnic şi din punct de ve-
dere al conţinutului) atât site-ul www.bjiasi.ro, 
cât şi site-ul Festivalului „Teodorenii”, organizat 
anual de Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi – 
www.teodorenii.ro. Aspectul grafic este actualizat 

periodic, pentru o bună adaptare la cerinţele utili-
zatorilor, şi este completat cu materiale cel puţin 
o dată pe zi. De asemenea, se asigură funcţionarea 
şi publicarea de noi materiale pentru canalul 
YouTube al Bibliotecii şi pe reţeaua de socializare 
Facebook, aceasta din urmă oferind posibilitatea 
de interacţiune în timp real cu utilizatorii. Perso-
nalul Biroului primeşte şi diferite întrebări şi pro-
bleme transmise pe canale electronice de către 
utilizatori, direcţionându-le în mod organizat 
spre compartimentele care le pot rezolva.  
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Tot în sarcina Biroului DTP, Design şi Admi-

nistrare WEB, Digitalizare este şi funcţionarea 
programului de gestiune de bibliotecă eBibliophil. 
Utilizarea acestuia a început în anul 2015, înlo-
cuind Tinlib, prin aceasta dobândind noi facilităţi 
în funcţionare, atât pentru instituţie, cât şi pen-
tru utilizatori. S-a făcut conversia bazelor de date 
şi au fost reparate erorile apărute la conversie. 
Personalul biroului asigură gestiunea utilizatori-
lor, corecţii ale bazelor de date, crearea de statis-
tici periodice referitoare la numărul de utiliza-
tori sau alte informaţii cerute de secţii şi com-
partimente ale bibliotecii, repararea unor erori 
de funcţionare şi gestionarea eficientă a proble-
melor de utilizare apărute, prin solicitări trans-

mise firmei producătoare a software-ului. În anul 
2019, s-a trecut la o versiune nouă a eBibliophil, 
bazată doar pe interfaţă WEB şi cu posibilităţi de 
interacţiune cu utilizatorii extinse. 

Biblioteca digitală are, ca beneficiu princi-
pal, accesul on-line al utilizatorilor la resurse do-
cumentare care sunt mai dificil de consultat (din 
punct de vedere al regimului de împrumut sau 
din cauza dificultăţilor tehnice), dar şi protejarea 
unei categorii de documente. De asemenea, insti-
tuţia îşi poate promova fondul de documente (în 
special documente rare) fără restricţii geografi-
ce. Pentru realizarea acestei „biblioteci”, Biroul 
DTP, Design şi Administrare WEB, Digitalizare a 
fost dotat cu o linie de digitizare, care poate 
transforma documente pe suport hârtie, film sau 
disc audio în format electronic. Scanerul Bookeye 
4 este utilizat pentru scanarea de documente 
vechi sau rare, până la format maxim A2+, prin 
utilizarea acestuia minimizându-se impactul dis-
tructiv asupra documentelor. Fişierele imagine 
rezultate, la înaltă rezoluţie, sunt depozitate pe 
serverul de scanare şi pot fi furnizate la cerere; 
totodată, fişierele imagine se grupează în fişiere 
pdf, care sunt puse la dispoziţie on-line, atât pe 
site-ul Bibliotecii, cât şi în catalogul electronic 
eBibliophil. Scanerul de diapozitive care face 
parte din linia de scanare este utilizat pentru 
scanarea diapozitivelor şi diafilmelor din colecţi-
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ile instituţiei, putând prelucra formate de 24x36 
mm sau 18x24 mm, unităţi separate sau filme. 
Pentru digitizarea discurilor de vinil, se utilizea-
ză un pick-up profesional; fişierele mp3 rezultate 
sunt depozitate momentan pe server, căutându-se 
soluţii tehnice şi legale (impuse de Legea dreptu-
rilor de autor) pentru a fi puse la dispoziţia utili-
zatorilor, prin intermediul site-ului Bibliotecii. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Biroul DTP, Design şi Administrare WEB, 
Digitalizare este, prin prisma atribuţiilor care îi 
revin, un „instrument” puternic prin care Biblio-
teca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi îşi îndeplineşte 
misiunea, aceea de a fi un centru de informare şi 
documentare pentru comunitate, implicat în 
mod activ, dinamic şi adaptabil în formarea şi 
informarea utilizatorilor, dar şi în viaţa socială şi 
culturală a comunităţii. 

 





V

 
 
 
 

 „SĂ CITIM ÎMPREUNĂ!”  
POVESTEA UNUI PROIECT  

ŞI PARTENERIAT DE SUFLET 
 
 

(Scurt) preambul confesiv 
 
n ciuda aparenţelor, parteneriatul pe care 
l-am propus, începând cu 2017, inimoasei 
echipe a Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” 
din Iaşi, reprezentate de Mihaela Morariu, 

Dan Doboş şi Bogdan Mihai Mandache, nu are 
neapărat o miză metadidactică implicită. Ce-i 
drept, ipostaza de didactician al limbii şi litera-
turii române este parte integrantă a identităţii 
mele profesionale de peste două decenii: una în 
care, ca să o recunosc cinstit, şi-au făcut loc 
(uneori numai pentru a se concura mai mult sau 
mai puţin loial…) şi profesorul, şi criticul literar, 
şi metodicianul limbii şi literaturii române, in-
teresat cu precădere de soarta din ce în ce mai 
vitregită a unor discipline esenţiale pentru for-
marea unei fiinţe româneşti complete. Mai mul-
te despre lupta mea permanentă pentru armo-
nizarea lor voi scrie, poate, cu altă ocazie… 

La fel de drept este şi faptul că tot de vreo 
două decenii mă declar, fără să mint ori să exa-
gerez deloc, o nostalgică nevindecată (cum alt-
fel?!), ce tânjeşte după lecţiile de literatură trans-
formate într-un dialog autentic, faţă-către-faţă şi 
cu suflet, între cărţile transfiguratoare, cititorii 
de vârstă şcolară şi profesorul de lectură. Nu 
reiau aici argumentaţia extinsă pe care am in-
clus-o în uvertura unui volum mai vechi de di-
dactica literaturii, în care meditam pe marginea 
strategiilor de captare a elevilor către lumile 
textelor şi chiar de transformare a lor în cititori 
avizaţi de texte (nu numai) literare. Mă limitez 
doar la a aminti aici poziţia unui reputat socio-
log al lecturii din Franţa, poziţie pe care mi-am 
asumat-o, la rândul meu, încă de la începutul 
tumultoasei mele cariere didactice: „Profesor de 
«franceză» la gimnaziu, profesor de «litere» la 
liceu, iată-mă devenit profesor de «literatură» la 
Universitate. Am printre colegi specialişti în 

I
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literatura anilor 1600, 1800, 1900 etc., pe alţii 
care fac «sociocritică», «textanaliză» sau «semi-
otică literară». Mă clasez mai degrabă printre 
aceştia din urmă, ca «naratolog». Dar înainte de 
orice, mă definesc ca profesor de lectură [subl. 
aut.]. Nimic revoluţionar în asta: la fel făcea, cu 
mai bine de un secol în urmă, Gustave Lanson. 
Căci universitarii, educatori-cercetători, sunt şi 
ei mediatori între carte şi public, gate-keepers 
pe lângă bibliotecarii şi «criticii literari» din 
presa scrisă, vorbită, televizată. Ca şi alţi media-
tori, profesorul de lectură, de la grădiniţă la 
universitate, are mai întâi funcţia de a face poftă 
de citit celui care nu o are şi de a fideliza practi-
canţii” (Jean Verrier, în „Textuel”, nr. 23: Lire 
pour Lire. La lecture littéraire, Paris 7, 1990).  

Ei bine, ca profesor de lectură hrănit cu 
amintiri de neuitat despre frumuseţea incredi-
bilă a unor lecturi-împreună cât se poate de vii 
şi de modelatoare, nu pot să nu mă entuziasmez 
de orice invitaţie şi să caut eu însămi (după caz, 
cu duhul blândeţii răbdătoare ori bântuită de 
energii aproape furibunde) orice oportunitate 
de re-conectare la modul fabulos de a citi litera-
tură al cititorilor de gimnaziu. Cu atât mai mult 
cu cât nostalgia de care vorbeam la început, în 
loc să se tempereze – la umbra unui inevitabil 
orgoliu academic stimulat, când şi când, nu de 
titlul universitar (în definitiv, o simplă etichetă 
aruncată, între multe altele, pe nesfârşitele ra-

portări oficiale), ci de întâlnirile (ne)aşteptate 
cu foşti şefi de catedră sau de cerc, odinioară 
adevăraţi tartori, dătători de suferinţe profesi-
onale greu de imaginat şi fiori reci pe şira spi-
nării de tinere debutante („Vaaai, doamnă pro-
fesor! Era să nu vă recunosc! Nu cumva dvs. 
sunteţi fosta domnişoară Huţul?!”) –, a crescut 
exponenţial odată cu pierderea, în urma par-
curgerii cuminţi a primelor etape ierarhice, a 
statutului de „seminarist”. (Spre ilustrare, dacă 
la începutul carierei universitare, aveam doar 
seminarii, cumulând peste 20 de ore pe săptă-
mână – pe lângă cele din norma de profesor de 
română la un colegiu tehnic pe care nu m-am 
îndurat să îl părăsesc în primul an după angaja-
rea la Universitate –, de doi ani am, şi numai în 
al doilea semestru, doar 10 ore de seminar, la 
două dintre cursurile proprii de care m-am ata-
şat poate cel mai mult. Concret: 8 ore în contul 
cursului de Literatură pentru copii, ţinut la Fa-
cultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei vii-
torilor profesori pentru învăţământul preşcolar 
şi primar, şi alte 2 ore în complementaritatea 
cursului opţional de Poetici literare actuale, des-
tinat studenţilor de la Litere, viitorilor profesori 
de limbă şi literatură română, mai exact. În rest, 
desigur, doar ore de curs, la care, în treacăt fie 
spus, mă întreb adesea cum de nu reuşesc cu 
adevărat – oricâte strategii de stimulare a dia-
logului şi a gândirii critice aş folosi – să îi de-
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termin pe studenţi să mă perceapă altfel decât 
un emiţător de prelegere, şi încă unul dacă nu 
suspect de serios, atunci cu siguranţă unul pe 
care nu e prea înţelept să îl tulburi. Nici măcar 
răspunzându-i la întrebări…) 

Prin contrast, să o recunosc din nou cin-
stit, cele mai multe dintre asistenţele la orele de 
limbă şi literatură română desfăşurate la clasele 
de gimnaziu, cu ocazia inspecţiilor speciale, pre-
mergătoare susţinerii publice a gradului didac-
tic I, mi-au amintit, aproape dureros, de entuzi-
asmul contagios al micilor cititori şi apetitul lor 
insaţiabil pentru dialogul deschis, fără oprelişti, 
scrupule ori prejudecăţi. Din această nouă for-
mă de invidie – vă asigur, sanitară şi benignă! – 
suprapusă peste amintirile aburite de nostalgii 
didactice fără leac, s-a născut, de fapt, proiectul 
de suflet „Să citim împreună!”. Reflectat scriptic, 
ce-i drept, el „sună” altfel, dar dincolo de formu-
lele de uz birocratic, sper că reverberează exact 
emoţiile sugerate mai sus. Fără comentarii de 
prisos, iată, de altfel, cum arată 

 
 

Schiţa unui proiect de succes…. 
 
După cum se observă, încă din faza de pro-

iectare, am înţeles clubul de lectură ca o modali-
tate excelentă de cultivare a competenţei lecto-

riale în contexte extraşcolare, pe care cititorii 
tineri le găsesc mult mai atractive –, căci sunt 
decorsetate de reguli şi ieşite din canoane. Nimic 
nou sub soarele metadidactic, desigur: succesul 
sutelor de cluburi de lectură autohtone desfăşu-
rate în diferite spaţii (de la săli de lectură din 
biblioteci la cofetării, bistrouri şi cafenele, ca să 
nu vorbesc despre sălile de lectură virtuală din 
sumbra eră covid pe care o traversăm acum…) 
este întotdeauna garantat, după cum susţin or-
ganizatorii în campaniile lor de promovare, de 
numărul mic de pseudo-reguli pe care membrii ar 
trebui să le respecte. În primul rând, textele alese 
spre dezbatere, orele de întâlnire şi locaţiile ar 
trebui alese de membrii clubului. Apoi, deşi co-
ordonate de iniţiatorul clubului şi moderate de 
un cititor profesionist (nu întotdeauna ambele 
ipostaze regăsindu-se în figura profesorului de 
limba şi literatura română)1, şedinţele ar trebui 
conduse de fiecare dată de alt membru/partici-
pant. Acesta având, bineînţeles, şi libertatea de a 
le propune colegilor temele dezbaterii. 

Nu altfel s-a procedat la Clubul nostru de 
Lectură – şi se va proceda, trag nădejde, şi după 
reluarea proiectului, imediat ce situaţia epidemi- 

 

                                                           
1 V., spre exemplu, povestea înfiinţării clubului ieşean 
Bookiseala, disponibilă pe https://www.scoala9.ro/ 
ghid-de-infiintare-a-unui-club-de-lectura/179/ 
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ologică o va permite. „Să citim împreună!” şi-a 
desfăşurat activităţile doar faţă-către-faţă, o dată 
la câteva săptămâni sau, în cazuri rare, la câteva 
luni, fie la Filiala „Ion Creangă” a Bibliotecii Jude-
ţene „Gh. Asachi”, fie în diferite alte locaţii: librării, 
grădini de vară, târguri de cărţi găzduite la Iaşi. 
Cum ea reprezintă, în fond, cea mai bună reflecta-
re exterioară a uneia dintre mizele de profunzime 
ale întâlnirilor clubului (alcătuirea unei biblioteci 
interioare cu rol protector2), biblioteca a rămas 
însă spaţiul de elecţie pentru întâlnirile clubului. 

Pentru fidelizarea membrilor, dar şi pentru 
a evita ca întâlnirea cu membrii clubului şi clubul 
de lectură în sine să fie percepute ca o „şcoală  
altfel” sau ca o „altă oră de română”, am decis de 
la început să evităm textele din canonul şcolar 
autohton şi să propunem în schimb pentru lectu-
ră şi dezbatere doar texte ofertante din perspec-
tiva tematicii, a structurii şi a stilisticii, aşadar 
adecvate vârstei, gustului şi orizontului de aştep-
tare specific tinerilor cititori de secol XXI. După 
primele şedinţe şi inerentele intervenţii tip spar-
gerea gheţii, membrii fidelizaţi şi-au declarat de 
altfel gusturile proprii în materie de lecturi lite-
rare şi chiar au putut negocia pe marginea titluri-
lor propuse.  

                                                           
2 Să ne amintim o cunoscută aserţiune a lui Jacques 
Bonnet: „Biblioteca te apără de ostilitatea lumii inte-
rioare.” 

Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” din 
Iaşi, Facultatea de Litere a Univ. „Al. I. Cuza” din 
Iaşi, ISJ Iaşi 

Iniţiator şi coordonator general: conf. univ. dr. 
Emanuela Ilie, Facultatea de Litere, Univ. „Al.I. Cu-
za” din Iaşi 

Obiective majore:  
- formarea şi exersarea competenţei de lectură a 
elevilor de nivel gimnazial, cu ajutorul specialişti-
lor, aşa-numiţilor „profesori de lectură” (cf. Jean 
Verrier) – cadre didactice din mediul preuniversi-
tar şi cel universitar; 
- formarea unei comunităţi autentice de cititori ti-
neri, entuziaşti şi competenţi, ce vor deveni mem-
bri ai Clubului de Lectură Să citim împreună!; 
- facilitarea schimbului de idei cu cititorii de ace-
eaşi vârstă din alte judeţe moldave (eventual). 
 
