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BIBLIOTECA „Ion Heliade Rãdulescu”

Târgovi[te
 CONTINUITATE

CULTURALA IN TIMP

Conºtiinþa medievalã
româneascã la rãscruce :

Unirea de la 1600

Împlinirea a 400 de ani de la prima reuniune

sub acelaşi sceptru a Ţărilor Române, realizată de

Mihai Viteazul, este prilejul unor noi încercări de

analiză a unor evenimente ce au determinat atât de

pregnant formarea, la români, a unei conştiinţe

naţionale.

Îndrăzneţele campanii ale domnului Ţării

Româneşti, ca şi activitatea sa internă, politică şi

diplomatică, în cadrul conflictului austro-turc, dar

şi al puternicelor contradicţii austro-polone, pentru

înlăturarea opresiunii străine, au stârnit un interes

legitim, atât în cercurile oficiale, dar şi în cele largi

ale opiniei publice, istoriografia, cea românească în

special, acordându-le o mare atenţie.

Gestul său cel mai îndelung dezbătut, care a

născut şi dă naştere şi astăzi unor controverse istorice

a fost în mod evident trecerea, sub domnia sa, în

1599 – 1600, a Transilvaniei şi Moldovei. Întrebările

ce apar firesc în discutarea acestei probleme sunt

dacă această mare „figură greu de înţeles şi mai greu

de judecat” – cum îl caracteriza F. Braudel stabilise

ca deznodământ al acţiunilor întreprinse trecerea sub

autoritatea sa a celor trei provincii sau dacă Unirea

de la 1600 a fost manifestarea conştiinţei unităţii de

neam a românilor
1
.

Evenimentele ce au premers Unirii, ca şi actul

în sine al înfăptuirii acesteia au fost favorizate de

câţiva factori, între care merită, fără îndoială a fi

amintită crearea Ligii Sfinte Anti-otomane, în

condiţiile unei uşoare crize manifestate de Imperiul

Otoman (semnalată de înfrângerea suferită la

Lepanto), Ligă căreia Mihai Viteazul îi oferă

participarea sa efectivă atunci când emisarii săi,

neîncrezători în noul domn numit de turci, ocolesc

Ţara Românească.

Un alt factor favorizant, sau chiar mai mult, de-

terminant, al actului Unirii l-a constituit situaţia de

la sfârşitul sec. al XVI-lea, când Andrei Báthory –

noul principe al

Transilvaniei, în

înţelegere cu turcii, cu

regele Poloniei şi noul

domn al Moldovei –

Ieremia Movilă,

ameninţa securitatea

Ţării Româneşti,

cerându-i chiar lui Mihai

Viteazul abandonarea

domniei muntene.

Primejdia repre-

zentată de atitudinea lui Andrei Báthory şi cea a lui

Ieremia Movilă a fost conjugată cu împrejurările ce

au favorizat Unirea de la 1600 – ca soluţie politică

ce fusese luată totuşi în considerare de cercurile

politice şi diplomatice atât din spaţiul românesc cât

şi din afară, inclusiv de Poartă. Victoria de la

Selimbăr (29 oct. 1599) este începutul acţiunii sale

transilvane, Mihai refuzând negocierea nunţiului

papal Malaspina prin cuvinte ce demonstrau

înţelegerea interdependenţei dintre cele două ţări :

„căzând una cade şi cealaltă, păstrându-se una se

păstrează şi cealaltă” ; acelaşi Malaspina amintea

de ideea înfiripată, în legătură cu luarea în stăpânire

şi a Moldovei : „are nădejde a ocupa şi Moldova”
2
.

Recunoscut de împărat doar în calitate de

guvernator, Mihai însuşi se considera „Domn al Ţării

Româneşti şi al Ardealului”, aşa cum îl amintesc

documentele. Populaţia transilvăneană l-a primit,

bineînţeles, ca pe un „domn de neamul lor”, aşa cum

sublinia Szamosközy, căci transilvănenii şi valahii

„mai toţi sunt de acelaşi sânge, de aceeaşi origine,

de acelaşi nume : daci sunt şi unii şi ceilalţi”, arată

profesorul Ioannis Brisselius, dar ideea era larg

vehiculată în perioadă, ca şi în cele anterioare.

S-au creat astfel premisele ca, pentru prima dată

în istoria Transilvaniei medievale, o problemă

românească să fie formulată de un domn român în

raport cu straturile reprezentative ale Transilvaniei,

Mihai Viteazul încercând transformarea regimului

întemeiat pe Unio Trium Nationum, în special prin

încercarea de a introduce ortodoxia ca religie

receptă. Aceasta într-o lume medievală căreia i-a

fost străină sensibilitatea naţională, dar care a fost

în schimb dominată de ideea ortodoxiei ca lege

românească.

În aceeaşi direcţie putem înscrie şi introducerea

limbii române ca limbă oficială, alături de limbile

latină şi maghiară, în cancelaria Transilvaniei.

Gândind un sistem ce trebuia să-şi dovedească

eficienţa în raport cu presiunile din exterior ale

marilor puteri vecine, Mihai ignoră reticenţa

împăratului Rudolf şi pătrunde în mai 1600 şi în
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Moldova, aducând-o sub autoritatea sa şi devenind

„din mila lui Dumnezeu, domn al Ţării Româneşti,

al Ardealului şi a toată ţara Moldovei”.

Succesul pe care Mihai Viteazul l-a avut în

campaniile din Transilvania şi Moldova se datorează

în bună măsură concepţiei noi asupra componenţei

armatei, care cuprindea pe lângă oastea ţării,

mercenarii folosiţi pentru prima dată pe scară largă

într-o armată a unui domnitor român ; în campania

din Transilvania de pildă, Mihai a dispus de peste

13.000 de mercenari 
3
.

Nu a fost, desigur, mai puţin important sprijinul

boierimii muntene, obţinut în parte şi prin legarea

de glie a ţăranilor.

Susţinerea acestei armate numeroase nu a fost

posibilă doar prin stipendiile imperiale, ci şi prin

veniturile obţinute de domn din întinsul său domeniu

feudal, care cuprindea peste 80.000 ha. Pentru a

observa importanţa acordată de Mihai independenţei

financiare este suficient a aminti că în şase ani de

domnie a cumpărat 64,5% din totalul satelor ce au

aparţinut până la 1600 tuturor domnitorilor Ţării

Româneşti la un loc
4
.