Modalitate de desfăşurare: întâlniri lunare, într-o 
ambianţă optimă (Sala de Lectură a Bibliotecii Ju-
deţene „Gh. Asachi” din Iaşi) şi o formulă de lucru 
inedită & captivantă (ce îmbină de fapt atelierul şi 
cercul de lectură cu cenaclul literar), a membrilor 
clubului de lectură cu specialişti care să le faciliteze 
accesul la universul ficţional şi să le dezvolte com-
petenţa de lectură. De fiecare dată, pretextul/punc-
tul de plecare pentru dezbateri va fi o carte de pro-
ză scurtă sau un roman recomandat cititorilor de 
11-15 ani. 
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Iată, spre ilustrare, doar câteva:  
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Cea mai potrivită mi s-a părut de la început 
o îmbinare de alternative metodologice (atelierul
de lectură, cercul de lectură şi cenaclul literar), 
care să asigure dimensiunea interactivă a acestui 
demers formativ şi implicit să stimuleze apetitul 
pentru comunicarea competentă şi degajată des-
pre textele literare. Varietatea formulelor de lu-
cru a fost însă asigurată de faptul că la majorita-
tea întâlnirilor au mai fost prezente, în calitate de 
moderatoare sau co-moderatoare, cititoare pro-
fesioniste, cu o experienţă greu de egalat în cize-
larea gusturilor livreşti ale copiilor şi adolescen-
ţilor ieşeni: prof. dr. Mihaela Doboş (Colegiul Na-
ţional „Costache Negruzzi”), prof. dr. Gabriela Pe-
trache (Colegiul Naţional), prof. Mihaela Vlioncu 
(Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”), prof. Irina 
Nechifor (Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”), prof. 
Roxana-Ioana Arhire (Colegiul Naţional „Emil Ra-
coviţă”), prof. Daniela Zaharia (Liceul Teoretic de 
Informatică „Grigore Moisil”), prof. dr. Ruxandra 
Nechifor (Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”), 
prof. Elena Mănucă (Colegiul Pedagogic „Vasile 
Lupu”), prof. dr. Antonina Bliorţ şi prof. Dorina 
Apetrei (Colegiul Naţional). Le aduc, şi cu acest 
prilej, mulţumirile vii ale unei coordonatoare pe 
deplin convinse că, fără sprijinul lor necondiţio-
nat în promovarea proiectului său, nicio întâlnire 
a Clubului nu ar fi fost posibilă. 

În loc de încheiere, o promisiune 

Să nu vă imaginaţi că a existat vreo şedinţă 
a Clubului nostru de Lectură la care participanţii 
gimnazişti să accepte cu o seninătate impertur-
babilă (sic!) toate temele de dezbatere propuse 
în scenariile proiectate, minimalist sau extins, de 
adulţii implicaţi în activitate. Ori că au pledat 
vreodată fără patos pentru perspectiva proprie 
în privinţa problematicii aduse în prim-planul 
discuţiilor de colegii lor, la fel de nedispuşi să 
cedeze argumentelor celorlalţi. De multe ori, ten-
siunile altminteri benefice dintre copiii puşi pe 
demonstraţii – cu pretext livresc şi miză identita-
ră cât se poate de serioasă – s-au convertit în 
lacrimi de obidă, repede înlocuite cu îmbrăţişări 
calde ale preopinenţilor („Vaaai! Tu chiar te-ai 
supărat?!”; „Hai, că ai şi tu dreptate! Ufff! Data 
viitoare îmi ţin gura!”). 

În plus, indiferent de structura sau conţinu-
tul tematic concentrat în fragmentele ori eboşele 
de scenarii pe care moderatoarea sau invitata 
permanentă le-a propus entuziaştilor membri, 
n-a existat şedinţă a Clubului de Lectură la care 
câţiva dintre cititorii (pre)adolescentini să nu 
facă uz şi de drepturile de cititori de cursă lungă 
şi gust (de bună seamă) ireproşabil. Câteva din-
tre ele mi-au amintit suspect de mult de dreptu-
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rile enumerate în cunoscutul decalog cu totul 
neconvenţional al lui Daniel Pennac (cf. Comme 
un roman, 1992): 1. Dreptul de a nu citi. 2. Drep-
tul de a sări paginile. 3. Dreptul de a nu termina o 
carte. 4. Dreptul de a reciti. 5. Dreptul de a citi 
orice. 6. Dreptul la bovarism. 7. Dreptul de a citi 
oriunde. 8. Dreptul de a citi pe sărite. 9. Dreptul 
de a citi cu voce tare. 10. Dreptul de a tăcea.  

Să o mai spun?! Mi-e tare dor şi de tăcerile 
zgomotoase, căci pline de sens, ale unora dintre 
membrii pe care îi invitam, acum câţiva ani, „Să 
citim împreună!” E adevărat că, între timp, Ale-
xandra, Andrei, Călin, Daria, Ilinca, Maria, cealal-
tă Marie, Matei, Raluca, Teo, Tudor, Vicky şi toţi 
ceilalţi au devenit liceeni. Sper, bineînţeles, ca 
măcar parte din energiile contagioase ale Clubu-
lui nostru să se fi prelungit suficient de mult în-
cât cu ajutorul lor să treacă mai uşor peste im-
pulsurile sau bolile tinereşti uzuale: abulie, bla-
zare, inadaptare şcl. Şi tot lor, în primul rând, le 
promit reluarea acestui proiect de suflet, pe care 
amânarea ce poartă un nume de temut şi încă de 
neînţeles, SARS-COV-2, nu îl poate face decât mai 
puternic! 

 
Emanuela ILIE* 

                                                           
* conferenţiar universitar doctor, Facultatea de Litere a 
Universităţii „Al.I. Cuza” 
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LA CENTENAR, 
DESPRE LABIRINT, CĂRŢI ŞI PRIETENI 

i anii trec..., dar prietenii rămân. În ciu-
da faptului că vremurile răresc rânduri-
le. Rămân cei adevăraţi. În circumstan-
ţele eternelor întrebări general-umane, 

starea de prietenie îşi păstrează fundalul afectiv, 
iar interogaţia, chiar semănând incertitudini, 
consolidează într-un fel termenul. De ce e nevoie 
de prietenie? Th. Simenschy, în al său Dicţionar 
al înţelepciunii, ne oferă o filosofie filtrată prin 
spiritul cugetărilor culese printr-o lectură de 
mare întindere, în peste 50 de ani. M-am dus la 
Prietenie şi am numărat aproape o sută de cuge-
tări antice şi moderne, gândindu-mă că îmi vor fi 
de folos intrând în miezul comentariului şi ex-
trăgând înţelepciunea lui. Pentru a descoperi 
„forma, fondul şi autorul”, dar mai ales frumuse-
ţea gândului din aforism, cu îngăduinţa cititoru-
lui, recurg la câteva exemple: „Să nu pierzi un 
prieten pentru un motiv neîntemeiat, dând cre-
zare defăimării celei rele”, „Noi dobândim prie-
teni nu primind binefaceri, ci făcând”, „Timpul 

încearcă prietenii, ca focul aurul”, „Acela (Scipio) 
spunea că nimic nu-i mai greu decât ca prietenia 
să dureze până la sfârşitul vieţii”, „Dintre toate 
legăturile nu e niciuna mai însemnată şi mai pu-
ternică decât prietenia dintre oameni de treabă, 
cu moravuri asemănătoare”, „Pe virtuosul căruia 
vrea să-i acorde favoarea sa, zeul suprem îl înto-
vărăşeşte cu prieteni buni”. Mă opresc aici.  

Prietenii pe care doresc să-i amintesc acum, 
fie şi numai pronunţându-le numele, au apărut 
prin mijlocirea cărţilor. Ce frumoase vremuri! Au 
fost frumoase nu prin realitatea lor, ci cărţile le-au 
făcut aşa, ele poartă întreaga „vină”. Îmi amintesc 
şi acum cu emoţie trăirile din preajma pregătiri-
lor ce aveau să marcheze cei 80 de ani de exis-
tenţă ai instituţiei şi iată că, după mulţi ani, sen-
timentele pe care le încerc sunt tot profunde şi 
au aceeaşi acuitate şi frumuseţe. După 100 de 
ani, Biblioteca „Gh. Asachi” este şi sper să rămâ-
nă, cu nobleţe, demnitate şi pasiune, o Cetate a 
cărţii. Mă leagă de această venerabilă instituţie în 

S, 
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primul rând cei peste 25 de ani petrecuţi în mie-
zul evenimentelor ei, dar şi clipele paradisului 
borgesian, un fel de metaforă a solarităţii şi su-
blimului. Cum să nu fie aşa, când am avut privile-
giul să constat eu însumi că nimic nu poate fi mai 
presus decât cartea, această realitate specială în 
viaţa omului care îşi asumă toate dimensiunile 
posibile, doar ea, cartea, întemeiază esenţa de 
templu al ideilor şi armoniei. Apoi, şi nu în ulti-
mul rând, de numele bibliotecii se leagă forma-
rea multor generaţii de cititori, se leagă funcţio-
narea altor instituţii culturale, cât şi de truda si-
bilinică a bibliotecarilor pierduţi, dar nu rătăciţi, 
rătăciţi, dar nu pierduţi printre rafturile din labi-
rint. Aici, discursul cultural capătă coerenţă, mar-
când lungi perioade de deschidere spirituală, 
aici, miile de volume îndeamnă la înţelepciune, 
cumpătare, meditaţie. 

În acele momente, ne îndreptam gândurile 
spre iluştrii noştri înaintaşi, spre cei care au în-
făptuit idealuri şi au lăsat nepreţuită operă. Ne 
gândeam la figura polivalentă a lui Gheorghe 
Asachi, patronul de spirit al bibliotecii, la Spiru 
Haret, cel care a pus bazele dezvoltării lecturii 
publice la nivel de ţară, la Gh. Ghibănescu, Orest 
Tafrali şi N.A. Bogdan, cei care, în 1920, înfiin-
ţează societatea culturală în cadrul căreia a înce-
put să funcţioneze biblioteca ieşeană, la Nicolae 
Iorga, unul dintre primii donatori, oferind peste 
500 de volume, notând că „întemeierea acestei 
biblioteci este una dintre cele mai frumoase ope-
re culturale”. Sărbătoarea bibliotecii echivalează 
cu o celebrare a spiritului, cu o victorie a omului 
proteguit de divinitate, cu o lumină strălucitoare 
în istoria Bibliopolisului, cu elegantele saloane şi 
ineditele întâlniri culturale. Ei bine, aici au apă-
rut şi prietenii veniţi de peste graniţe, să vadă şi 
să revadă Iaşul ca pe un miracol, fiindcă aici exis-
tă lucruri despre care răsună fiecare colţ de stra-
dă, care, dezlegându-ţi limba, vibrează-n prezen-
ţa lor nevăzută, amintiri ca un talisman testa-
mentar. Aici s-a născut prietenia, îmbrăţişată 
fiind de suflet şi inimă, ca semn dăruit Iaşului 
autumnal, livresc, religios, teatral şi muzical. 
Primii prieteni şi colegi de profesie bibliologică? 
Claudia Balaban şi Alexe Rău, s-au alăturat apoi 
lumii noastre de carte din Iaşii asachieni Grigore  



Saloanele Internaţionale de Carte 
Românească, 1992-2000 
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Vieru, Mihai Cimpoi, Ion Hadârcă, Arcadie Suce-
veanu, Nicolae Dabija, Vasile Romanciuc, Leo But-
naru, Claudia Partole, Aurelian Silvestru, Gheor-
ghe Prini, Mircea V. Ciobanu, Spiridon Vangheli, 
Dumitru Dragomir, Iulian Filip, Ianoş Ţurcanu, 
Iurie Colesnic, Ana Bantoş, Vladimir Beşleagă, 
Larisa Turea, Serafim Saka, Valeriu Matei, Mihai 
Papuc, Oleg Bodrug, Lidia Kulikovski, Eugenia 
Bejan, Maria Mocanu, Vera Osoianu, Tamara Pe-
reteatcu, Ion Mânăscurtă, Nicolae Leahu, Diana 
Vrabie, Rodica Avasiloaie, Elena Conţescu, Mar-
gareta Timofte, Gheorghe Blănaru, Aurel Sco-
bioală, Marcela Gafton. Şi enumerarea cu dragii 
confraţi de peste Prut este vizibil incompletă. Au 
venit din Basarabia de suflet, poate cu gândul la 
ceea ce a spus cândva Mihai Eminescu: „Însuşi 
numele «Basarabia» ţipă sub condeiele ruseşti. 
Căci Basarabia nu însemnează decât ţara basara-
bilor, precum Rusia înseamnă ţara ruşilor, Ro-
mânia, ţara românilor.” Sunt acum mai bogat cu 
câţiva prieteni, iar Iaşul este şi al lor, după cum 
Chişinăul este şi al nostru. 

Dar sufletul este bucuros de carte, senti-
mentul e plenar, se simte polul magnetic al atrac-
ţiei ideilor, incantaţiile feerice ale verbului poetic 
îşi cer dreptul cuvenit, totul pare un miracol. 
Pentru că un miracol pare a fi şi sosirea pentru 
prima oară la Saloanele ieşene de carte a altor 
prieteni care vin din mirifica salbă de păduri, 
dealuri şi câmpii ale Bucovinei de Nord, dar şi 
din „jeliştea vântului istoriei”; vin Alexandrina 

Cernov, Grigore Bostan, Vasile Tărâţeanu, Ştefan 
Broască, Simion Gociu, Ilie Zegrea, Ilie Luceac, 
Arcadie Opaiţ şi încă alţii. Poetul Lucian Vasiliu îi 
salută şi el în stilu-i caracteristic: „De zece ani 
sunt salonard,/ Bibliofil din carte-n carte,/ În 
inimile voastre ard/ Labişian şi eu, în parte...” 
Încă o dovadă, cartea, mereu amintită, există, se 
înalţă, zideşte punţi. Ne-au sosit noi prieteni. Îm-
părăţia noastră ţine doar de această lume, em-
blemă de toamnă a Iaşului încă romantic. 

Şi fenomenul nu se opreşte aici. Cercul se 
măreşte, cărţile etalate în lumina vitrinelor se în-
mulţesc. Încerc şi eu o replică tot cu rimă: „De la 
Solomon la Sapho, de la Homer şi genialul Will/ 
La cartea vieţii de cultură – omul în răsfăţ subtil/ 
Devorantă pasiune, colecţii, ediţii princeps, în 
marea artă/ A luxului de rarităţi, biblioteca lumii 
se arată/ Bibliofilia, magică ispită precum florile 
iubirii/ În vademecum, manuscrise şi codexuri 
ale nemuririi.” Între timp, au ajuns şi românii 
noştri din Voivodina. Moment fast, pentru că, îna-
inte de toate, s-a pus la cale înfiinţarea unei bi-
blioteci la Novi Sad, ceea ce s-a şi întâmplat un 
an mai târziu. La Chişinău, deja se născuse fru-
moasa bibliotecă pentru copii şi tineret (1992). 
Sunt primiţi cum se cuvine Slavco Almăjan, Nicu 
Ciobanu, Adam Puslojić, Vasile Barbu, Ion Baba, 
Vasa Barbu, Pavel Gătăianţu, Lucian Marina, Ilea-
na Ursu, Milan Nenadic, cel care l-a tradus pe Emi-
nescu în limba sârbă, Marioara Baba, Felicia Mun-
teanu, Gligor Popi ş.a. La ediţia următoare, cercul 
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creşte şi mai mult în diametru. Spaţiul editorial 
ia proporţii, punţi ale prieteniei între Iaşi, Chişi-
nău, Cernăuţi, Novi Sad, Panciova, Uzdin, Belgrad, 
Vidin şi Skopje, apoi Malmö şi Köln, Bremen, Pa-
ris, Israel, California..., veritabile poduri şi biblio-
teci, stimulente pentru creatorii de expresie ro-
mânească. Se adaugă alte nume din alte zone: 
Vidin (Bulgaria) – Ivan Alexandrov, S. Nikolova, 
Em. Naidenov, M. Coşereanu, Skopje (Macedonia) 
– Vangya Shterjova, S. Javanovska, apoi Suedia – 
Ion Miloş, Germania – Rodica şi Ion Ciurea, Vio-
rel Roman, Franţa – George Astaloş, S.U.A. – Fl. 
Smarandache, Petra Vlah, Israel – Shaul Carmel, 
Ionel Ştiru, M. Davidsohn, G. Mosari. 