Era evident că sistemul politic creat de domnul

întregitor de neam constituia însă o piedică în calea

aspiraţiilor de dominaţie în spaţiul carpatic a

puterilor vecine, care, deşi rivale, manifestă

convergenţă în înlăturarea creaţiei lui Mihai

Viteazul, care contravenea ţelurilor Imperiului

Otoman, ale Poloniei şi Imperiului Habsburgic

antrenate în lupta pentru dominarea aceluiaşi spaţiu.

Actului Unirii nu i-a fost acordată durata de care

avea nevoie pentru a intra în conştiinţa românilor la

adevăratele lui valenţe. Cel care s-a aplecat spre

unitatea de neam, a moldovenilor, muntenilor şi

transilvănenilor, Miron Costin, nu amintea deloc

marea operă a lui Mihai Viteazul, ceea ce

demonstrează că la data înfăptuirii ei conştiinţa de

neam nu devenise conştiinţă naţională
5
.

În lupta pentru crearea statului naţional unitar,

generaţia paşoptistă abia îi va acorda lui Mihai

Viteazul rolul binemeritat, de adevărat precursor,

astfel încât la Bălcescu, de pildă, independenţa şi

unitatea căpătaseră statutul de idei-forţă.

Totuşi, istoriografia românească ce i-a urmat a

avut o netă schimbare de ton, considerând că nu

dezvoltarea conştiinţei naţionale a prezidat planurile

de cucerire a Transilvaniei şi Moldovei, ci raţiuni

politico-militare, fiind în acelaşi timp însă evident

că tipul de solidaritate etnică, împreună cu cea

religioasă, spirituală în general, au făcut ca politica

lui Mihai să câştige semnificaţii naţionale.

Ar trebui în acest sens remarcat că încă A.D.

Xenopol afirma lipsa oricărui sens naţional în

politica domnitorului, datorită neimplicării într-o

eliberare a poporului românesc din Transilvania.

Dimitrie Onciul, la rândul său, considera că

„ideea unităţii naţionale nu era în conştiinţa politică

a acelor timpuri, încă nepregătite a o concepe”
6
.

Refuză orice implicare a unei conştiinţe româneşti

şi P. P. Panaitescu, în vreme ce N. Iorga şi C. C.

Giurescu erau mai puţin categorici, dar nici ei nu

mergeau până la identificarea unei idei naţionale
7
.

La Ioan Lupaş chiar lipsa conştiinţei era considerată

„motivul de căpetenie al scurtimii acestei cârmuiri

româneşti”
8
 (a lui Mihai Viteazul, n.n.), în vreme

ce D. Brătianu îl investea, dacă nu cu o „conştiinţă

naţională”, cel puţin cu „un instinct al unităţii” pe

acelaşi mare domnitor.

Se poate spune aşadar că istoricii noştri s-au

situat în general pe o poziţie care nu a acordat Evului

Mediu trăsături de unitate deplină şi conştienţă, pe

care, dealtfel, acesta nici nu le-a avut. Chiar dacă

fapta eroului românilor a pornit din raţiuni care,

vizând consolidarea statului, urmăreau constituirea

unei domnii ereditare, aşa cum adesea s-a reliefat,

ea nu-şi pierde din importanţă. Este, fără îndoială,

un moment de graţie al istoriei românilor ce-şi merită

locul de cinste în memoria noastră, a tuturor, fapt

dovedit, iată, şi de numeroasele discuţii care s-au

purtat în jurul său. 400 de ani de istorie românească

ulterioară datorează atât de mult eroului de la 1600

şi marelui său gest – Unirea tuturor românilor.

Evenimentele de la 1599 – 1600 rămân înscrise în

istoria românilor ca unele care au pus o importantă

piatră la temelia edificiului naţional.

    Mariana State
Direcţia Judeţeană Dâmboviţa

     a Arhivelor Naţionale

Note :
1. Constantiniu, Florin – O istorie sinceră a poporului

român. Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1998, p.

134.

2. Pascu, Ştefan – Mihai Viteazul şi Transilvania, în

Mihai Viteazul. Culegere de studii, Bucureşti, 1975, p. 16.

3. Stoicescu, Nicolae – Oastea lui Mihai Viteazul, în

Mihai Viteazul. Culegere de studii, Bucureşti, 1975, p. 82.

4. Donat, Ion – Domeniul domnesc în Ţara

Românească, sec. XIV- XVI, Bucureşti, 1996, p. 202.

5. Constantiniu, Florin – Idem, p. 140.

6. Onciul, Dimitrie – Din istoria României, Bucureşti,
1908, p. 76.

7. Boia, Lucian – Istorie şi mit în conştiinţa românească,

Bucureşti, 1997, p. 151.

8. apud Boia, Lucian – Istorie şi ...., p. 155.
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STAVRINOS – CRONICAR AL DOMNIEI
LUI MIHAI VITEAZUL

Grec de origine, trăieşte la
sfârşitul sec. al XVI-lea, până la
începutul sec. al XVII-lea, când
după afirmaţiile ieromonahului
Neofit, care-i editează poemul, „a
fost ucis în Moldova, împreună cu
fiul său Gheorghe hatmanul, mai
târziu, după 30 de ani, de către
Ştefan vodă, fără vină”. Această
ştire conţine multe inexactităţi
referitoare la perioada domniei lui
Ştefan Tomşa (1611-1615 şi 1621-
1623). În poemul său, Stavrinos
face precizări referitoare la locul
unde s-a născut, precum şi la cel
al scrierii sale:

Dacă doriţi să aflaţi şi patria mea
Oraşul meu de naştere este

Melsiani, din părţile Delvinului
Numele meu Stavrinos,

pronumele Vistier
Singur eu am scris aceasta, din

propria mea voinţă
Acolo în Transilvania, la cetatea

Bistriţei,
Am stat şi am scris-o noaptea,

la lumina stelelor.
A fost unul din agenţ i i

diplomatici ai voievodului Mihai
Viteazul, îndeplinind, printre altele,
o misiune în Belgrad la Ibrahim
Paşa.

După uciderea lui Mihai
Viteazul, Stavrinos a fost închis, ca

om de încredere al voievodului, în
cetatea Bistriţei, unde a compus
poemul (cuprinzând 1312 versuri)
„Vitejiile prea piosului şi prea
viteazului Mihai Voievod”. Opera
sa, scrisă între gratiile închisorii, în
limba greacă, explicabilă prin
imitarea poeziei populare greceşti,
a circulat în manuscris şi a poposit
pentru prima oară la Mănăstirea
Dealu, ca o aureolă a frunţ i i
voievodului ascunsă şi ea, după
cum ştim, la aceeaşi mănăstire. De
aici, Matei al Mirelor o va da pentru
tipar lui Panos Pepanos, poemul
văzând pentru prima oară lumina
slovei în 1638, la Veneţia, sub
teascul tipografiei lui Ioan Antonie
Iulian. Poemul a avut o posteritate
uimitoare, fiind reeditat continuu
timp de două secole şi circulând
intens într-un perimetru european
larg (se cunosc cele din 1672-
1683, 1710, 1743, 1760, 1785 şi
1805).

Poemul lui Stavrinos a
cunoscut nu numai un lung şir de
ediţii, dar şi un lung şir de imitatori
ca Ignatie Petriţis din Hios, fost
profesor la Schola graeca et latina
din Târgovişte, iar Grigore
Palamed a scris la curtea prinţului
Vasile de Ostog al Lituaniei un
poem despre Mihai Viteazul, un alt
grec Spontis imitând pe vistier în
„Poveste frumoasă în versuri
despre păstorul care s-a arătat în
Moreea în 1767 la 18 septembrie”.

Stavrinos aparţine din punct
de vedere al materialului lingvistic,
pe care-l foloseşte, şi influenţelor
exercitate literaturii neo-greceşti.
Având în vedere că materialul
faptic este exclusiv românesc
(autorul trăind în preajma marelui
voievod şi mai apoi la curtea
domnească a Moldovei, precum şi
influenţa poemului dincolo de
învelişul limbii asupra Cronicii
Buzeştilor şi asupra lui Radu
Popescu), el aparţine în egală
măsură şi literaturii române. De
altfel, autorul „Letopiseţului

Cantacuzinesc” traduce uneori
cuvânt cu cuvânt din el.

Opera lui Stavrinos este
expresia numeroaselor puncte de
contact ale popoarelor din Balcani,
a impunerii de-a lungul Evului
Mediu, a Ţărilor Române, în ciuda
vitregiilor care le pândeau şi pe ele
ca o adevărată oază a popoarelor
balcanice.

Poemul debutează descriind
suferinţele poporului român aflat
sub jug turcesc:

A văzut cel de sus nedreptatea
şi strâmtorarea

ce apăsa asupra săracilor din
întreaga Ţară Românească
şi a dat în gând lui Mihai vodă
să treacă pe toţi turcii prin sabie.

Descrie apoi lupta de la
Că lugăreni, face panegiricul
tuturor izbânzilor voievodului,
glorif icând tragica moarte a
acestuia :

O pietrelor, sfărâmaţ i-vă,
arborilor dezrădăcinaţi-vă
ş i  voi, munţ i lor, plângeţ i ,

câmpurilor mâhniţi-vă
căci toţi voinicii au pierdut
pe acela de care se cutremurau

balaurii şi leii
În efortul de integrare firească

a acestui poem în cultura
românească ş i  sub raport
lingvistic, amintim traducerea din
1837 a lui Theodor M. Eliat,
colaboratorul lui Anton Pann
(retipărită de două ori de G. Dem.
Teodorescu şi Nicolae Iorga),
precum şi traducerea românească
în proză, publicată în 1862 în
„Tezauru de monumente istorice”
de către Al. Papiu Ilarian.

Având în vedere traducerea în
slova rusească a poemului
semnalată de istoricul Iulian
Ştefănescu (într-un manuscris din
sec. al XVIII-lea, aflat la Viena),
putem spune că poemul lui
Stavrinos, alături de cronica
latinească a lui Balthazar Walther,
sunt cele două aripi ale gloriei
europene a lui Mihai Viteazul, ce
s-au perpetuat, prin slova scrisă,
din generaţie în generaţie.

    Victor Petrescu
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I. D. Petrescu.
O remarcabilã personalitate a culturii târgoviºtene

moralitatea domneşte în clase, domnii institutori îşi

fac datoria şi sunt la înălţimea misiunii ce le-a fost

încredinţată”
5
. S-a străduit să asigure un local pentru

şcoală corespunzător, făcând permanent intervenţii la

primărie pentru repararea acesteia

potrivit „intereselor învăţămân-

tului”
6
. A urmărit îndeaproape ca

şcoala să  dispună  de material

didactic adecvat, aparate de

gimnastică  şi a completat

permanent biblioteca şcolii
7
.

A fost printre primii care au

susţinut înfiinţarea gimnaziului în

1874, oferind spaţiul de la etajul

şcolii pentru a-i asigura

funcţionalitatea.

A ştiut să acţioneze în aşa fel,

încât să ridice prestigiul şcolii în

oraş,  nepermiţând amestecul

autorităţilor administrative locale în

activitatea ei, organizând serbări ce

deveneau adevărate evenimente în

viaţa oraşului
8
.

Predarea cursurilor se făcea

„cu metodă foarte îngrijită, bucăţi din istoria naţională,

conform programului în vigoare, învăţate de elevi atât

de bine, că sunt gata la orice explicaţiune a faptelor

mai importante, şi auzită narată din gura unor copii de

9-10 ani, se mişcă toate fibrele şi se înalţă în ochii

noştri înşine, nu numai pe marii domni români, dar şi

numele de român”
9
.

Debutul publicistic l-a făcut în anul 1847 când a

văzut lumina tiparului lucrarea „Catehismul ortodox”,

continuată de „Martirii crucii din ambele Dacii”

(1856), lucrări cu caracter inedit, dovedind talent şi

spirit de iniţiativă.