Acum, parcă toate drumurile duc la... Iaşi. 
Dintotdeauna există un Drum spre Centru, con-
cretizat în „mişcări centripete ale literaţilor din 
provincie. Junimismul, născut chiar la Iaşi, Şcoala 
Ardeleană, eliadismul, mişcarea «Iconar», popo-
ranismul basarabean, ardelenismul epic şi etic 
conţin culoare locală, dar şi spirit integrator ge-
neral-românesc şi european”, cum susţine Mihai 
Cimpoi. Să rămână întrebarea, schiţată pe buzele 
unora, că a fost chiar un gând profetic de a conti-
nua altfel, adică prin înfiinţări de biblioteci şi 
saloane de carte, iniţiativa podului proverbial, 
spulberând imaginea de miraj cu flori şi îmbrăţi-
şări de frate şi soră? Sau o altă întrebare, pe un 
alt plan, La ce bun cultură în vremuri sărace?, o 
parafrazare a titlului cunoscutei lucrări a lui 
Heidegger, inspirat de o sintagmă a lui Hölderlin. 

Dar nu tocmai în „vremuri sărace” cultura îl ajută 
pe om să depăşească dificultăţile mai uşor, în 
speranţa că mâine va fi mai bine? În fond, des-
chizând o carte, ne simţim mai puţin răvăşiţi de 
ceea ce se întâmplă în jurul nostru, ne îndepăr-
tăm de acele eşecuri producătoare de nevroze şi 
excluderi iremediabile. În condiţiile în care parcă 
totul e agresiv cu omul şi toate îl sfidează, apro-
pierea de carte e gura de oxigen ce însufleţeşte 
sufletul şi mintea gata-gata să sucombe. Timpul 
trăit este subiectiv prin excelenţă, dar este şi ca-
litativ dacă acumulările în fapte şi experienţele 
sunt semnificative. Ce să mai vorbim de timpul 
trăit înconjurat de prieteni? Încheiem tot cu pro-
fesorul cărturar ieşean Theofil Simenschy: „Tim-
pul scoate adevărul la lumină...” Mie mi-a scos în 
faţă mulţi prieteni. Sentimentul pe care îl încerc 
şi acum e că aceşti oameni de mare calitate mi-au 
insuflat forţa interioară de a rezista fizic şi men-
tal. Tristeţea, totdeauna apare şi ea, e că unii 
prea s-au grăbit să schimbe lumea de aici cu alta, 
cu paradisul sufletelor luminate.  

La această aniversară, ne-am fi dorit ca Bi-
blioteca „Gh. Asachi” să-şi ducă existenţa în alte 
condiţii, în casă nouă, cum bine ar fi meritat. Poa-
te la un veac şi un deceniu! 

 
Nicolae BUSUIOC* 

 

                                                           
* director al bibliotecii între 1991 şi 2000 





GÂNDURI PESTE ANI… 

entenarul unei instituţii culturale re-
prezintă o mândrie pentru orice co-
munitate, cu atât mai mult cu cât 
această instituţie este o bibliotecă, un 

univers al informaţiei şi cunoaşterii. Nu mă voi 
referi în acest articol la istoria Bibliotecii „Gh. 
Asachi”, la activitatea sa mai veche sau mai nouă, 
o vor face alţi coautori ai acestui volum cu mai
multă acribie. Mă voi referi, pe scurt, la un set de 
principii esenţiale care influenţează activitatea 
unei biblioteci în evoluţia sa. 

Complexitatea mediului social a impus noi 
tehnici şi abordări manageriale care au permis 
utilizarea în biblioteconomie a unor modele ana-
litice practicate cu succes în alte domenii, astfel 
încât să asigure o evoluţie constantă cu motivări 
mai complexe şi cu efecte mai durabile. Bibliote-
cile au renunţat de mult la modelul tradiţional, 
care făcea posibil doar accesul la informaţie, în 
favoarea unui model asemănător centrelor de 
informare cu multiple funcţii: programe de so-
cializare, întâlniri de interes public cu autorităţi-

le locale, dezbateri pe probleme comunitare cu 
scopul de a stimula comunicarea interactivă. 
Toate acestea nu mai sunt de actualitate, cel pu-
ţin pentru o vreme.  

Din perspectiva biblioteconomică, demo-
cratizarea serviciilor publice a permis stabilirea 
unor relaţii de comunicare cu utilizatorii prin 
mijloace diverse, determinând o mai bună repre-
zentare a deciziilor pe plan local şi, implicit, o 
mai bună corelare serviciu infodocumentar-utili-
zator. În acest fel, serviciul infodocumentar răs-
punde obiectivelor de simplificare, de calitate, de 
eficienţă şi polivalenţă, apreciate local, fără a se 
mai supune unor reguli concepute pentru o func-
ţionare centralizată.  

Biblioteca înseamnă cunoaştere, iar organi-
zarea cunoaşterii cu scopul de a fi utilizată efici-
ent înseamnă progres. Selecţia, ordonarea şi re-
găsirea informaţiilor, activităţi de bază ale tutu-
ror tipurilor de biblioteci, se constituie într-un 
suport incontestabil, pentru sistemele de cerce-
tare ştiinţifice şi educaţionale. Metodele de orga-
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nizare a cunoaşterii sunt proprii entităţilor info-
documentare şi le permit acestora să-şi struc-
tureze colecţiile, cunoştinţele şi informaţiile de-
ţinute.  

În accepţiunea sa cea mai largă, informaţia 
este considerată „un element al cunoaşterii ce 
poate fi codificat, în scopul conservării, prelucră-
rii sau comunicării”1. Valenţa informaţiei ca ele-
ment al cunoaşterii a fost amplificată de tehno-
logiile moderne, care au determinat o mai rapidă 
codificare, prelucrare sau comunicare a acesteia 
în toate domeniile de activitate, inclusiv în cadrul 
structurilor infodocumentare. Informaţia ca re-
zultat al cunoaşterii umane reprezintă elementul 
esenţial, fundamental al progresului şi dezvoltă-
rii. 

Prin urmare, bibliotecile publice se poziţi-
onează, în mod natural, în centrul sistemului in-
formaţional naţional. Rolul lor determinant se 
manifestă prin stabilirea direcţiilor de dezvolta-
re a politicilor de informare, precum şi în activi-
tatea de colaborare interinstituţională, care vi-
zează managementul informaţiei. Considerentele 
care stau la baza funcţionării bibliotecilor publi-
ce ca instituţii cu atribuţii specifice, în cadrul 
comunităţii, sunt formulate pe baza unor cerinţe 

                                                           
1 Le Petit Larousse en Couleurs. Paris: Larousse, 1995, 
p. 549 

funcţionale a căror îndeplinire este esenţială 
pentru dezvoltarea şi funcţionarea macrosiste-
mului. Poziţia instituţiei ca sistem integrator de-
termină un ansamblu de condiţionări interne 
care urmăresc atingerea scopurilor pe care şi le 
propune, adaptarea continuă la solicitările ex-
terne, menţinerea nivelului valoric declarat prin 
statut şi integrarea în comunitatea aferentă, care 
îi asigură suportul. 

Extinderea guvernărilor democratice în lu-
me, adoptarea reglementărilor şi a legislaţiei eu-
ropene de către ţările membre ale Uniunii, eve-
nimentele politice naţionale şi mondiale deter-
mină transformări importante la nivelul procese-
lor bibliotecare. În acest context, biblioteca pu-
blică se adaptează unui mod specific de lucru, cu 
scopul de a oferi servicii complete, corecte şi de 
calitate. Dimensiunea operaţională a activităţilor 
bibliotecii publice determină o conduită flexibilă 
şi adaptativă, care presupune o permanentă rea-
şezare a relaţiilor bibliotecar-utilizator. Astfel 
reprezentată, biblioteca se constituie într-o enti-
tate sensibil dependentă de mediul său ambiant, 
cu care se află într-o continuă interacţiune şi in-
tercondiţionare. 

Orientarea spre utilizator a serviciului bi-
bliotecar, manifestată în ultimele decenii, presu-
pune un schimb între cele două părţi: utilizatorul 
este cel care cere, îşi exprimă dorinţele, nevoile, 
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intenţiile sale de informare, documentare, lectu-
ră etc., iar biblioteca are obligaţia de a satisface 
aceste cerinţe, de a anticipa aşteptările interlocu-
torului său, astfel relaţia bibliotecă-utilizator de-
venind una „personalizată”, bazată pe parteneri-
at şi reguli impuse de o cooperare mutuală. Rolul 
dialogului şi al consultării cu beneficiarii, prin 
metode de investigare, este esenţial pentru eva-
luarea, modernizarea şi diversificarea serviciilor 
bibliotecare. Prezentarea şi promovarea proiec-
telor unor servicii noi sunt modalităţi prin care 
instituţia îşi face cunoscute intenţiile de a produ-
ce schimbări, aflată ea însăşi în centrul unui con-
text al schimbării la nivel societal şi global. 

În consecinţă, nu putem ignora prezenţa 
unui intermediar unic între instituţie şi utiliza-
tor; pentru bibliotecă, intermediarul este biblio-
tecarul al cărui rol se amplifică uimitor dacă este 
înţeles dreptul fundamental al fiecărui cetăţean 
la informaţie, e-
ducaţie şi cultură. 
Diversitatea re-
surselor informa-
ţionale, complexi-
tatea cererilor be-
neficiarilor, evolu-
ţia rapidă a tutu-
ror domeniilor de 
activitate sporesc 

obligaţiile bibliotecarului şi necesitatea dobândi-
rii unor noi competenţe, pentru a putea aspira la 
poziţia de specialist în informare şi documenta-
re. 

Bibliotecile publice moderne au devenit 
centre informaţionale care permit utilizatorilor 
săi să exploreze, să evalueze şi să utilizeze resur-
sele informaţionale, indiferent de amplasarea lor: 
la nivel local, naţional sau internaţional, într-un 
spaţiu real sau virtual. Cererile utilizatorilor pot 
fi din domenii foarte diferite, în funcţie de profe-
sia de bază, de interesele manifestate, de solici-
tările şi dezbaterile care au loc în mass-media, de 
problemele acute ale politicii naţionale sau in-
ternaţionale. 

Diversificarea tipologiei documentare, a mo-
dalităţilor şi tehnicilor de acces la resursele in-
formaţionale a generat un context în care biblio-
tecile se pot afla în pericol de a pierde poziţia lor 

de lider al furnizo-
rilor de produse şi 
servicii informaţi-
onale. Sunt ele cu 
adevărat într-o si-
tuaţie de criză, bi-
bliotecarii înţeleg 
pe deplin noul 
context informa-
ţional şi în ce mă-
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sură reuşesc ei să redefinească rolul acestor in-
stituţii? Care este imaginea generată de biblio-
teci în societate? Ce control pot avea bibliotecarii 
asupra imaginii proiectate de instituţiile lor? Ce 
argumente folosesc în acest scop? Dacă găsesc 
răspunsuri profesioniste şi logice la aceste între-
bări, bibliotecarii îşi pot asuma cu adevărat un 
rol educativ, dar şi un rol de manager al cunoaş-
terii, întrucât bibliotecile sunt structuri intim 
legate de ceea ce înseamnă document, informare, 
cercetare. 

Introducerea marketingului în domeniul bi-
blioteconomiei a avut un impact pozitiv asupra 
formulării şi aplicării practice a strategiilor ma-
nageriale. Marketingul informaţiei s-a dovedit a 
fi util pentru promovarea serviciilor infodocu-
mentare, într-un mediu concurenţial în care „ac-
torii” sunt din ce în ce mai mulţi şi mai puternici. 

În evoluţia lor, bibliotecile au acumulat, 
dezvoltat şi perfecţionat metode şi tehnici de 
organizare a documentelor, de exprimare a con-
ţinutului lor informativ; au realizat documente 
de sinteză cu valoare adăugată pentru a anticipa 
nevoile utilizatorilor şi s-au implicat în activităţi-
le educative şi de cercetare. Toate acestea nu 
înseamnă altceva decât esenţa formării culturii 
informaţionale, sintetizată de numeroasele defi-
niţii care i-au fost atribuite. Succint, cultura in-
formaţională poate fi înţeleasă ca un mod de a 

identifica, organiza, utiliza şi comunica informa-
ţia în toate formele ei de manifestare. Aceste ac-
tivităţi au ca finalitate modificarea proceselor 
cognitive de analiză, interpretarea, evaluarea in-
formaţiilor, a cunoaşterii, în general, şi dezvolta-
rea gândirii critice, formarea autonomiei infor-
maţionale şi, în ultimă instanţă, formarea unei 
metodologii de muncă intelectuală. 

La nivel european, specialiştii în domeniu 
consideră că descoperirile şi noile aplicaţii ale 
tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale 
vor fi utilizate cu scopul de a oferi utilizatorilor 
servicii infodocumentare şi asistenţă de speciali-
tate, fără a ignora unele particularităţi importan-
te: accesul nediscriminatoriu la informaţie, o dez-
voltare socială şi economică stabilă, educaţie per-
manentă, în special a tinerei generaţii, diversita-
te lingvistică şi culturală. 

Plurivalenţa serviciilor de referinţă constă 
şi în faptul că biblioteca trebuie să pună la dispo-
ziţia celor interesaţi informaţii privind atât do-
cumentele parlamentare şi guvernamentale na-
ţionale, cât şi cele emise de instituţiile europene. 
Acestea din urmă sunt, în mare parte, disponibile 
online, solicitând cunoştinţe aprofundate de ac-
cesare a bazelor de date, de utilizare a tehnologi-
ilor informaţionale, în general, precum şi a unor 
limbi străine de circulaţie internaţională. Com-
pletarea colecţiilor bibliotecii publice nu poate 
ignora diversitatea subiectelor prezentate în 
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spectrul social actual şi care, de fapt, redă oglin-
da preocupărilor societăţii. 

Ceea ce se poate observa cu uşurinţă este 
faptul că în noul context european, bibliotecarii 
se confruntă cu probleme comune care presupun 
rezolvări similare. De aceea, colaborarea şi coo-
perarea strânsă între structuri care au responsa-
bilităţi de acelaşi fel pot fi deosebit de utile. Con-
ferinţele şi alte întâlniri profesionale permit 
schimburi de idei, discuţii între specialişti referi-
toare la proceduri şi practici utilizate în activita-
tea de cercetare şi documentare, fie ele şi online, 
în contextul pandemiei pe care o traversăm. 

Pentru consumatorii de informaţii, în spe-
cial pentru cercetătorii în domeniile tehnic, co-
mercial, academic etc., dar şi pentru factorii de-
cizionali din politică sau afaceri, importante sunt 
selecţia şi evaluarea informaţiilor relevante, per-
tinente ce necesită asistenţă profesională compe-
tentă. Acelaşi lucru este valabil şi pentru publicul 
larg care se confruntă cu o cantitate imensă de 
informaţii şi date. Am fost obişnuiţi cu o lume în 
care distanţele geografice şi diferenţele econo-
mice au limitat percepţiile oamenilor asupra 
informaţiilor de care se pot servi. Contextul ac-
tual relevă importanţa de necontestat a informa-
ţiei şi necesitatea înţelegerii de către publicul 
larg a contribuţiei potenţiale a acesteia la toate 
aspectele vieţii. 

Investiţiile suplimentare în domeniul servi-
ciilor de informare pot dezvolta servicii similare 

gratuite, solicitând noi abilităţi ale specialiştilor 
în politica de investiţii şi chiar în afaceri. Aceste 
abilităţi nu sunt obişnuite pentru bibliotecari, dar, 
în timp, vor trebui să le dobândească, fiindcă 
schimbările produse în societate obligă bibliote-
cile să dezvolte servicii adaptate noilor cerinţe 
individuale sau comune. Prezenţa online a cărţi-
lor, periodicelor şi a altor tipuri de documente, 
cu posibilitatea de transfer a articolelor sau a 
unor pasaje din text, a permis dezvoltarea biblio-
tecilor „hibride”, iar accesarea documentelor în 
format electronic fiind posibilă prin acces fizic, 
acces intelectual şi acces tehnic. 