Activitatea publicistică a fost continuată cu

„Mitropoliile Ţării sau Istoria bisericii române”, tipărită

în 1870, care a constituit prima lucrare de acest fel în

istoriografia noastră. În anul 1872 vedea lumina tiparului

Arta artelor sau elemente de istoria muzicii, dovedind

profunde cunoştinţe muzicale, situându-l printre

melomanii veacului şi făcând să răzbată până la noi

problematica muzicii bizantine şi evoluţia cântării

noastre de strană. Volumul reprezenta o sinteză făcută

special pentru tineret, fiind dedicată „junimei române

de ambele sexe şi în particular elevilor mei din seminarul

Argeşului, Câmpulungului şi Tergului-Vesta”.

S-a născut la Vălenii de Munte la 21 noiembrie

1818, ca fiul lui Dumitrache Petruş, vameş al plaiului

Teleajen. A învăţat carte la Vălenii de Munte. S-a

căsătorit la Rucăr, iar în jurul anului 1872 a venit la

Târgovişte, unde a înlocuit pe

institutorul Mihalache Petrescu,

ocazie cu care a preluat clasa a patra

şi funcţia de director al Şcolii nr. 1

de băieţi
1
. La acea dată era bine

cunoscut în viaţa culturală, ca unul

ce activase ca profesor la Seminarul

Episcopiei Buzăului, revizor al

şcolilor din judeţele Muscel şi

Vâlcea şi participant activ printre

revoluţionarii anului 1848
2
.

Prezenţa sa a înviorat

activitatea culturală locală, căci pe

lângă funcţia de profesor şi de

director, el a alcătuit studii de istorie,

etnografie, epigrafie, fiind poet şi

moralist. Cercetările sale sunt bazate

pe o atentă şi minuţioasă observare,

făcând apel la memoria celor

bătrâni, dar şi pe cunoaşterea profundă a lucrărilor

ştiinţifice publicate în epocă. Constatăm că lucrările

sale s-au bazat şi pe o atentă cercetare de teren,

organizând anchete pe care s-a străduit să le interpreteze

cât mai corect.

Prin activitatea sa ştiinţifică a reuşit să stimuleze

şi să antreneze şi alţi membri ai corpului didactic,

reuşind să realizeze la societatea culturală „Progresul”
3

un schimb de opinii incitante şi novatoare. Ca institutor

s-a străduit să se ridice la nivelul înaintaşilor. „Douăzeci

şi unul de ani de labore (muncă) şi devotament depus-

am şi la această din urmă catedră, urmând a continua

apostolatul, sau a direge opera neuitaţilor, demnilor şi

fericiţilor mei predecesori : M. Drăghiceanu, Al.

Poenaru, Mihail Petrescu şi Ariton Boruzescu, cu a

căror valoare dacă nu m-am egalat, dar cel puţin c-o

vie dorinţă eu i-am urmat, în tot ce s-a referit la ale

învăţământului şi devotamentului în cestiune”
4
.

A fost conştient că trebuie să pregătească noile

generaţii în spiritul ideilor novatoare pentru care

militase la 1848, pentru a contribui la progresul ţării.

S-a străduit să le insufle dragostea de patrie, de locurile

natale, spirit de iniţiativă, lucru constatat de delegatul

Comitetului şcolar de inspecţie care arăta că „a rămas

pe deplin mulţumit. În general copiii învaţă bine,
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Dragostea pentru folclor, contactul cu muzica

populară „au constituit un prim imbold de valorificare

a fondului spiritual românesc într-o lucrare de sinteză”,

apropiindu-se de „cultura noastră muzicală prin

intermediul creaţiei populare”
10

, de care s-a simţit atras

din copilărie. Distinsul muzicolog Viorel Cosma

preciza că lucrarea reprezintă o adevărată operă „vie

de propagare a muzicii”... înscriindu-se „printre

precursorii noştrii muzicali de autentică vocaţie

didactică ce au contribuit la cunoaşterea tradiţiei

culturii muzicale româneşti”
11

.

Continuând cercetarea în domeniul istoriei, în anul

1880 s-a tipărit la Târgovişte, în tipografia lui Theodor

Michăescu, volumul „Radu cel Mare (1490-1508)”,

prima monografie dedicată acestui voievod, în

condiţiile în care cea mai mare parte a documentelor

interne nu erau publicate. Autorul foloseşte tradiţiile,

încă vii la mijlocul secolului al XIX-lea la Târgovişte,

cu ajutorul cărora atribuie just primele lucrări efectuate

la Mitropolia din Târgovişte, acestui voievod.

Domnia voievodului Radu cel Mare a fost tratată

după un plan judicios întocmit, evidenţiind principalele

caracteristici ale acestea şi monumentele construite din

iniţiativa sa. Reliefăm că în analiza istorică, I. D.

Petrescu îşi bazează cercetarea pe cunoaşterea unor

lucrări din epoca sa: Magazinul istoric, Istoria
Românilor de Florian Aaron, Istoria Banatului
Temişan, fiind citate permanent.

Conştient că Târgoviştea „fost-a mult timp

reşedinţa Ţării şi prin urmare e terenul atâtor fapte

istorice din toate timpurile şi epocile românilor”
12

, a

sesizat necesitatea întocmirii unei lucrări monografice

care să evidenţieze principalele monumente. „Veni-va

timpul credem, ca Târgoviştea cu metropolile sale

contemporane în gloria antică, să fie privite sau adorate

de neamul românesc ca nişte temple sacre, unde ca şi

motorii civilisaţiunei antice de la Delfi şi Maratone,

întrunundu în viitor pre fraţii din toate unghiurile

patriei comune, să-i inspire în acţiunile lor naţionale,

făcând să bată în inimă trunchiatei noastre Dacii un

suflet şi o cugetare”
13

.

În 1888 I. D. Petrescu publica prima lucrare

monografică dedicată istoriei oraşului Târgovişte
14

. Ea

se înscrie printre primele de acest gen, realizate în

istoriografia noastră şi este dedicată „Cuibului eroilor

şi parnasul muzelor, căci, ruine, în a voastră cenuşă

reupausa-va ţerina autorului”, precum şi „Târgoviştei

şi mândreţelor sale ruine”, căci „autorul devotându-se

Târgoviştei douăzeci de ani, de ce nu le-ar face omagiu

şi aceste pagine”
15

.

Cu deosebită mândrie autorul preciza că „aici în

pulberea mândrelor ruine ale Târgoviştei, tronat-a

odinioară : mărirea, gloria şi tăria Românilor”.

Concepţia sa istorică este dominată de ideile paşoptiste,

de mobilizare a poporului pentru realizarea

independenţei şi unităţii naţionale, prin înfăţişarea

trecutului glorios, a monumentelor străbune de la

Târgovişte ce trebuiau cunoscute de toţi românii.

I. D. Petrescu preciza că a considerat de datoria

sa „ca apostol al localităţii, să provoc, prin micele-mi

încercări, pe erudiţiunile şi competinţele noastre...

scrutat-au câte ceva din neperitoarele fase ale trecutului

Tergoviştei”
16

.

Căci „aici razele soarelui resfrânt în resturile

ruinelor unor atari urme ale gloriei strebune, de care

abundă Tergoviştea noastră”... de aci inspirându-se

„poeţii noştri ca Cârlova, Eliade şi alţii”
17

. Lucrarea

s-a realizat într-o lungă perioadă de timp, unele notaţii

precizând că se referă la anul 1866”
18

.

I. D. Petrescu aprofundase principalele lucrări

ştiinţifice şi izvoarele publicate în perioada anterioară

redactării lucrării, făcând trimiteri la lucrările lui

Laurian, Fotino, Gr. Misail, Tocilescu, Arhiva istorică

a României ce publicase articolul lui B. P. Haşdeu

despre istoria mănăstirii catolice, lucrarea lui C.

Aricescu referitoare la istoria Câmpulungului, cea a

lui Ion Brezoianu despre „Vechile instituţii ale

României”, etc.

Deşi lucrarea are un pronunţat caracter ştiinţific,

I. D. Petrescu a dat dovadă de un înalt civism,

condamnând pe cei care au cotropit „mai toată faţa

Curţii Domneşti, mai n-ai mai avea pe unde intra într-

această curte, atât de spaţioasă odinioară” şi protestează

împotriva „tendinţelor de acaparare a şanţului cetăţii”.

Conştienţi de importanţa inscripţiilor existente la

monumentele Târgoviştei, I. D. Petrescu le-a acordat

o atenţie deosebită, acestea fiind publicate. A efectuat

o anchetă printre bătrânii oraşului, ce a avut o mare

importanţă, mărturiile cele mai complete fiind ale lui

Mihai Stătulescu
19

.

Pentru întocmirea lucrării, I. D. Petrescu face

cercetări de teren, mărturia lui D. P. Condurăţeanu

despre prezenţa lor la cetatea Popşei, nefiind

singulară
20

. Vocea sa răsună cu rezonanţă sporită pentru

a se realiza o intervenţie „pentru protejarea şi păstrarea

a ceea ce a mai rămas”
21

. În anul 1894 a văzut lumina

tiparului lucrarea „Descălicarea lui Negru vodă şi

cetatea sa după  Dâmboviţa”
22

.  Lucrarea este

interesantă, sumarul prezentând următoarele capitole :

„Muntele Păpuşa”, „Trecerea Munţilor”,

„Descălecarea lui Negru vodă  în Câmpulung”,

„Cetatea lui Negru vodă după Dâmboviţa”, în general

dovedindu-se un bun cunoscător al zonei Câmpulung,

pe care o completează  cu numeroase versuri

„originale”.

Memorialist, povesteşte cu talent aspecte interesante,

mărturii despre participarea sa la Revoluţia de la 1848 şi

păţaniile petrecute în timpul reacţiunii. Primele memorii

au fost publicate în ziarul „Binele public” în cursul lunilor

august – noiembrie 1879 sub numele de „Berivoescu”,

reluate apoi în lucrarea „Buchetul”
23

.

Om al cetăţii, conştient că trebuie să impună
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respect pentru marile valori ale neamului, indiferent

de viziunea şi interesul de moment al politicienilor

vremii, I. D. Petrescu a cerut primăriei la 10 mai 1872

să se oficieze şi la Târgovişte un serviciu funebru

pentru a sublinia moartea lui Ion Heliade Rădulescu

„luceafăr al literaturii române” simţită „mai mult şi

foarte dureroasă pentru cetăţenii Târgoviştei, deoarece

încă privesc şi vor continua... a privi lăcrimând căminul

locului natal al răposatului cetăţeanului lor”. Serviciul

funerar s-a organizat cu întârziere „la 21 mai” la el

participând „toate autorităţile locale..., precum şi

poporenii”. Adunându-se cu toţii „la şcoala oraşului”,

unde I. D. Petrescu era director „au pornit în cortegiu

funerar către catedrală, purtând semn de doliu la mâna

dreaptă, în frunte cu elevi şi eleve, şi preoţii oraşului,

portretul ilustrului dispărut fiind purtat de I. D.

Petrescu. Clopotele de la toate bisericile din oraş,

melodiile triste cu care s-a străbătut oraşul a creat o

puternică impresie”
24

.

În 1881 I. D. Petrescu a participat din partea

Târgoviştei „în cortegiul solemnităţii încoronării de

la zece mai” la „serbarea proclamării Regatului”
25

, ca

unul ce era considerat printre veteranii de la 1848, tată

de erou, căci fiul său Brutus a murit în războiul de

neatârnare.

Neastâmpărul său se manifestă şi în perioada

senectuţii, în 1895, văzând lumina tiparului volumul

„Colecţiune de poesii originale «Albina», tipărit la

Târgovişte în tipografia «Viitorul»”. Sunt prezentate

unele gânduri şi meditaţii, în poezii ca „Omul”,

„Restriştea vieţii”. A evidenţiat zbuciumul omului de

a pătrunde secretul naturii, confruntându-se permanent

cu „furtuna oceanului agitat”. Poezii ca „Patria”,

„Bătrâneţea”, „Frumosul etern” arată sensibilitatea

venerabilului cărturar.

Un loc deosebit îl ocupă poeziile istorice închinate

„Mitropoliei Târgoviştei”: „Mântuitorului patriei

(1522-1529)”, „Lăpuşneanu şi solii”, „Radu cel Mare”,

unde străbat idei interesante, printre care şi tradiţia că

la mănăstirea Dealu a lucrat „Meşterul Manole”.