Aspectele prezentate anterior au fost şi 
sunt proprii tuturor tipurilor de biblioteci din 
România, care, prin demersuri susţinute, şi-au 
asigurat poziţii similare cu instituţii de acelaşi fel 
din Uniunea Europeană şi din lume. Biblioteca 
“Gh. Asachi” este una dintre ele. Acest lucru nu ar 
fi fost posibil fără implicarea, de-a lungul timpu-
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lui, a unor profesionişti prin educaţie şi mentori 
prin vocaţie. Aceştia au înţeles adevăratul sens al 
lucrurilor, prin cunoaşterea şi înţelegerea feno-
menului biblioteconomic, completate de o latură 
publicistică a personalităţii lor. În acest fel, s-a 
asigurat continuitatea ştiinţifică a unei profesii 
nobile, mereu încercată pe multiple planuri. 
Anumite privaţiuni au fost depăşite cu demnita-
te, cu un simţ deosebit al realităţii sociale pre-
zente şi de perspectivă. Au existat modele care, 
dacă au fost înţelese, au fost şi urmate. Întâlnirea 
cu acestea oferea, prin tonusul lor intelectual, 
momente de elevaţie şi bucuria unei comunicări 
naturale, neîncărcate de sensurile neînsemnate 
ale naturii umane. 

Biblioteca a fost şi a rămas un tezaur păs-
trător al spiritului viu al unor oameni de prim 
rang, care au creat cultură, au scris istorie şi au 
influenţat decisiv comportamentul semenilor lor. 
Scriitorii, prin cărţile lor, mi-au fost şi mi-au ră-
mas prieteni. 

Dacă am face acum un bilanţ, chiar şi suc-
cint, ar trebui să evocăm un număr important de 
personalităţi, ctitori ai culturii şi ştiinţei româ-
neşti, care au fost repere fundamentale pentru 
realizarea acestor construcţii numite biblioteci. 
Ne dorim ca generaţia acestei aniversări să rede-
finească limitele şi teritoriile nou cucerite, păs-
trând vie linia itinerariilor celor care au reuşit să 
le străbată primii. Forţa de a explora fundamen-
tele cunoaşterii şi teritoriile necunoscutului, în-

tr-o lume marcată de un excepţional progres al 
ştiinţei şi tehnologiei, pe de o parte, dar şi de o 
degradare spirituală şi morală, pe de altă parte, 
vine tocmai din perseverenţă şi înţelegerea valo-
rilor trecutului. În acest fel, se poate reconfigura 
un cadru în care fiecare dintre noi să poată nu 
numai să fie, ci să şi devină. O acţiune dinamică 
de identificare a unor noi metode şi modalităţi 
de lucru inovatoare şi integratoare va asigura 
adaptarea continuă a bibliotecilor la provocările 
societăţii contemporane. 

Adaug la cele scrise anterior că Biblioteca 
„Gh. Asachi” a creat şi s-a regăsit în proiecte cul-
turale de înaltă ţinută, destinate promovării cul-
turii, marilor personalităţi şi istoriei naţionale. 
Valoarea unei instituţii de cultură nu poate fi nici 
definită, nici estimată de sistemele de măsură 
folosite în practica uzuală. Ea se măsoară numai 
prin dăinuirea sa în timp şi prin aprecierea sa de 
către publicul cunoscător.  

Cu aceste gânduri, adresez sincere felicitări 
tuturor celor care au contribuit la cunoaşterea şi 
recunoaşterea Bibliotecii „Gh. Asachi”, mulţi ani 
de viaţă şi împliniri! 

 
Mihaela ZECHERU*

                                                           
* director adjunct al bibliotecii între anii 1998 şi 2001 şi 
director în anul 2001 



DE CE CĂRŢILE POARTĂ CULTURA LA... BUTONIERĂ 

ultura se diferenţiază istoric şi sincro-
nic nu numai în funcţie de nivelul de 
dezvoltare al unei societăţi, ci şi în ra-
port cu particularităţile unei comuni-

tăţi umane determinate. Configuraţia tipologică a 
unei culturi poartă în chip necesar amprenta 
cadrului naţional în care se dezvoltă societăţile 
contemporane. Acest cadru este codificat în struc-
turile materiale şi spirituale, teoretice şi simboli-
ce ale culturilor. Raportul naţional-universal ex-
primă în sfera creaţiei de valori atribute esenţia-
le şi complementare ale culturii, fiind o manifes-
tare a raportului dintre diversitate şi unitate în 
viaţa socială. 

Termenii de naţional, specific naţional sau 
identitate naţională exprimă integrarea notelor 
distinctive ale unei culturi într-o configuraţie 
relativ stabilă, ce priveşte modul de a simţi, gân-
di şi acţiona al comunităţii respective, particula-
rităţile sale istorice, sociale şi psihologice codifi-
cate în diverse sisteme de valori. Identităţile na-

ţionale şi cele ale grupurilor etnice, deşi au ele-
mente durabile, de permanenţă istorică, nu sunt 
structuri îngheţate, ci configuraţii aflate în deve-
nire, odată cu evoluţia componentelor morfolo-
gice ale societăţilor respective. Dimensiunea na-
ţională a culturii este o determinare obiectivă, 
constituind forma originală de manifestare şi 
expresie a acestei comunităţi în sfera creaţiei 
culturale. 

Orice cultură este o şansă acordată omeni-
rii. De aceea, sensul pertinent al noţiunii de dia-
log implică posibilitatea cunoaşterii reciproce a 
culturilor prin oglindirea unora în altele, în in-
terdependenţa lor activă, ce alcătuieşte un tablou 
cât mai complet al patrimoniului comun al uma-
nităţii. Toate înfăptuirile culturale ale omenirii 
pot şi ar trebui în mod necesar să se afle într-o 
relaţie de inerenţă între specific şi universal, ac-
ceptând diversitatea în ea însăşi, odată cu subi-
ectivitatea consubstanţială a fiecărei culturi, într-o 
matrice generativă, unde echivalenţa culturilor şi 
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chestiunea răspândirii acestora să fie un rezultat 
al sensurilor ce se degajă din experienţele spiri-
tuale majore ale secolului al XX-lea, despre care 
Lucian Blaga spunea, încă în 1923, surprinzând 
cum nu se poate mai bine, subliniind convergen-
ţa ideii de echivalenţă a culturilor cu mişcările 
istorice şi sociale caracteristice epocii: „Totuşi, ne 
putem mândri astăzi cu o lărgime de vederi cum 
poate n-am avut-o niciodată. Un sistem al acestei 
conştiinţe lărgite e şi principiul «echivalenţei cul-
turilor». N-a trebuit să vină un geniu extraordinar 
ca să-l descopere. Principiul pluteşte în aer. E ex-
presia unei intense apropieri sufleteşti între po-
poare nu numai peste hotarele politice uşor de 
trecut, ci peste mări şi munţi despărţitori de rase, 
mai greu de trecut” (Lucian Blaga, Echivalenţa 
culturilor, în vol. Ceasornicul de nisip, Editura 
Dacia, Cluj-Napoca, 1973, p. 81). 

 

Ideea echivalenţei culturilor ne poate apro-
pia astăzi, când interogaţia care sfâşie conştiinţa 
multor culturi şi societăţi ar putea să fie identică 
cu cea a lui Unamuno: „Oare nu se poate trăi şi 
muri, mai ales muri, muri liniştit, chiar şi rămâ-
nând în afara acestei culturi?” (Miguel de Una-
muno, Despre europenizare, în vol. Eseişti spanioli, 
Editura Univers, Bucureşti, 1982, p. 185). La a-
ceastă întrebare, fiecare cultură răspunde pe 
cont propriu. 

Valorile create în spaţiul culturii naţionale 
poartă în fizionomia lor, ca o engramă, tiparul 
unui mod specific de simţire şi gândire, forma 
esenţializată şi transfigurată a unei experienţe 
istorice irepetabile. Totodată, prin caracterul lor 
exemplar, prin faptul că exprimă un sens al exis-
tenţei omului în univers, un aspect esenţial al 
condiţiei umane, aceste valori se răsfrâng mode-
lator sau catalitic şi asupra altor comunităţi 
umane, dobândind o recunoaştere şi o semnifica-
ţie universale. Referindu-se la creaţia literară, 
Titu Maiorescu afirma: „Căci orice individualitate 
de popor îşi are valoarea ei absolută şi, îndată ce 
este exprimată în puternica formă a frumosului, 
întâmpină un răsunet de iubire în restul omenirii 
ca o parte integrantă a ei” (Titu Maiorescu, Ope-
re, vol. II, Bucureşti, Editura Minerva, 1984, pp. 
19-20).  

Ministrul Culturii Teodor Paleologu însoţit de Cătălin 
Bordeianu şi Vasile Munteanu (director al Direcţiei 

pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu) 
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Afirmarea culturilor naţionale în epoca mo-
dernă a modificat şi raporturile în care se găseau 
până atunci diferite arii şi zone de civilizaţie. Se 
instituie treptat o nouă configuraţie a universali-
tăţii, pe măsură ce operele, stilurile şi procedeele 
afirmate în cadrul unor culturi ies din sfera lor 
restrânsă de audienţă şi participă activ la un cir-
cuit mijlocit de interdependenţele spirituale şi 
materiale. Teoreticienii vorbesc tot mai des de 
un „patrimoniu universal”, de o ordine „ideală” a 
valorilor în care converg semnificaţii, viziuni şi 
performanţe creatoare de pretutindeni, cele care 
definesc condiţia umană în varietatea înfăţişări-
lor sale istorice.  

Universalitatea nu are o formulă istorică 
definitivă, ea se reconstruieşte din mers, pe mă-
sură ce focarele naţionale de creaţie se multipli-
că şi se impun în istoria reală. Când apare un stil 
nou, o personalitate, o operă sau un curent spiri-
tual de mare forţă, dacă acestea dobândesc audi-
enţă pe spaţii ample, se schimbă termenii şi cri-
teriile universalităţii. Marile evenimente şi miş-
cări spirituale din istoria civilizaţiei au răsturnat 
ierarhii şi reputaţii, au „răvăşit echilibrul univer-
sal constituit” (Titu Maiorescu, Opere, vol. II, Bu-
cureşti, Editura Minerva, 1984, p. 18), determi-
nând o „reaşezare” a raporturilor anterioare din-
tre culturi. Fiecare naţiune reprezintă, în sens 
potenţial, cum spunea D.D. Roşca, o sursă de cre-

aţie, un „centru” gravitaţional care poate reorga-
niza imaginea universalului în funcţie de geome-
tria lui proprie, dacă are puterea de a-şi promova 
şi impune valorile sale particulare ca valori şi 
criterii cu valabilitate universală. „E limpede că 
apariţia unei culturi creează o altă pondere, des-
centrează raporturile existente, impune revizuirea 
universalului prin însuşi faptul că o asemenea cul-
tură se instalează în universal ca o obsesie” (Titu 
Maiorescu, Opere, vol. II, Bucureşti, Editura Mi-
nerva, 1984, p. 19). 

Universalitatea intrinsecă a culturilor se 
manifestă mai întâi prin funcţia lor existenţială 
fundamentală, aceea de a asigura existenţa şi 
evoluţia comunităţilor umane. „Marele test şi me-
rit al culturilor este de a fi asigurat supravieţuirea 
entităţilor care le-au creat. Acesta e supremul cri-
teriu al validităţii… Culturi mici şi ignorate şi-au 
câştigat poate merite mai mari prin faptul de a fi 
păstrat – în ciuda modicităţii mijloacelor lor – 
unitatea unor popoare şi, ca o călăuză, de a le fi 
trecut prin istorie” (Mircea Maliţa, Idei în mers, 
vol. II, Bucureşti, Editura Albatros, 1981, p. 167).  

Drept este că problema decisivă rezidă în 
existenţa valorilor universale în cuprinsul unei 
culturi naţionale, dar fără înscrierea lor în orbita 
comunicaţională, cultura respectivă nu se poate 
afirma, nu-şi poate proba această existenţă ori-
ginală. Sensul comunicaţional nu trebuie absolu-
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tizat, dar a-l ignora astăzi ar fi o eroare capitală. 
El indică gradul de recunoaştere şi de legitimare 
pe care l-au obţinut valorile unei culturi naţiona-
le pe plan mondial. Titu Maiorescu, la timpul său, 
consemna schimbarea optică a Occidentului faţă 
de cultura română şi ca urmare a prezenţei unor 
valori româneşti pe circuitele „difuziunii”. „Astăzi, 
oamenii luminaţi din străinătate par a simţi că în 
privinţa întregii vieţi a poporului român au fost 
prea puţin şi prea rău informaţi şi se întorc cu 
oarecare curiozitate spre cunoaşterea unei naţi-
uni ce a arătat o valoare mai mare decât i se pre-
supunea” (Titu Maiorescu, op. cit., p. 9). 

Iată un efect al „difuziunii”. Valorile nu tră-
iesc în absolut, închise în sine, ci în relativul isto-
riei. Căci apreciem totdeauna „valoarea universa-
lă” a unei opere „din unghiul timpului şi cu intere-
sele care ne sunt proprii”, spunea Tudor Vianu, 
iar „un criteriu impersonal” (Tudor Vianu, Litera-
tura universală şi literatura naţională, în Opere, 
vol. 10, Bucureşti, Editura Minerva, 1982, p. 10), 
sustras temporalităţii şi istoriei reale, din care să 
determinăm semnificaţia universală a valorilor, 
în diversitatea lor, nu poate fi găsit. 

Cultura se diferenţiază istoric şi sincronic 
nu numai în funcţie de nivelul de dezvoltare al 
unei societăţi, ci şi în raport cu particularităţile 
unei comunităţi umane determinate. Configura-
ţia tipologică a unei culturi poartă în chip nece-

sar amprenta cadrului naţional în care se dezvol-
tă societăţile contemporane. Acest cadru este 
codificat în structurile materiale şi spirituale, 
teoretice şi simbolice ale culturilor. Raportul 
naţional-universal exprimă în sfera creaţiei de 
valori atribute esenţiale şi complementare ale 
culturii, fiind o manifestare a raportului dintre 
diversitate şi unitate în viaţa socială (Mihai Cim-
poi, Nicolae Dabija, Ion Hadârcă, Ana Bantoş, Ale-
xandru Bantoş, Ioan Baba, Slavco Almăjan, Ra-
domir Andric, Adam Puslojic, Lucian Marina, Ale-
xandrina Cernov, Vasile Tărâţeanu, regretaţii Gri-
gore Vieru, Ion Miloş, Grigore Bostan, Petru Soltan 
şi mulţi alţii). 

Dintre principalii factori, de mare diversi-
tate, cu valoare distinctivă pentru specificul na-
ţional, ediţiile Salonului Internațional de Carte 
Românească au confirmat: acţiunea modelatoare 
a condiţiilor cosmico-geografice; particularităţile 
etnice şi antropologice ale unei comunităţi; etho-
sul, factura psihică şi morală, dominantele carac-
terologice; structura psihologiei colective; tradi-
ţia ca sistem al valorilor durabile şi regulative 
pentru modul de viaţă al unei comunităţi; limba 
ca instrument esenţial de constituire şi comuni-
care a valorilor şi a semnificaţiilor; fizionomia 
spirituală, modurile specifice de organizare a 
conţinuturilor de cunoaştere; atitudinile axiolo-
gice reprezentative faţă de lume şi faţă de condi-
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ţia umană (Casa Limbii Române Chişinău, Casa de 
Editură şi Presă „Libertatea” Pancevo, Societatea 
de Limbă Română din Voivodina, Societatea „Mi-
hai Eminescu” Cernăuţi, dar şi Societatea „Astra”, 
„Ginta Latină”, Institutul Naţional pentru Societa-
tea şi Cultura Română, azi Institutul de Studii Eu-
ropene, Nord-Atlantice şi Internaţionale). 

Toţi aceşti factori se integrează într-o tota-
litate dinamică complexă, care se obiectivează şi se 
codifică în filosofie, artă, morală, religie, mitologie, 
comportamente, obiceiuri şi moduri de viaţă. 

Salonul Internaţional de Carte Românească 
a făcut din relaţia naţional-universal, timp de do-
uăzeci de ani, o ecuaţie complexă.  

Relaţia universal-specific exprimă un nod 
problematic pe care istoria însăşi l-a ramificat în 
atâtea planuri şi câmpuri tensionate. Vom abor-
da imaginea teoretică a raportului universal-spe-
cific şi mai puţin contextele istorice reale în care 
se manifestă, deşi acestea din urmă vor fi inevi-
tabil invocate. Retragerea discuţiei în planul in-
frastructurii teoretice are avantajul de a geome-
triza în prealabil datele problemei, pentru a le in-
terpreta apoi printr-o grilă relativ unitară. 

Culturile naţionale interiorizează relaţia 
universal-specific, o traduc în propria lor realita-
te. Drept urmare, ea este o ecuaţie fundamentală 
şi interioară a fiecărei culturi naţionale, nu doar o 
relaţie exterioară între ele. 

Ideea de universal implică evident ideea de 
esenţă sau condiţie umană, ideea de unitate a 
umanului. Dar universalul nu poate fi confundat 
cu eidosul de tip platonician, absolut şi transcen-
dent, anterior existenţei umane particulare. El 
are o determinaţie socială şi istorică, deoarece 
esenţa umană nu e transcendentă, ci imanentă 
omului şi istoriei sale. Nicio cultură nu se poate 
substitui universalului, nu se poate identifica în 
absolut cu el. Fiecare cultură naţională poartă 
răspunderea pentru destinul omenirii, iar uni-
versalitatea aparţine de drept tuturor culturilor, 
cel puţin ca potenţialitate, ca o determinaţie ine-
rentă a lor. 

Mă consternează, în ultima vreme, aşadar, 
lipsa de respect faţă de carte a unei părţi impor-
tante a societăţii. E ca şi în întâmplarea miracu-
loasă ce îţi aduce îngerul în casă. Îngerul te înva-

Lansare de carte la Biblioteca 
Judeţeană „Gh. Asachi”  
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ţă tot ceea ce ştie, tot ceea ce te poate transforma 
în OM. Om cu majuscule, aşa cum le place multo-
ra să se autodefinească. Cel căruia i s-a arătat 
însă îngerul, nerecunoscător şi cinic, sarcastic şi 
imbecil, aruncă îngerul pe fereastră. Îngerul se 
miră firesc şi întreabă „de ce?”. Răspunsul vine 
fulgerător şi indolent: „Pentru că este o singură 
pereche de aripi!” 

Soarta cărţii în societatea românească de 
astăzi se aseamănă mult cu această poveste, ex-
ceptând elita culturală, împuţinată în ultimele 
două decenii şi insultată tocmai pentru că există 
de cei care, instituţional, ar trebui să o apere, să 
o protejeze, să-i susţină valorile, pentru că, citân-
du-l pe Miron Costin, „nimic nu este alta şi mai 
frumoasă şi mai cu folos în toată viaţa omului 
zăbavă decât cetitul cărţilor”. 

Din această perspectivă, perioada postbeli-
că a însemnat, pentru mulţi dintre noi, exilul în 
universul cărţilor, locul unde dictatura nu putea 
să-şi exercite puterea distructivă asupra conşti-
inţei. Poate şi de aceea, putem vorbi, în cunoştin-
ţă de cauză, despre o realitate înfricoşătoare: lip-
sa de cultură. Cât nu e prea târziu, iată un me-
mento care ne face datori faţă de generaţiile tine-
re de a le aduce cât mai aproape beneficiile cărţii, 
puterea alegerii şi, mai ales, opţiunea pentru cu-
noaştere. Tot mai puţini sunt cei aleşi să aibă 
discernământ, tot mai puţini sunt cei care des-

chid cartea pentru a cunoaşte ce au gândit auto-
rii şi o închid pentru a putea gândi altfel. Acest 
altfel nu e altceva decât cultura şi civilizaţia ce ne 
întregesc personalitatea. 

Biblioteca publică rămâne, în epoca globa-
lizării, cea care trebuie să depăşească rolul de 
conservă culturală pe care îl sesiza, în urmă cu 
aproape jumătate de secol, Abraham Moles în 
„Sociodinamica culturii”, şi să devină ceea ce nu-
mim restitutio in integrum. Deocamdată însă, 
sistemul naţional al bibliotecilor publice este în 
suferinţă, cu mici excepţii, care ţin de înţelegerea 
factorului decizional la nivel guvernamental şi 
local.  

Unificarea şi transformarea sistemului ac-
tual de biblioteci într-o agenţie a bibliotecilor pu-
blice în concordanţă cu legislaţia europeană, fără 
păstrarea anacronismelor unei legi ce sfidează, 
ca şi multe altele, în domeniul culturii, bunul-simţ, 
necesitatea elaborării şi promovării unei legi a 
bibliotecilor publice în funcţie de necesităţile co-
munităţilor interesate, ar însemna pasul către mi-
leniul trei, deschis, spunem noi, atât prin modali-
tate de finanţare, strategii culturale, impact naţi-
onal şi internaţional, cât şi prin realizare arhitec-
tonică. 

Considerăm, de asemenea, firesc, pentru 
ceea ce reprezintă Biblioteca Naţională a Româ-
niei, că ar fi mai mult decât oportun ca această 
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instituţie să coordoneze, cu probitate ştiinţifică, 
dar şi cu mijloace decizionale adaptate, o astfel 
de agenţie. Subordonarea bibliotecilor publice 
administraţiei locale s-a dovedit a fi, în ultimele 
decenii, un factor de umilire a instituţiei cărţii, de 
marginalizare a cititorului şi, mai ales, de distru-
gere a potenţialelor centre culturale la nivel lo-
cal, pe care activitatea bibliotecilor a promovat-o 
încă de la înfiinţarea lor, în urmă cu o sută şi mai 
bine de ani. Avem biblioteci centenare distruse 
în toată ţara de implacabilele decizii ale unor 
Consilii Locale, pentru care cartea s-a dovedit a fi 
una dintre incomodele instanţe unde nu se pu-
teau împărţi decât cunoştinţe, nu proprietăţi. 

A fi proprietar al cărţii ar trebui să însemne 
un titlu de nobleţe. Şi de ce nu?! Pentru că noble-
ţea aceasta nu se cumpără, nu se câştigă, nu se 
moşteneşte. Se cucereşte zi de zi şi este fondul 
principal a ceea ce înseamnă OM, şi eu rămân, 
colegii mei de ieri, adeptul sintagmei o casă fără 
cărţi e o casă fără suflet. 

 
Cătălin BORDEIANU* 

                                                           
* director al bibliotecii între anii 2008 şi 2013 



  



V V

BERGSON, DANTE, ASACHI... 

„Râsul este trezirea omului din pro-
priul vis”, scria Bergson. Privind retrospec-
tiv la interacțiunile mele cu centenara Bi-
bliotecă „Gh. Asachi”, pot spune că am fost 
scuturat de-a lungul vieții de câteva hohote 
zdravene și ades-amare.  

n primii 37 de ani de viață, am locuit într-un 
bloc din buza mahalalei de pe șesul Bahlu-
iului, acolo unde acum ar trebui să răsară 
cele mai înalte clădiri din Iași. Mă despăr-

țeau, în linie dreaptă, mai puțin de cinci sute de 
metri de Palatul Culturii, locul în care ființa Bi-
blioteca la vremea aceea. De cele mai multe ori, 
chiar urmam linia dreaptă, pe o potecă îngustă, 
povârnită și mocirloasă, care se strecura strâmt 
printre niște case cu acoperișuri joase și șuie, loc 
în care scăpam nebuzunărit doar fiindcă învăța-
sem la grădiniță niște cuvinte magice de la cona-
ționalii care împărățeau acolo. 

Pe la doisprezece ani, adică prin 1982, am 
decis (Excelsior!) că nu mai sunt satisfăcut de 
cărțile de la secția pentru copii și am cerut impe-

rios, cu glasul meu gâjâit de rață în umbra ado-
lescenței, să fiu admis la secția pentru adulți, ca 
să mă pot bucura de cărțile din colecția Enigma, 
a editurii Univers. Nici nu m-au băgat în seamă. 
Am făcut presiuni la maică-mea, la vremea aceea 
funcționar pe la o organizație județeană care răs-
pundea de cultură. Nici ea n-a reușit și mi-a 
transmis că regulile sunt reguli. Mi-am continuat 
(curajos!, fiindcă mă temeam groaznic și exclusiv 
doar de tovarășele garderobiere) lupta împotriva 
a ceea ce mie mi se părea o groaznică discrimi-
nare, manifestându-mă pe unde puteam. Nu-mi 
mai aduc aminte cum anume mi-am pledat cazul 
în fața doamnei Doina Popovici, care, parcă, era 
la vremea aceea șefa secției pentru adulți. Și ea a 
zâmbit și m-a primit, fericindu-mă. Am fost așa 
de bucuros, că nici n-a mai contat că nu am găsit 
volumele pe care le căutam.  

Multă vreme după aceea, prin al doilea an 
de directorat, un poet important al urbei mi-a 
cerut permisiunea de a studia acasă un volum 
rar. L-am refuzat politicos. Între timp, impetuozi-

I
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tatea copilăriei mele fusese otrăvită de reguli, 
proceduri și, mai ales, de spaime. Aflasem pe pie-
lea mea, dar ajutat și de colegi, că Biblioteca „Gh. 
Asachi” are felul ei de a-și apăra ființa și ființarea, 
poate prea ordonat, poate prea auster și uneori 
inflexibil, dar dezvoltat ca unic mecanism de apă-
rare față de nepăsarea autorităților. Scriind răs-
punsul către poet, mi-am dat seama că ridurile 
adânci săpate în obrazul Bibliotecii s-au născut din 
dalta unor timpuri mereu haine, realitate pe care 
copilul de odinioară nu reușise să o perceapă.  

Și am râs. În mine, în amărăciune, în la-
crimi retrospective... 

 Se zice că, într-o viață de om, trebuie să 
faci un copil, să săpi o fântână și să construiești o 
casă. Când am ales planul casei în care locuiesc 
acum, prima întrebare a fost: unde punem biblio-
teca? Crescut într-un apartament de bloc sufocat 
de cărți, vedeam cu ochii minții cum armata de 
volume moștenite de la părinți, dar adunate și de 
noi se va năpusti în teritoriul virgin al mansardei, 
cucerind un spațiu care i se cuvine. Falanga clasi-
cilor avea să facă de strajă lângă scări, cavaleria 
fanteziei urma să-mi păzească serile în care vor-
besc cu zeii, iar artileria grea, cea a albumelor de 
tot felul, trebuia pusă la adăpost, în biroul soției. 
Crescusem într-un mediu în care biblioteca era 
extrem de importantă, constituia o parte a vieții 
de zi cu zi și era deopotrivă motiv de mândrie și 

de satisfacții intelectuale. În naivitatea mea, am 
crezut că așa ar trebui să fie și într-un oraș ai că-
rui locuitori pretind calitatea de cetățeni ai capita-
lei culturale a țării. Mda. Cruntă dezamăgire... 

Faptul că, la 100 de ani de existență, Biblio-
teca „Gh. Asachi” nu are un sediu propriu, o clă-
dire iconică, în care să-i primească pe aceia care 
mai vor să citească, spune multe despre umbrele 
centenare și închipuirile în veac ale unei urbe ce 
se hrănește cultural dintr-un trecut față de care 
are referințe mai degrabă livrești. Nu e despre 
comuniști, nu e despre războaie, nu e despre 
democrația de după 1989... Nu. E măsura atașa-
mentului pe care l-au avut timp de o sută de ani 
conducătorii față de ideea de bibliotecă publică. 
Nu le-a păsat de bibliotecă. Cititul îi plictisește, 
iar cărțile îi încurcă.  

(Aici am șters paragraful pe care l-am scris 
inițial, în care dădeam câteva exemple de umilin-
țe sfertodocte venite dinspre autorități. Mi-am 
dat însă seama că n-are sens să particularizăm. O 
apă și-un pământ...) 

Și am râs. În mine, în amărăciune, în la-
crimi retrospective... 

Trebuie să recunosc smerit că am avut o 
imagine idilică și asupra muncii bibliotecarului. 
În momentele în care, scufundat în vulcanul care e 
o redacție de cotidian, mă întrebam cum e să lu-
crezi într-o bibliotecă, eram cuprins de imaginea 
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idilică a unui fotoliu mărginit de o parte și de alta 
de teancuri de cărți, pe care nu le-ai fi putut găsi 
decât pe rafturile misterioase ale unui Depozit. 
În mintea mea, prea iute vărsătoare de fantasme, 
acesta devenea un tărâm al satisfacțiilor intelec-
tuale rafinate și al secretelor din veac. Parcă sim-
țeam mirosul ciudat al combinației între cafeaua 
aburindă, pielea veche a fotoliului și praful vechi-
lor hrisoave. 

Realitatea s-a dovedit a fi mult mai prozai-
că. În ceea ce mă privește, n-am citit la birou nici 
măcar un sfert de carte și nu mi-aș fi imaginat 
vreodată că voi număra mături și că va trebui să 
scriu mai bine de o sută de pagini fiindcă un fost 
milițian n-a înțeles ce s-a întâmplat cu o jumătate 
de găleată cu var. Dar asta nu a fost foarte impor-
tant... Prin intermediul colegilor mei, am învățat 
să apreciez cu totul alte lucruri, să văd racordarea 
Bibliotecii la cele mai noi tresăriri ale tehnologiei 
informației și să constat cât de vii, de pasionați și 
de comunicativi sunt bibliotecarii. Am înțeles a-
tunci cu adevărat că forța oricărei instituții cente-
nare este dată de oamenii care îi dau esența, de de-
votamentul lor, de idealismul lor adesea econo-
mic-păgubos pentru propriile familii. Tot ei mi-au 
dat puterea de a merge mai departe, fiindcă, tre-
buie să admit, era să mă dau bătut de vreo două 
ori. Nu mi-aș fi imaginat niciodată că voi putea 
duce în spate o asemenea povară...  

Și am râs. În mine, în amărăciune, în la-
crimi retrospective... 

Sigur că în locul acestor considerații perso-
nale, aș fi putut consemna evenimente, oameni sau 
statistici. La urma-urmei, Biblioteca este cea mai 
frecventată instituție de cultură din Iași, colectivul 
ei conține cei mai mulți doctori în științe în raport 
cu aceleași entități, colecțiile ei se adresează unui 
public mai cuprinzător decât oricare dintre țintele 
spectacolelor sau festivalurilor din Iași. Venite însă 
din partea cuiva care a avut șansa imensă de a fi 
director al Bibliotecii la centenarul ei, toate acestea 
ar fi putut fi considerate laude sau clișee.  

În loc de toate cele de mai sus, vă propun să 
facem împreună un fel de urare. Să ne imaginăm 
o poartă spre viitor. Una construită cu mijloace
moderne de minunatul inginer Gheorghe Asachi, 
patronul spiritual al Bibliotecii noastre. Stăm îm-
preună în fața ei, umăr la umăr. Fiindcă timpurile 
ce vin par tulburi și nesigure, pe frontispiciul ei a 
scris Dante cel pesimist: Lăsați orice speranță, voi 
cei care intrați. În spate, stă însă Bergson, care 
chicotește și ne dă un brânci. Odată ajunși dinco-
lo de portal, vom constata că realitatea viitorului 
va fi alta decât certitudinea trecutului. Fiindcă 
începe un nou veac.  

Și vom râde. Cu voce tare, cu bucurie, cu 
ochii ațintiți în sclipire... 