O poezie de mare sensibilitate şi de adâncă

rezonanţă  este „Primul meu fiu, victimă  a

independenţei din 1877”: «După cerul ţării mele /
Apus-au mai multe stele / Stele mândre luminoase /
Numai steaua vieţii mele / Nu-o s-o mai văd între stele
/ Acum liberăme-o doamne / Pentru patria mea mamă
/ Cu dragoste fără seamă / Adio Brutus în cer /  Dragul
meu subofiţer»

26

Din culegerea „Diverse cugetări alese”, răzbat

până la noi idei moderne, care evidenţiază rolul şi

importanţa educaţiei şi a învăţăturii :

«Vinul, esperienţa şi tutunul pot fi cât de vechi,
iar apa, moda... tot-d-auna trebuiesc proaspete».

O atenţie deosebită a acordat-o vechilor tradiţii şi

superstiţii ca : „Naiba aduce spaima”, „Năbădăile vin

cu furiile”, „Ursitorile. Prigorile, muma pădurii”,

„Rusaliile şi zodiile”, „Sparge pietre”, „Strâmbă lemne”,

„Joimăriţele”, „Svârcolacii cu prigorile”, „Pilimii”,

„Sânzieniile”, „Brezoaele”, „Paparudele” etc.
27

Multe din lucrări n-au mai apucat să vadă lumina

tiparului. Printre ele se numără  „Povestiri

contemporane”, „Milionarul preluat alienat”,

„Mitropolia Munteniei şi a Târgoviştei”, „Năluciri

perdute sau meditaţii filosofice”.

A murit în Târgovişte la 1 mai 1903, reprezentând

pentru Târgovişte „ctitorul studiului local al istoriei”
28

,

aşa cum afirma Constantin Manolescu.

Conf. univ. dr. Mihai Oproiu
Universitatea „Valahia” Târgovişte

Note :

1. Arhivele Statului Dâmboviţa, Primăria oraşului
Târgovişte, dos. 92/1872, f. 1.

2. În lucrarea autobiografică „Buchetul”, preciza că a fost
„comisar de propagandă... arestat şi cercetat 10 luni” iar
„entuziasmul revoluţionar tindea a face dintr-un pitic... ca
el... eroul acelor zile pline de speranţă”.

3. C. Manolescu, M. Oproiu, Societatea «Progresul», în
Acta Valachica, Târgovişte, 1972, p. 280.

4. I. D. Petrescu, Buchetul, Târgovişte, 1892, p. 110-111.
5. Arhivele Statului Dâmboviţa, Primăria oraşului

Târgovişte, dosar 1/1873, f. 42, 92. ; dosar 68/1873, f. 9.
6. Ibidem, dosar 88/1874, f. 56, 58; dosar 28/1873, f. 116, 133.
7. Ibidem.
8. În 1882 au fost invitate la serbarea şcolară 89 persoane

civile şi militare, iar în 1884 lista cuprindea 171, Arhivele
Statului Dâmboviţa, Primăria oraşului Târgovişte, dosar 46/
1882, f. 369.

9. Ibidem, f. 46, 207, 287.
10. Viorel Cosma, Un veac de la apariţia primei noastre lucrări

originale de istoria muzicii, în «Muzica», nr. 5/1972, p. 21.
11. Ibidem.
12. I. D. Petrescu, Buchetul, Târgovişte, 1892, p. 111.
13. Idem, Radu cel Mare, p. 66.
14. Idem, Tergoviştea. Schiţe istorice şi topografice,

Târgovişte, 1888.
15. Ibidem.
16. I. D. Petrescu, Buchetul,, Târgovişte, 1892, p. 111.
17. Idem, Radu cel Mare, p. 65.
18. Când vorbeşte despre Mitropolie subliniază că acele

constatări datează din 1866.
19. I. D. Petrescu, Buchetul, p. 131.
20. D. P. Condurăţeanu, Geografia, Târgovişte, 1886, p. 21.
21. Cazul Mitropoliei din Târgovişte.
22. Tipărită la Târgovişte, Tipografia «Viitorul».
23. Apărută la Târgovişte, Tipografia «Viitorul»
24. R. Gioglovan, Eliade Rădulescu ş i Târgoviştea,

Valachica, VII, p. 42.
25. I. D. Petrescu, Buchetul, p. 65.
26. Brutus Petrescu a murit în războiul de independenţă şi

aşa cum evidenţia tatăl său, a contribuit la „laurii victoriei
neamului şi la ghirlanda independenţei”.

27. I. D. Petrescu, Buchetul,
28. C. Manolescu, în „Valachica”, IX, Cultura, p. 96.
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avocatul Grigore Bălăşescu,

funcţionarul Ion al lui Popa Muscu,

învăţătorul Ion D. Popescu. Ei au

aşezat cu trudă pietrele de temelie

ale activităţii culturale în general şi

artistice în special.

Revizorul şcolar care-l

inspectează pe învăţătorul Ion D.

Popescu notează despre acesta că

se ocupă de educarea estetică a

elevilor, că a înfiinţat un cor în sat. Era un început

timid, care peste ani va da roade.

Pentru luminarea brăneştenilor învăţătorii satului

iniţiază o serie de manifestări culturale. Programa

existentă în documentarul şcolii, referitor la activităţile

cuprinse între 01.XI.1905 şi 01.III.1906 arată scopul

acestora : „Sezătorile săteşti sunt de mare însemnătate

pentru sătencele noastre, întrucât ele contribuie în mod

temeinic la ridicarea morală a sătencelor noastre”.

Înfiinţarea, în anul 1900, la Brăneşti a primei

ţesătorii mecanice din ţară, creează condiţii prielnice

desfăşurării şi a activităţii culturale. Astfel, nu numai

că locuinţele şi coşarele învelite cu coceni dispar

concomitent cu munca în fabrică, în sat apărând

impunătoare clădiri de utilitate publică (în anul 1909

are loc festivitatea de inaugurare a noului local al şcolii,

festivitate la care participă însuşi ministrul Instrucţiunii

Publice, Spiru Haret ; de asemenea, trei luni mai târziu

dintr-o delegaţie de oficialităţi ale statului care

vizitează Brăneştiul va face parte şi George Enescu).