Dan DOBOȘ* 

* director al bibliotecii din anul 2013





BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ IAȘI, 
INIMĂ PULSÂNDĂ A COMUNITĂȚII. 

OMAGIU 

e știe că istoria omenirii este indes-
tructibil legată de carte și de bibliote-
că. De la primele biblioteci apărute în 
Antichitate (Biblioteca lui Assurbani-

pal, sec. al VII-lea î.H., Ninive; celebra Biblioteca 
din Alexandria, fondată de Ptolemeu I Soter), la 
bibliotecile medievale ce au înflorit pe lângă cen-
trele monahale ale creștinătății (Biblioteca Patri-
arhului Fotius, sec. al IX-lea), la cele din perioada 
Renașterii (Biblioteca Apostolică a Vaticanului, 
1475), de la prima inscripție-definiție a cărții de 
pe frontispiciul impunătoarei biblioteci din Teba, 
Palatul lui Ramses al II-lea (,,leac pentru suflete”) 
și până astăzi, istoria culturală a omenirii, cen-
trată pe carte ca cel mai scump tezaur, a parcurs 
un drum plin de încercări grele. De la cel dintâi 
bibliotecar al lumii (Zenodotus din Efes), profe-
sie veche de peste patru mii de ani, și cel mai 
vechi catalog de bibliotecă („Lista de cutii care 
conţin cărţi din suluri mari de piele” – găsit în 

Edfu, datat sec. al XVIII-lea î.Hr.), Biblioteca și 
cartea au cunoscut evoluții de-a dreptul uimitoa-
re. Concepute ca temple de înțelepciune conduse 
de personalități, bibliotecile şi-au adăugat în 
timp, și mai ales în ultimele trei decenii, noi și 
noi competențe, din necesitatea adaptării la ce-
rințele societății, a noilor tehnologii, evoluând 
într-un ritm alert și afirmându-se ca centre infor-
maţional-inovaţionale, educativ-culturale, meto-
dice şi de cercetare, adăugându-și dimensiunea 
de biblioteci electronice ce formează colecţii di-
gitale. Scriptor, colecţionar, custode, erudit şi sa-
vant, bibliotecarul a trebuit să-și adauge noi com-
petente de catalogator profesionist, specialist în 
comunicare și în automatizare, actor al unor im-
portante programe și proiecte.  

De la fondatorul ştiinţei moderne a biblio-
tecilor (Episcopul Richard d`Ondzhervilom pore-
clit de Bury, Biblioteca Universităţii Oxford), la 
autorul definirii statutului de bibliotecar (Gabriel 

S
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Naudé: „Advis pour dresser une bibliothèque”), 
la inventatorul sistemului de clasificare biblio-
grafică ce-i poartă numele (Melvil Dewey: DDC), 
la eruditul bibliograf autor al unor lucrări fun-
damentale de biblioteconomie (Paul Otlet), care-l 
definea pe bibliotecar ca „Semis Servorum Scien-
tiae” – „sluga slujitorilor de ştiinţă”), istoria știin-
ței bibliotecii a evoluat spectaculos spre coordo-
nate noi, incredibil de conceput doar cu jumătate 
de secol în urmă.  

De la marii scriitori și savanți români care 
au fost și bibliotecari (Gh. Asachi, B.P. Hasdeu, 
Lucian Blaga, Mihai Eminescu ș.a.), la creatorul 
şcolii naţionale de biblioteconomie şi bibliografie 
(savantul Ioan Bianu, elev al lui B.P. Hasdeu, fon-
datorul și mentorul Bibliotecii Academiei Româ-
ne) şi la fondatorii bibliografiei româneşti (Ioan 
Bianu, Nerva Hodoș, Ioachim Crăciun), istoria 
cărții și a bibliotecii în România a înregistrat 
etape după etape de așezare solidă în cultura 
română și în viața comunității, impunându-se 
prin calitatea colecțiilor și a serviciilor, prin pro-
fesionalismul și pasiunea slujitorilor altarelor ei.  

Privind, așadar, în adâncul istoriei culturale 
a omenirii și a țării noastre, putem afirma că nu 
există o altă omagiere mai plină de emoție decât 
cea a unei biblioteci, a cărții – această ,,ființă fra-
gilă și omnipotentă” totodată pe care s-a clădit 
civilizația lumii. În acest context, vorbim de ani-

versarea unui veac (nu de singurătate, ci de im-
plicare totală în viața cultural-educațională a Ce-
tății) a Bibliotecii Județene Iași ce poartă, din 
1969, numele ctitorului de cultură românească, 
marele cărturar iluminist Gh. Asachi, asemeni 
multor altor instituții ieșene (Universitatea Teh-
nică și Biblioteca Universității Tehnice, Colegiul 
Tehnic, Arhivele Statului. Filiala Iași, Școala Pri-
mară – în fața căreia se află statuia savantului ale 
cărui oseminte se află chiar la baza acesteia).  

E cu atât mai mare emoția sărbătoririi cen-
tenarului instituției la care ai lucrat multă vreme, 
unde fiecare zi părea o celebrare a cărții și a râu-
rilor de cititori ce se aflau spre și dinspre biblio-
teca publică de la Palat – Palatul Culturii. Anii de 
după 1990 au fost tocmai perioada de schimbări 
profunde în bibliotecă, de adaptare din mers la 
noile tehnologii, la noile gusturi și preferințe de 
lectură și informare a noului exigent public, o 
perioadă deloc ușoară, dar întâmpinată cu mult 
entuziasm și dăruire de către conducerea și ini-
mosul colectiv al acestei instituții. O perioadă de 
ciocnire între cele două Galaxii – Galaxia Mc 
Luhan și Galaxia Marconi – pe care biblioteca a 
fost chemată să le armonizeze. Au fost ani de 
căutări, de inovări, de implementare a cerințelor 
erei computerizate, de regândire a înseși profe-
siei de bibliotecar, care a trebuit să-și însușească 
abilități din domeniul mai puțin familiar al in-
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formatizării, ani în care în biblioteci au venit să 
lucreze informaticieni, editori, scriitori, sociologi, 
jurnaliști, designeri. Aceste mari schimbări au 
început chiar din momentul aniversării a 75 de 
ani de la ctitorirea acestei instituții, în prezența 
majorității managerilor de biblioteci din țară, 
mari directori invitați la acest eveniment. Erau 
doar semnele schimbării epocii în care cartea 
deținuse domnia absolută, hegemonie pierdută, 
împărțită acum cu noile suporturi ale informați-
ei. 

Aceste profunde schimbări în direcția mo-
dernizării tuturor serviciilor de bibliotecă s-au 
petrecut cu atenția îndreptată continuu spre tra-
diția și istoricul acestei instituții. Pornind de la 
ideea ,,a construi o bibliotecă înseamnă a crea o 
viață”, exprimată de scriitorul argentinian Carlos 
Maria Domingues, autorul celebrei cărți ,,Casa de 
hârtie” (ce tratează, într-o atmosferă aproape 

ireală, tocmai acest subiect, al cărții), toate mo-
dernizările s-au făcut prin prisma prețuirii mun-
cii și dăruirii înaintașilor și ducerii mai departe a 
moștenirii primite. Din 1 octombrie 19201 și pâ-
nă în prezent, pe parcursul celor 100 de ani de 
existență, o întreagă galerie de manageri de bi-
bliotecă (N.A. Bogdan, Rudolf Suţu.; perioada 
postbelică: Rodica Langmantel, Traian Ţanea, 
Constantin Gîlea, Victoria Andrieş, Nicolae Busu-
ioc, Elena Leonte, Cătălin Bordeianu, Dan-Nicolae 
Doboş), de bibliotecari și bibliografi au fost me-
reu, cu pasiune și înalt profesionalism, la înălți-
mea cerințelor de educație și cultură ale publicu-
lui atât de divers și pretențios în preferințele de 
lectură și informare. Însăși profesia de bibliote-
car a devenit una dintre cele mai solicitante în 
această perioadă, întrucât presupune o cultură 
solidă, o continuă instruire şi actualizare a cu-
noștințelor, informare la zi, o psihopedagogie 
modernă adaptată cititorului-utilizator de servi-
cii moderne, competente.  

Au existat și există temeri privind rolul căr-
ții și al bibliotecii în viitor, un viitor din ce în ce 

                                                           
1 Când Primăria Municipiului Iaşi a aprobat constitui-
rea Societăţii Culturale „Muzeul Oraşului Iaşi” şi a 
Bibliotecii municipalităţii, la propunerea unor perso-
nalităţi, între care Gh. Ghibănescu, Orest Tafrali, N.A. 
Bogdan, Mihai Costăchescu, Sever Zotta. 
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mai nesigur în accepția multor sociologi ai cultu-
rii. Întrebarea retorică a scriitorului Ray Bradbu-
ry, ,,Fără biblioteci ce ne-ar rămâne?”, lansată cu 
decenii în urmă, capătă răspuns în celebra sa 
carte ,,Fahrenheit 451”, în care ne este prezenta-
tă o lume coșmarescă, distopică, în care cărțile 
sunt arse chiar de cei ce ar fi trebuit să le salveze. 
,,Nu trebuie să arzi cărţi ca să distrugi o cultură. 
Ajunge să faci ca lumea să nu le mai citească” 
este concluzia, cumva vizionară, a autorului, 
având în vedere invazia de subcultură și agresi-
vitatea Internetului ce a subțiat numărul celor ce 
se îndreaptă spre carte și bibliotecă.  

Secretarul General al IFLA, domnul Gerald 
Leitner, afirma, cu ocazia împlinirii a 25 de ani 
de când IFLA – UNESCO au ratificat „Manifestul 
pentru bibliotecile publice”, încrederea sa în „ro-
lul nepieritor al bibliotecilor”, în importanța aces-
teia în procesul de livrare ,,a valorilor pe care noi 
toți le împărtășim”. 

Scriitorul Nicolae Busuioc, directorul Bibli-
otecii din perioada marilor ei reformări, visează 
omul contemporan ,,Sub semnul înțelepciunii” 
(1998), al magiei și forței cărții, în pofida neliniș-
tilor fluturate de diferiți cercetători ai fenomenu-
lui lecturii. 

Locuri nu numai de învățare, de informare, 
de adaptare a cititorilor la noile tehnologii, ci și 
de socializare, de loisir, spații generoase în care 

sunt organizate diverse programe și proiecte 
social-cultural-educaționale (precum întruniri, 
aniversări, vernisaje, întâlniri cu autorii, seri de 
lectură, seri muzicale, saloane de carte etc.), bi-
bliotecile sunt un ,,organism viu”, aflat în perma-
nentă evoluţie, metamorfozare. Din această pers-
pectivă, desființarea unor biblioteci – fapt con-
semnat de INS: peste 2200, în 2017 – este o mare 
pierdere pentru comunitatea locală și o lipsă de 
responsabilitate a factorilor decizionali privind 
viitorul acestei nații.  

Tot din acest punct de vedere și doleanța 
Bibliotecii Județene Iași nu a găsit ecou în sufle-
tul diriguitorilor județului și ai țării pentru a pu-
ne capăt stării sale de exil – după plecarea forța-
tă din spațiul Palatului Culturii (2011-2012) – și 
pentru a funcționa într-o clădire nouă, asemeni 
majorității bibliotecilor publice din țară. Com-
pensează prin via activitate care continuă tradi-
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ția ce a făcut din această instituție un loc de ini-
mă al comunității ieșene. 

Deși am plecat de peste un deceniu din a-
ceastă instituție, o părticică din ea a rămas în su-
fletul meu pentru totdeauna. Fiindcă aici mi-am 
petrecut cei mai frumoși ani, ani plini de entuzi-
asm, am visat, am luptat, am conceput și pus în 
practică, alături de un colectiv plin de entuziasm 
și dăruire, proiecte care au adus notorietate și au 
făcut din Bibliotecă o inimă pulsândă a vieții cul-
turale ieșene și transfrontaliere.  

Urez minunatului ei colectiv împliniri vo-
caţionale, iar Bibliotecii Județene, existență pli-
nă de realizări și satisfacții, armonizată continuu 
cu nevoile de cultură, educare, informare, loisir 
ale comunității din această capitală istorică a țării!  

 

Catinca AGACHE*  

                                                           
* director adjunct între anii 2002 şi 2008 





 „LA ANIVERSARĂ...” 

tiu, momentele aniversare creează și 
impun o atmosferă sărbătorească și ar 
trebui ca, în mână cu o cupă de șam-
panie, să mă alătur tuturor prieteni-

lor Bibliotecii Județene „Gheorghe Asachi” și să-i 
doresc prestigioasei instituții (care mi-a îngăduit 
și mie trecerea prin ființarea ei vreme de vreo 
șapte ani), la împlinirea unui secol de existență, 
viață lungă, împliniri și succese, ani frumoși, 
mulți și buni, senini și rodnici, precum și SĂR-
BĂTOARE BINECUVÂNTATĂ! 

Numai că, trouble-fête am fost de când mă 
știu, și, adeseori, gândind la tristul ei destin din 
ultimele trei decenii, parcă nu-mi prea „saltă și 
acuma inima de bucurie”. Rareori mi-a fost dat să 
văd o instituție mai urgisită de soartă și de auto-
rități, în ciuda faptului că este un centru cultural 
de importanță națională, că deține inestimabile 
comori de „grai și suflet românesc” și, mai ales, 
un încântător colectiv, cu oameni competenți, 
dăruiți profesiei și pasionați de carte! 

Întotdeauna am fost fascinat de faptul că 
Borges își închipuia paradisul ca pe o bibliotecă. 
Mi-aș fi dorit chiar să fie așa, pentru destinul 
zbuciumat al sufletului meu de cititor împătimit 
încă de la patru ani. Un paradis mai ispititor 
chiar și decât cel prin care Eva, încă nu se aliase 
cu șarpele (văzut în multe credințe și filosofii ca 
dublu simbol al sufletului și libidoului), umbla 
goală și se înfrupta din plăceri care nouă, astăzi, 
ne sunt interzise. Ce ar fi mai frumos decât o fișă 
de cititor pe care să o completezi împreună cu 
Sfântul Petru la intrarea în edenica sală de lectu-
ră din care, cândva, strămoșii tăi au fost alun-
gați?! Numai că inspiratul scriitor argentinian nu 
apucase să vadă (nu e nicio aluzie!) sărmana Bi-
bliotecă Județeană „Gheorghe Asachi” din Iași, 
care, nici măcar la moment aniversar, când îm-
plinește o vârstă ce se scrie cu trei cifre, nu are 
un sediu al ei. Aș avea curajul să pariez că, de ar 
fi cunoscut tribulațiile prin care acest centenar 
focar de cultură se străduiește să supraviețuias-
că, și-ar fi schimbat opțiunile paradisiace.  

S, 
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Fără nicio excepție, toți cei șase directori 

care au avut în mâini destinele bibliotecii ieșene 
în ultimele trei decenii au făcut notabile eforturi 
ca să obțină un sediu pentru instituția la cârma 
căreia se aflau și, tot fără nicio excepție, partinicii 
aburcați în fruntea bucatelor politichiei ieșene 
au făcut tot ce le-a stat în putință să le zădărni-
cească eforturile. Mârșave jocuri politice, mes-
chine interese personale și de grup, obtuzitatea, 
reaua-voință, nepăsarea au făcut ca aniversarea 
a o sută de ani de la înființarea sa să surprindă 
Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi” fără un 
sediu al ei. Trist moment aniversar, fie și numai 
pentru faptul că în timp ce biblioteca județului (o 
bibliotecă municipală nu există pe malurile Ba-
hluiului) își duce existența în spații străine, mes-

chine, improprii, orașul Iași avea pretenția (ab-
surdă, evident!) să devină „capitală culturală eu-
ropeană”! Lăsat, cu bună știință, în umbră de 
București de la 1859 și până astăzi, Iașul nu se 
mai compară cu capitala în nicio privință, ci, 
propunându-și ținte mai modeste, încearcă să-și 
arunce, comparativ, ochii înspre Cluj. Nesăbuită 
încercare, deoarece Clujul a luat-o înaintea cetă-
ții moldave cu toate lungimile de cal ale traseului 
parcurs în ultimii treizeci de ani de cele două 
așezări! Iar sediul pe care îl are paradisul borge-
sian de pe Valea Someșului este cu adevărat o 
realizare de nivel european. La care ieșenii pri-
vesc cu jind, dar neputincioși! 

Cea mai importantă dimensiune a unei bi-
blioteci este durabilitatea sa, care se naște din 
faptul că scriitorul nu operează cu clipa, ci cu 
veșnicia. Biblioteca este singurul organism de pe 
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pământ despre care se poate spune că trăiește 
datorită descoperirii secretului căutat de întrea-
ga lume de la începuturile ei: tinerețea fără bă-
trânețe și viața fără de moarte. Asta fiindcă și 
scriitori și cititori se nasc mereu. Bibliotecile sfi-
dează evii, își primenesc necontenit generațiile 
de cititori și, clipă de clipă, își îmbogățesc patri-
moniul, tezaurizând tot ceea ce mintea, sufletul, 
inspirația născocesc. Așadar, la vârsta-i centena-
ră, biblioteca publică a Iașilor abia și-a trăit copi-
lăria. Eu îi doresc acum, la intrarea în maturitate, 
să se poată așeza la casa ei, spre binele tuturor 
celor care îi vor călca pragul. O merită din plin și 
pentru valorile pe care le tezaurizează, și pentru 
oamenii ei minunați, și pentru împlinirea misiei 
pe care o are! Nicolae Iorga spunea, mi se pare, 
că într-o carte sunt litere moarte, dar vrăjite, pe 
care le învii cu viața ta. Afirmație care îmi oferă 
posibilitatea unei amare extrapolări, a unei triste 
răstălmăciri: într-o bibliotecă toate cărțile sunt 
vrăjite, dar rămân moarte dacă nu le găsesc citi-
torii, spre a le învia cu lectura, cu sufletul, cu 
trăirile lor! Or, o bibliotecă fără o casă a ei își va 
pierde cititorii care au menirea să-i învie cărțile 
cu viața lor. De aceea, pe lângă urările cu care 
mi-am început aceste răzlețe gânduri, îi doresc 
Bibliotecii Județene „Gheorghe Asachi” din Iași 
să-i lămurească pe vremelnicii politruci care taie 
groase felii din tortul bugetelor locale pentru fel 

de fel de investiții inepte, că cel mai important 
pentru viața și pentru viitorul orașului de pe Ba-
hlui este să aloce fonduri pentru construirea 
unui sediu de nivel european și de secol XXI, în 
care Biblioteca să poată fi, în sfârșit, ACASĂ! 

 

 
Valeriu STANCU* 

 

                                                           
* director adjunct între anii 2008 şi 2015 





 
 
 
 
 

PUNȚI DE CĂRȚI ÎNTRE  
DOUĂ BIBLIOTECI ROMÂNEȘTI 

 
 

ste greu să aduci un elogiu unei biblio-
teci ce sărbătorește un secol de activi-
tate. Din cei 100 de ani de existență a 
Bibliotecii Județene „Gh. Asachi”, eu cu-

nosc activitatea acesteia din ultimii 30. 
În toamna anului 1990, la inițiativa directo-

rului Bibliotecii Județene „Gh. Asachi”, domnul 
Nicolae Busuioc, am efectuat, cu câțiva colegi, o 
vizită de studiu la această bibliotecă. Cu sfială, 
am pășit pragul acestei instituții. Primirea caldă, 
bunăvoința colegilor de a împărtăși cu noi toate 
misterele unei biblioteci ne-au înaripat, ne-au 
deschis sufletele și am vorbit și noi despre suc-
cesele și insuccesele noastre. Însă, cea mai gravă 
problemă pentru noi în acea perioadă era lipsa 
de carte în limba română. Practic, nu aveam cu 
ce servi cititorul de limbă română, mai ales elevii 
din clasele primare, care nu cunoșteau altă grafie 
decât cea latină, la care am revenit cu atâta dra-

goste la 31 august 1989. Colegii ne-au ascultat 
păsul, dar nu au spus nimic la prima vizită. 

În vara anului 1991, Biblioteca Județeană 
„Gh. Asachi” a organizat la Biblioteca Națională 
pentru Copii „Ion Creangă” o expoziție de carte 
pentru copii cu genericul „Lecturile copilăriei”, 
selecția și bibliografia aparținând distinsei doam-
ne Elena Leonte. Pentru Chișinău, această expo-
ziție a fost o adevărată sărbătoare, la a cărei in-
augurare a luat parte și vicepreședintele Parla-
mentului Republicii Moldova, Ion Hadârcă. 

Nu a trecut neobservată de colegii de la Iași 
reacția copiilor la cărțile frumoase cu grafie lati-
nă. În acele zile, s-a și pus baza proiectului: de a 
deschide la Chișinău o filială de carte româneas-
că pentru copii. Ca urmare, în toamna aceluiași 
an, am fost invitați din nou la Iași. Intrând în bi-
bliotecă, am văzut un panou mare, pe care era 
anunțată acțiunea „O carte pentru copiii din Ba-
sarabia”. Am fost martori cum copiii și adulții 

E
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veneau la bibliotecă și aduceau cărți pentru copi-
ii din stânga Prutului. În timpul acelei vizite, s-a 
discutat despre realizarea proiectului unei filiale 
de carte românească pentru copii la Chișinău. 

Tentația era mare, dar problemele cu care 
urma să ne confruntăm erau și mai mari, or, pen-
tru a deschide o bibliotecă este nevoie nu numai 
de colecție de carte, ci și de un local potrivit, de 
mobilier și, bineînțeles, de un personal calificat. 

Grație viceministrului culturii, domnul Mi-
hail Murzac, și generosului om de cultură, regre-
tatul Titus Jucov, am primit un spațiu de peste 
100 m2 în localul Teatrului Republican de Păpuși 
„Licurici”. 

Cu susținerea financiară a unui om cu nu-
me mare, regretatului Andrei Vartic, s-a confec-
ționat mobilierul pentru bibliotecă, iar în iunie 
1992, a și sosit primul camion plin de cărți de la 
Iași, însoțit de directorul Bibliotecii Județene „Gh. 

Asachi”, domnul Nicolae Busuioc, și metodistul 
Valentin Talpalaru. Descărcând cartea, ardeam 
de nerăbdare să deschidem pachetele și să ve-
dem ce comori ni s-au adus. 

Era cel mai minunat dar: clasicii literaturii 
române, carte de referință, carte pentru copii, 
literatură universală tradusă în limba română. 
Lotul de carte cuprindea tot ce aveam nevoie 
pentru satisfacerea cerințelor de lectură. 

S-a muncit fără zile de odihnă pentru a pu-
ne la dispoziția cititorilor cartea adusă de la Iași, 
cu atât mai mult cu cât deja începuseră să dea 
târcoale viitoarei biblioteci copiii de la liceele din 
preajmă, care auziseră că în curând se va deschi-
de o filială de carte românească pentru copii. 

A sosit ziua cea mare – 18 noiembrie 1992. 
În prezența oficialităților din Chișinău și de la 
Iași, scriitorilor de pe ambele maluri ale Prutului, 
profesorilor, bibliotecarilor și, desigur, mulțimii 
de copii curioși să ajungă cât mai repede la raftu-
rile cu cărți, s-a anunțat inaugurarea Filialei de 
Carte Românească pentru Copii a Bibliotecii Na-
ționale pentru Copii „Ion Creangă”, Chișinău, și a 
Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași. 

Este greu de enumerat câte lansări de car-
te, întâlniri cu scriitorii de pe ambele maluri ale 
Prutului au fost organizate în 28 de ani de exis-
tență a Filialei celor două biblioteci. 
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Atunci când filiala sărbătorea 10 ani de ac-
tivitate, academicianul Mihai Cimpoi, mai în glu-
mă, mai în serios, a menționat că Filiala de Carte 
Românească pentru Copii s-a transformat într-o 
„filială” a Uniunii Scriitorilor. 

Academia Copiilor, astfel a denumit regre-
tatul poet Grigore Vieru această bibliotecă-filială, 
unde și-a lansat toate cărțile pe care le-a editat în 
perioada respectivă. 

De Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași ne 
leagă și Saloanele de Carte Românească, un eve-
niment emblematic și distins. De fapt, aceste sa-
loane de la Iași erau adevărate reuniuni ale scrii-
torilor români de pretutindeni. La aceste saloane 
de carte, am cunoscut scriitori români din Serbia, 
Macedonia, Germania, Israel și alte țări. 

La aceste saloane, s-au împrietenit scriito-
rii, editorii. Editurile din Iași au început să cola-
boreze cu scriitorii din Chișinău, editurile din 
Chișinău au început să editeze scriitorii din Iași, 
astfel înfăptuind unirea spirituală. Pentru mine, 
aceste saloane de carte au fost adevărate lecții de 
literatură, cultură, istorie și prietenie. Spun acest 
lucru cu mândrie. Pentru mine, Iașul este unul 
dintre cele mai frumoase orașe din România și 
nu numai, unde mă simt foarte bine cu oameni 
dragi sufletului. 

Cu Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” din 
Iași am realizat și continuăm să realizăm și alte 

proiecte frumoase. Unul dintre ele este Concur-
sul de lectură „La izvoarele înțelepciunii”, ajuns 
la cea de-a 30-a ediție. În fiecare an, concursul 
este dedicat unui clasic sau autor contemporan 
al literaturii române sau literaturii universale. Pe 
parcursul anilor, acest concurs a ajutat copiii din 
Republica Moldova și județul Iași nu numai să 
cunoască mai bine viața și opera unui sau altui 
scriitor, dar și să se cunoască și să se împriete-
nească între ei.  

Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași con-
tribuie la buna organizare și a altor proiecte în 
duplex Iași-Chișinău, cum ar fi Festivalul Interna-
țional de Poezie „Grigore Vieru”, Festivalul „Zile-
le Creangă” și altele. 

Constant, colegii de la Biblioteca Județeană 
„Gh. Asachi” Iași au participat la edițiile Salonului 
Internațional de Carte pentru Copii și Tineret de 
la Chișinău, organizat cu implicarea vastă a Bi-
bliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă”. 
Au contribuit la intermedierea participării la 
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Salon a editurilor și scriitorilor din Iași, au pre-
zentat comunicări interesante la întrunirile pro-
fesionale ale bibliotecarilor organizate în cadrul 
acestor saloane de carte și au oferit și un premiul 
special al Bibliotecii Județene „Gh. Asachi”. 

Orice instituție trece prin schimbări și 
transformări. Nu este o excepție nici Biblioteca 
Județeană „Gh. Asachi” și mă refer în special la 
perioada când a rămas fără spațiu. S-a mai schim-
bat și conducerea bibliotecii. La un moment dat, 
s-a pierdut legătura dintre cele două biblioteci. 
Dar cartea, ca și prietenia adevărată înving! 

Vreau să mulțumesc domnului director Dan 
Doboș că, venind la conducerea Bibliotecii Jude-
țene „Gh. Asachi”, a reluat legăturile de prietenie 
și, desigur, continuarea cu succes a proiectelor 
culturale. 

Apreciem în mod deosebit proiectul Biblio-
tecii Județene „Gh. Asachi” Iași de dezvoltare a 
colecției de carte a Bibliotecii Naționale pentru 
Copii „Ion Creangă”, desfășurat în legătură cu 
reinaugurarea Bibliotecii noastre după recon-
strucție și consemnarea celor 25 de ani de cola-
borare. 

Timp de 100 de ani, Biblioteca Județeană 
„Gh. Asachi” a contribuit la crearea spațiului cul-
tural ieșean. 

Diversificarea ofertei de servicii, multitudi-
nea și varietatea de programe, activități cultural-

informaționale și educaționale denotă preocupa-
rea constantă a colectivului bibliotecii pentru 
promovarea valorilor naționale. 

La ceas aniversar, cu ocazia împlinirii a 100 
de ani de existență și prosperare, cu mare drag și 
bucurie îmi exprim recunoștința și aprecierea 
întregii echipe care a contribuit la dezvoltarea în 
timp a instituției, celor care astăzi muncesc cu 
multă dragoste, continuând să scrie noi pagini de 
referință ale Bibliotecii și ale culturii ieșene. 

Urăm colectivului Bibliotecii Județene „Gh. 
Asachi” Iași un sincer la mulți ani sănătoși, plini 
de bucurii și vise, rodnici și prosperi, iar institu-
ției, să păstreze și să dezvolte cota de înălțime, 
continuitate ascendentă în timp. 

 
Claudia BALABAN* 

                                                           
* Director de Onoare al Bibliotecii Naționale pentru 
Copii „Ion Creangă”, Moldova, cavaler al Ordinului 
Republicii 



 
 
 
 

AMINTIRI, OPINII, URĂRI 
 
 
Aniversarea celor 100 de ani de existență a 

bibliotecii publice la Iași reprezintă un eveniment 
important pentru întreaga comunitate profesio-
nală din România. Colegii noștri se află într-un 
moment istoric, de bilanț și deopotrivă de privire 
către anii care vin. 

Biblioteca tradițională s-a schimbat pro-
fund, tehnologia a reconfigurat procesele de lu-
cru, în timp ce bibliotecarii au făcut pasul spre 
mileniul următor. Biblioteca Județeană „Gheorghe 
Asachi” din Iași se află în elita biblioteconomică 
românească, iar situarea acesteia într-un oraș cu 
un strălucit trecut și prezent cultural  sublinia-
ză  importanța acestei instituții în comunitate. 

Le transmitem colegilor ieșeni un cald și 
frățesc LA MULȚI ANI ! 

Dorim  Bibliotecii mulți ani, plini de eveni-
mente frumoase! 

 
dr. Corina-Mihaela APOSTOLEANU, 

manager Biblioteca  
Județeană „Ioan N. Roman” Constanța 

Cu privirea spre înălțimi ieșene! 
 
Capitala culturală permanentă a Românilor, 

Iașul ne îmbie să-i așezăm lauri pe monumentele 
ridicate în timp spre luminare și comuniune. Ca 
unul dintre cei care s-au înscris de timpuriu în 
„corul admiratorilor” marilor așezăminte eman-
cipative din fruntariile moldovene, mărturisesc, în 
spirit pur ardelenesc, că numele ce mi-a deschis 
porțile mari ale cunoașterii a fost Simion Bărnu-
țiu, marele dascăl ieșean, blăjean în suflet, sălă-
jean în origini, satul său, Bocșa, fiind așezat în 
proximitatea Moigradului meu natal, capitală de 
Dacia Porolissensis. Fire de legătură intime și 
greu descifrabile ne leagă uneori esențial de oa-
meni și locuri și ne fac să putem simți marile de-
cupaje istorice ale trecutului într-o similaritate 
apropiată de trăirile efective. Puțin mai târziu, 
licean fiind, l-am iubit enorm pe Gheorghe Asachi 
– Luminătorul –, sub influența unor dascăli de 
vocație care, dincolo de programa școlară, știau 
să ni-i așeze în atenție deplină pe cei ce-au înăl-
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țat poporul la înălțimea înțelegerii și admirației 
noastre. Iar peste ani și ani, după ce mă hrănisem 
cu multiplele detalii despre viața cultural-
științifică a ieșenilor, prin vizite documentare 
sau ocaziuni speciale, mi-a căzut la suflet și Bi-
blioteca Județeană „Gheorghe Asachi”, pe atunci 
cu sediul în Palatul Culturii, al cărei director m-a 
vrăjit prin toate calitățile firesc native ale mol-
doveanului așezat, cumpătat, înțelept, dar impli-
cat plenar. E vorba de Nicolae Busuioc, cel care 
din poziția de conducător al celei mai bune bibli-
oteci publice departamentale românești ne era 
tuturor colegilor-directori magistru și interpret. 
„Magistru” în toate cele ce le știam și „interpret” 
în cele ce ar fi trebuit să vină. Căci, vorba lui Pro-
tagoras, „Omul este măsura tuturor lucrurilor”, 
dar adaosul sapiențial așezat în continuare „… a 
celor ce sunt despre cum sunt, a celor ce vor fi 
despre cum ar trebui să fie” avea nevoie de tra-
ductibilitate, iar Nicolae Busuioc, sfătosul, știuto-
rul, paremicul etc. făcea un rol bine armonizat cu 
minunații săi colegi, performeri fiecare într-o 
direcție specială bibliotecărească (amintesc aici, 
cu admirație, mai ales numele celor două doam-
ne excepționale, modele pentru toți colegii din 
țară în domeniul lor de competență: Luana Troia 
și Catinca Agache). 