Ţinând cont de faptul că întreprinderea a strâns în

jurul ei bărbaţi şi femei, băieţi şi fete, localnici sau

străini care înfrăţindu-se în muncă s-au apropiat şi

sufleteşte unii de alţii, împărtăşindu-şi necazurile şi

bucuriile vieţii, ne va fi uşor să înţelegem cum a luat

naştere gruparea coral-teatral-artistică. Ea nu făcea

altceva decât să răspundă cerinţelor trăirii împreună a

atâtor ceasuri din zi, a tinerilor muncitori din fabrică.

Acestora li s-au adăugat şi elevii de şcoală secundară,

precum şi tineretul neîncadrat în fabrică. Găsind

înţelegere şi chiar interes la organele de resort ale vieţii

culturale s-a ajuns la o înjghebare impunătoare, care a

antrenat şi a tras după ea şi celelalte sectoare ale vieţii

culturale şi sociale.

În anul 1900 la Brăneşti singura bibliotecă era cea

a şcolii proaspăt înfiinţată, care deţinea un număr de

30 de volume şi avea un cititor.

Imediat după terminarea primului război mondial,

în 1921 aici s-au pus bazele unei Case de citire, cu

sediul în locuinţa Mariei Pandeleanu, pe uliţa bisericii

vechi. Aici preotul Corneliu Cercel şi alţi intelectuali

citeau sătenilor analfabeţi din autori renumiţi şi

împrumutau cărţi celor cunoscători de slovă. Tot aici,

în scopul luminării minţii şi cultivării obştei s-au

organizat conferinţe populare cu intelectuali de vază

Traditii  bibliotecare
dâmbovitene

Legenda spune că Brăneştiul îşi trage numele de

la un ostaş al lui Mihai Viteazul, Bran Stegarul. Vrând

să-i răsplătească faptele de vitejie, voievodul l-a

chemat pe Bran Stegarul lângă cimitirul Tătarilor,

zicându-i: „Şi tu şi fratele tău Udrea şi Ianotă şi Priscaru

şi Mălurean să stăpâniţi pământul acesta cu oamenii

care trăiesc aici şi dacă o mai fi nevoie vreodată să

săriţi într-ajutor ţării şi să sădiţi duşmanilor loc de

odihnă la rădăcini”.

Noile condiţii economice, sociale şi politice

instaurate în România în a doua jumătate a secolului

al XIX-lea au deschis căi pătrunderii culturii în toate

straturile sociale şi în special în rândurile ţărănimii.

Faptul acesta este rezultatul confluenţei tradiţiilor

artistice ale poporului român cu activitatea neobosită,

de veacuri, a cărturarilor.

Limitat până atunci la entuziasmul creator al unor

personalităţi şi al unor centre de cultură a căror sferă

cuprindea în genere păturile culte, în a doua jumătate

a secolului al XIX-lea, fenomenul răspândirii culturii

capătă un aspect naţional. Bazele acestei transformări

au fost puse de Revoluţia de la 1848, înaltele sale idei

fiind duse mai departe de patrioţi ca Vasile Alecsandri,

Alecu Russo, M. Kogălniceanu ş.a.

Programul de culturalizare preconizat de Spiru

Haret cuprindea premisele organizării activităţii artistice

de amatori (coruri, teatre), şcoli de adulţi, mici expuneri

de popularizare a ştiinţei, grădiniţe şcolare, biblioteci

publice rurale în cadrul cărora s-a trecut treptat la

organizarea cercurilor culturale şi şezătorilor săteşti. În

acest cadru general se înscrie şi organizarea şi

desfăşurarea unei vieţi culturale în comuna Brăneşti.

Stimulaţi de efervescenţa epocii, intelectualii de aici se

angajează în nobila misiune pentru luminarea sătenilor.

Arhivele şi memoria bătrânilor au păstrat numele

unora dintre ei : învăţătoarea Maria Teodorescu,

Culturã ºi lecturã

publicã în comuna

Brãneºti
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ai ţării, chemaţi în mijlocul sătenilor. Oaspeţii învitaţi

să conferenţieze sau pur şi simplu să le vorbească

sătenilor, aparţineau pleiadei de bărbaţi luminaţi din

generaţia primului război mondial, care în focul

prădalnic al luptelor şi-au făurit idealuri pentru viaţa

paşnică de după marea încleştare.

Printre personalităţile care au păşit pe glia

brăneşteană se numără Simion Mehedinţi, care a venit

la Brăneşti înainte de anul 1922 şi a fost găzduit de

Corneliu Cercel. În numărul din 1 ianuarie 1922 al

publicaţiei „Prietenul nostru”, tipăritura Casei de citire

din Brăneşti, este redat un pasaj din cuvântul

profesorului Simion Mehedinţi, intitulat „Vorba de

aur”. Articolul se referă la creşterea şi educarea copiilor

şi conţine sfaturi pentru mame, ca principale

educatoare ale copiilor.

O altă personalitate care a vizitat Brăneştiul la

invitaţia aceluiaşi Corneliu Cercel este Gala Galaction,

a cărui vizită a avut loc în anul 1924. Din păcate nu se

păstrează nici un rând scris din cuvântul vorbitorului

de mare duh.

Aceste iniţiative nobile s-au năruit însă repede în

contextul certurilor dintre partidele politice, spre

paguba obştei brăneştene. Străduindu-se să înnoade

firul început cu peste un deceniu în urmă, preotul

Corneliu Cercel îşi caută din nou prietenii abandonaţi

pe terenul cultural. Astfel, el reia legătura cu centrala

Caselor Naţionale, cu care intrase în legătură încă de

la începutul activităţii sale culturale, şi invită din nou

la Brăneşti oameni de seamă din sânul acestei asociaţii.

În acest fel, în toamna anului 1934 sunt oaspeţi ai

satului: prof. universitar Gheorghe Ţiţeica şi generalul

Ion Manolescu, preşedintele Caselor Naţionale. Din

bilanţul pe care Corneliu Cercel îl prezintă distinşilor

oaspeţi cu prilejul acestei vizite aflăm că la data

respectivă biblioteca deţinea „câteva sute de volume”.