Eram atunci cel mai tânăr director de bibli-
otecă județeană, într-un sediu impropriu și cu 32 

de salariați. Priveam spre Iași ca spre un Munte 
Sfânt și frecventam activitățile colegiale ca un 
sârguincios student în continuă perfecționare. 
Am învățat mult de la mulți bibliotecari ieșeni, 
dar mai ales m-am hrănit cu celelalte delicii cul-
turale ale unui oraș încărcat de atâta nobilitate. 

Azi, ca director al celei mai mari, mai fru-
moase, mai dotate și mai utilizate biblioteci pu-
blice din România, ca deschizător de drumuri 
esențiale în transformarea acestor instituții cul-
turale în „catedrale ale cunoașterii”, din rolul de 
centurion (! șef peste 102 salariați), adresez, la 
Centenar, colegilor din Biblioteca Județeană 
„Gheorghe Asachi” Iași urările mele și ale colegi-
lor mei întru bine, plusvaloare și prosperitate 
culturală, spre a-și îndeplini misiunea publică la 
nivelul cerințelor actuale și a-și ferici sufletele ca 
parte esențială a sistemului de trebuințe umane. 

La mulți ani! Și să ne bucurăm împreună 
pentru tot ce ne unește și ne ajută pe noi biblio-
tecarii să jucăm rolul de promotori și complini-
tori de cunoaștere pentru semenii noștri! Vivat! 
Crescat! Floreat! 

 
Prof. dr. Teodor ARDELEAN,  

director Biblioteca  
Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare 
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Educaţia şi o viaţă culturală cu adevărat 

animată nu sunt de imaginat într-o comunitate 
fără acele instituţii numite biblioteci, care să vină 
în întâmpinarea publicului utilizator. 

Astfel, pentru satisfacerea nevoilor de in-
formare și lectură ale utilizatorilor, pentru for-
marea și cultivarea deprinderilor de petrecere a 
timpului liber şi de educaţie cultural-artistică la 
orice vârstă, biblioteca publică trebuie să se 
menţină ca un foarte activ centru cultural, un 
spaţiu al informării, comunicării, educaţiei şi 
recreerii. 

În acest sens, trebuie de remarcat faptul că 
Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași, aflată as-
tăzi la ceas aniversar, este una dintre bibliotecile 
publice de tradiție din România, cu rezultate re-
marcabile în domeniu, participând și contribuind 
continuu la procesul de informare, educare per-
manentă şi dezvoltare a personalităţii utilizatori-
lor ieșeni și nu numai.  

În contextul în care biblioteca are un rol 
strategic în cadrul societăţii informaţionale, Bi-
blioteca Județeană „Gh. Asachi” și colectivul de 
aici merită felicitări pentru modul în care au reu-
șit în decursul timpului și reușesc și în prezent să 

„cultive” dragostea pentru cultură, în general, şi 
carte, în special. 

La mulți ani! 
 

Gheorghe-Gabriel CĂRĂBUȘ, 
manager Biblioteca  

Bucovinei „I.G. Sbiera” Suceava 
 
 
 
„Numai bibliotecile sunt memoria sigură şi 

durabilă a omenirii” spunea Schopenhauer. 
Gradul de cultură şi de civilizaţie al unei 

comunităţi poate fi dat de analiza mai multor cri-
terii, printre acestea fiind apetenţa pentru lectură 
şi dezvoltarea instituţiilor culturale, cu rol major 
în formarea şi dezvoltarea spirituală a omului. 

În acest sens, este unanim recunoscut şi ac-
ceptat faptul că biblioteca publică este o emble-
mă a spiritualităţii localităţii unde aceasta îşi des-
făşoară activitatea. 

Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi”, al 
cărei centenar avem plăcerea să-l sărbătorim 
astăzi, prin întreaga sa activitate, este o emblemă 
a oraşului Iaşi. 

Cu această ocazie, colectivul Bibliotecii Uni-
versităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi vă 
doreşte multă sănătate şi putere de muncă pen-
tru a vă continua misiunea de promovare a valo-
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rilor culturale naţionale şi universale, de formare 
intelectuală şi spirituală a tinerei generaţii, la 
standardele ridicate cu care ne-aţi obişnuit. Vă 
dorim, de asemenea, multă răbdare şi solicitudi-
ne pentru a depăşi cu bine această perioadă difi-
cilă a existenţei noastre şi, nu în ultimul rând, vă 
dorim ca autorităţile ieşene, aşa cum au făcut 
acum 100 de ani, să vă ofere spaţiul propice, un-
de toate visele, gândurile şi ideile pot fi puse în 
operă cu uşurinţă. 

Până la urmă, aşa cum spunea Barbara 
Tuchman, „cărţile sunt cărăuşii civilizaţiei. Fără 
cărţi, istoria e mută, literatura nu are glas, ştiinţa 
paralizată, iar gândirea şi meditaţia, suspendate.” 

La mulţi ani ! 
 

Cintia COPĂCEANU, 
director Biblioteca  

Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” Iaşi 
 

 
 
La ceas aniversar 
 
Istoria umanității a cunoscut diferite moda-

lități de evoluție, una dintre cele mai importante 
fiind cultura. A cunoaşte lumea înconjurătoare, 
universul natural şi social, a învăţa ceea ce con-
temporanii şi înaintaşii au cunoscut deja şi au 
întruchipat în înfăptuiri valorice reprezintă o 

premisă obligatorie a oricărei participări autenti-
ce la actul de cultură. Biblioteca reprezintă prin-
cipalul mijloc de conservare și promovare a cul-
turii. Aceasta a deținut întotdeauna și un rol edu-
cativ. Odată cu dezvoltarea universităţilor medi-
evale, biblioteca preia sarcina prezervării cultu-
rale şi transmiterii din generaţie în generaţie a 
cunoştinţelor ştiinţifice şi culturale acumulate în 
manuscrise şi cărţi. Educația prin citit devine o 
parte integrantă a vieții. În cărţi, putem găsi în-
trebări sau răspunsuri, putem găsi adevăruri sau 
îndoieli, toate acestea fiind doar un punct de ple-
care într-o călătorie a descoperirii, a cunoașterii 
și a evoluției.  

Împlinirea celor 100 de ani de la înființare 
reprezintă pentru Biblioteca Judeţeană „Gh. Asa-
chi” Iaşi un bun prilej de a rememora principale-
le repere culturale prin intermediul cărora a reu-
șit să îmbogățească comunitatea pe care o deser-
vește, printr-un plus de cunoaștere și inovare. Ani-
versarea centenară a Bibliotecii reprezintă do-
vada necesității permanente a existenței unui nu-
cleu al valorilor prin care oamenii își desăvâr-
șesc identitatea culturală.  

Importanța bibliotecii în viața socială și cul-
turală a oricărei societăți a fost evidențiată și 
susținută de numeroase personalități din diverse 
domenii. O astfel de opinie a fost împărtășită și 
de Lucian Blaga, care reușește cu măiestrie să 
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surprindă impactul culturii asupra existenței 
omului. În lucrarea sa „Trilogia culturii”, afirmă 
că omul nu poate evada din sfera culturii fără a 
înceta să fie om. „Exodul din cultură ar duce la 
abolirea umanităţii ca regn.” 

Astăzi, biblioteca nu reprezintă doar un lă-
caș al cărților, ea reprezintă mai mult de atât. Își 
îndreaptă atenția asupra tuturor domeniilor de 
interes. Grație spiritului de adaptare și a preocu-
pării constante față de provocările pe care socie-
tatea le întâmpină, Biblioteca Judeţeană „Gh. 
Asachi” Iaşi se individualizează prin proiectele 
sale din domenii precum: mediul, sănătatea 
(prim-ajutor), dar și evenimentele de muzică, 
film, lectură și creație prin care a contribuit la 
coeziunea socială și valorificarea patrimoniului 
cultural. La nivel național, a oferit prin aceste 
proiecte și întreaga sa activitate un model demn 
de urmat, reușind astfel să iasă din tiparele unei 
biblioteci tradiționale.  

Transmitem felicitări Bibliotecii Judeţene 
„Gh. Asachi” Iaşi cu ocazia împlinirii a 100 de 
ani de existență și activitate. Dorim întregului 
colectiv inspirație, perseverență și rodnicie în 
activitățile ce vor urma!  

 
Dragoș Adrian NEAGU, 

director Biblioteca  
Județeană  „Panait Istrati” Brăila 

 
 
Dragi colegi! 
 
Îmi revine deosebita onoare de a aduce sin-

cere și meritate felicitări pentru performanțele 
atinse de către echipa Bibliotecii Județene „Gh. 
Asachi” Iași, însoțite de urarea de a persevera în 
acest lăudabil domeniu biblioteconomic și cultu-
ral. Suntem bucuroși să vă pot adresa mesajul 
Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, soli-
dar, de împlinire, îndreptat către una dintre cele 
mai prestigioase instituții de cultură ale munici-
piului Iaşi, dedicată un secol cunoașterii.  

Ne-am bucurat constant pentru relațiile de 
prietenie între bibliotecile noastre pe parcursul a 
peste 30 de ani, traversând împreuna o traiecto-
rie profesională elevată. În această perioadă, în-
tre instituțiile noastre au avut loc fructuoase par-
ticipări la Târguri de carte, întâlnirii cu oameni 
valoroşi din domeniul culturii, schimb de publi-
cații, lansări de carte ș.a., izvorâte din preocupări 
comune, care au dus spre noi realizări în dome-
niu. Suntem convinși că și în viitor colaborarea 
noastră va fi rodnică, prosperă, cu noi izbânzi pe 
acest târâm destul de instabil, dar important 
pentru devenirea existenței noastre. Folosim 
acest prilej, în care Dumneavoastră faceți un 
fructuos bilanț, să vă felicităm, fiind convinși că 
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vor urma mulți ani de reușite care se vor baza pe 
atuurile competitive ale bibliotecii, verificate în 
timp, pe competența și profesionalismul perso-
nalului, pe calitatea lucrărilor și studiilor realiza-
te, fidelitatea utilizatorilor și pe relațiile partene-
riale inițiate și dezvoltate.  

La împlinirea a 100 de ani de la fondare, vă 
dorim multe decenii pline de reușite în procesul 
de educație și cercetare și un climat propice per-
formanței.  

Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași re-
prezintă un punct de referință și unul de exce-
lență pentru comunitatea bibliotecară din spa-
țiul românesc. Bibliotecarii mereu inovatori și 
creativi înscriu evenimente și fapte concrete în 
dezvoltarea biblioteconomiei naționale. Biblio-
teca Județeană „Gh. Asachi” Iași este și credem 
că va rămâne adevărata emblemă a municipiu-
lui Iași, purtătoare de valori durabile, spațiu de 
comunicare, educație, coeziune și inteligență cre-
atoare. 

Fie ca acest eveniment aniversar să vă pri-
lejuiască aspirații spre noi realizări, aducând 
mulțumirile noastre și calda recunoștință pentru 
îndrumările și sprijinul competent acordat co-
munității bibliotecare din Republica Moldova, 
continuarea promovării spiritului de rigoare și 
sobrietate profesională, îndrăzneală creatoare, 
afirmare și consacrare ca for înalt al domeniului.  

Un la mulți ani din partea Bibliotecii Națio-
nale a Republicii Moldova și a Asociației Biblio-
tecarilor din Republica Moldova!  

Aveți, dragi colegi, expresia deosebitei noas-
tre considerații pentru realizările excepționale și 
întreaga noastră apreciere pentru toți cei care au 
contribuit în timp la statuarea acestei prestigioa-
se instituții. Suntem convinși că profesionalis-
mul, perseverența și deschiderea echipei biblio-
tecii se vor menține împreună și sper că vom 
face față provocărilor timpului și în continuare.  

Multă putere de muncă! La mulți ani crea-
tivi, cu mulți utilizatori fericiți! 

 
Elena PINTILEI, 

director general, Biblioteca Națională  
a Republicii Moldova, 

președinte al Asociației Bibliotecarilor  
din Republica Moldova 

 
 
Urare la centenar 
 
Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi” es-

te un reper al vieții culturale ieșene, o instituție 
mereu deschisă tuturor cititorilor, urmărind cu 
profesionalism nevoile comunității locale, valo-
ros promotor și păstrător al memoriei și patri-
moniului local, coordonator al bibliotecilor pu-
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blice din județul Iași.  
Biblioteca ieșeană a fost înființată la 1 oc-

tombrie 1920. S-au împlinit, așadar, 100 de ani 
de existență și activitate a uneia dintre cele mai 
vechi și mai valoroase biblioteci publice din Ro-
mânia.  

În ciuda începuturilor modeste și a provo-
cărilor cauzate de vicisitudinile vremii din prima 
jumătate a secolului trecut, biblioteca ieșeană a 
înregistrat, în mod constant, acumulări docu-
mentare și profesionale. Știm foarte bine că un 
asemenea parcurs nu apare de la sine, ci se con-
struiește cu efort și dăruire, de către oameni, 
pentru alți oameni.  

La aniversarea centenarului, Biblioteca Ju-
dețeană „Gheorghe Asachi” din Iași se poate mân-
dri, astăzi, nu doar cu patrimoniul său documen-
tar impresionant, dar și cu servicii moderne și 
atractive, cu o bogată și valoroasă contribuție 
bibliografică și cu o activitate metodică susținu-
tă. 

În ultimii 30 de ani, atât conducerea, cât și 
personalul Bibliotecii Județene „Gheorghe Asachi” 
au dat dovadă de multă dăruire și tenacitate în 
scopul alinierii instituției la standardele moder-
ne ale bibliotecii publice. Istoria instituției înre-
gistrează, în scurtul răstimp menționat mai sus, o 
necesară și benefică politică de personal ce a dus 
la profesionalizarea serviciilor oferite comunită-

ții, deschiderea de noi filiale în municipiu, dez-
voltarea de noi secții, o prezență activă în cadrul 
structurilor asociative și demararea unor proiec-
te colaborative pe plan național și internațional. 

Bibliotecile noastre au o lungă istorie a co-
laborărilor profesionale, a schimburilor de bune 
practici, a vizitelor reciproce. 

100 de ani de muncă și dăruire în folosul 
comunității nu pot fi rezumaţi într-o pagină sau 
în câteva cuvinte. Ceea ce am încercat în rânduri-
le de mai sus se adaugă, desigur, mesajelor ani-
versare venite din partea comunității biblioteco-
nomice românești și nu numai. Rememorarea 
parcursului și reușitelor unei astfel de instituții 
ne îndreptățește să sperăm în destinul și meni-
rea bibliotecii publice, oriunde s-ar afla ea. 

Viitorul bibliotecii este o poveste care nu a 
fost încă scrisă. Așadar, le urăm colegilor ieșeni 
multă putere, entuziasm și „vremuri prielnice” să 
înceapă să scrie viitorul bibliotecii lor pentru 
următoarea sută de ani!  La mulți ani! 

 
Sorina STANCA, 

manager Biblioteca  
Judeţeană „Octavian Goga” Cluj 
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Omagiu înaintașilor noștri cărturari, gân-

duri frumoase și felicitări colegilor noștri biblio-
tecari ieșeni, un mare Vivat  Bibliotecii „Gh. 
Asachi”  la ceas aniversar din partea Bibliotecii 
Județene ”Mihai Eminescu” Botoșani. 

 
Cornelia VIZITEU, 

director Biblioteca 
 Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani
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