În 1939 filiala Caselor Naţionale din comuna

Brăneşti s-a transformat în Căminul Cultural „Bran

Stegarul”. O bună perioadă biblioteca a funcţionat într-o

sală de la etajul localului afectat căminului. În 1954

biblioteca s-a desprins de activitatea căminului,

funcţionând separat, ca instituţie pusă sub îndrumarea

organelor tutelare. La acea dată biblioteca deţinea un

număr de 1000 de volume. După anul 1965 biblioteca

s-a mutat în noul local al Căminului Cultural. În

perioada 1992 – 1998 a funcţionat într-o sală a

vechiului local al şcolii, pentru ca în 1999 să revină în

sediul Căminului Cultural.

În comuna Brăneşti funcţionează în prezent biblioteci

şcolare în satele : Brăneşti (3000 volume), Vulcana

Pandele (4300 volume), Gura Vulcănii (3500 volume).

Astăzi biblioteca comunală, ce poartă numele

scriitorului Teodor Balş, care a trăit o mare perioadă a

copilăriei în comuna noastră, deţine un număr de

aproximativ 8000 volume. Ea continuă tradiţia

culturală a comunei, prin organizarea de activităţi de

animaţie culturală, de aniversări ale unor personalităţi

locale sau ale culturii naţionale şi universale.

Luiza Barbu
Bibliotecar, comuna Brăneşti

Din activitatea bibliotecii, în timp
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Din via]a
bibliotecilor

BIBLIOTECILE PUBLICE

ÎN ROMÂNIA

Primele biblioteci publice au apărut la români – separaţi

pe atunci în trei state - în prima jumătate a secolului al XIX-

lea, în 1836 la Bucureşti şi în 1835 la Iaşi. Pe parcursul

secolului al XIX-lea şi pe toată durata secolului XX s-a

constituit, treptat, un sistem de biblioteci publice, de stat,

secondat până la al doilea război mondial şi de biblioteci

publice înfiinţate de asociaţii şi societăţi de lectură, ca

iniţiative particulare.

Înfiinţarea bibliotecilor de stat era prevăzută în prima

jumătate a secolului al XIX-lea în Regulamentele Organice

– documente cu rol de Constituţie în Valahia şi Moldova

înainte de 1848, iar primele regulamente de organizare şi

funcţionare a unor instituţii bibliotecare au apărut tot înainte

de 1850. După Unirea Principatelor Române, Valahia şi

Moldova, la 1859, în baza Regulamentului pentru

bibliotecile publice s-a organizat, în 1864, primul sistem

naţional de biblioteci alcătuit din instituţii centrale, cu

caracter naţional, la Bucureşti şi Iaşi, biblioteci didactice

(şcolare) şi biblioteci comunale (în toate comunele rurale şi

urbane).

În 1898 ministrul Instrucţiunii publice, Spiru Haret, a

iniţiat un program de înfiinţare a 320 de biblioteci populare

pe lângă şcolile rurale.

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea societatea

românească s-a modernizat rapid, după modele occidentale,

îndeosebi franceze. Au luat fiinţă numeroase instituţii între

care şi Academia, care avea să joace un rol de referinţă în

viaţa intelectuală şi ştiinţifică a ţării.

În anul 1867 s-a constituit Biblioteca Academiei
Române pe baza donaţiilor primilor academicieni, în scopul

alcătuirii fondului documentar necesar studiului istoriei,

culturii şi civilizaţiei româneşti, cercetării în domeniile

ştiinţifice pozitive, structurării identităţii şi legitimării

creaţiei naţionale, într-o epocă a afirmării principiului

naţionalităţilor şi formării, pe acest teritoriu, a statelor

moderne.

Din vechile biblioteci de învăţământ ale secolului al

XVIII-lea, moştenitoare ale tradiţiilor cărturăreşti şi

fondurilor bibliotecilor umaniste româneşti anterioare, s-au

născut, la începutul secolului al XIX-lea. Biblioteca

Colegiului Naţional de la Sf. Sava din Bucureşti şi Biblioteca

Academiei Mihăilene din Iaşi, care s-au deschis către

publicul larg, răspunzând însă cu precădere cerinţelor

învăţământului, mai ales după înfiinţarea Universităţilor (la

Iaşi în 1860 şi Bucureşti în 1864). Universitatea din

Bucureşti nu a avut o bibliotecă proprie până în anul 1895,

când a fost creată Biblioteca Fundaţiei Universitare „Carol
I”.

După realizarea Marii Uniri, în anul 1918, statul român

a dezvoltat o nouă politică culturală, şi ca întreaga societate

românească, lumea bibliotecilor a cunoscut o etapă de

dezvoltare în care sistemul propriu-zis al acestei instituţii s-a

articulat şi s-a extins la nivelul întregii ţări.

În 1932 apărea Legea pentru organizarea bibliotecilor
şi muzeelor publice comunale prin care structurile

administraţiei publice teritoriale (fiecare municipiu, comună

urbană şi rurală) erau obligate să înfiinţeze „o bibliotecă

publică, accesibilă tuturor, cu cărţi şi publicaţii de literatură,

artă şi ştiinţă de valoare culturală şi morală”. Se făcea o

departajare netă de bibliotecile şcolare ce urmau să răspundă

doar necesităţilor de instrucţie şi educaţie.

Un al „treilea val” în evoluţia sistemului de biblioteci

din România a urmat în deceniile următoare celui de al doilea

război mondial. Noul regim comunist a centralizat

administraţia, inclusiv în domeniul culturii şi statul a devenit

unicul proprietar şi gestionar al bunurilor şi instituţiilor, chiar

culturale. În această etapă statul a căutat să acopere teritoriul

naţional cu o reţea de biblioteci publice, urbane şi rurale,

sub tutela metodologică a Ministerului Culturii. Prin

Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1542 din 1951 privind

măsurile ce trebuiau luate pentru îmbunătăţirea activităţii

bibliotecilor din România s-au pus bazele unui sistem integrat

de biblioteci.

Decretul nr. 703 din 1973 privind stabilirea normelor

unitare de structură pentru unităţile cultural educative,

republicat în 1977, stabilea organizarea bibliotecilor de stat
pe următoarele tipuri : biblioteci naţionale, biblioteci de
învăţământ (şcolare şi de învăţământ superior), biblioteci
specializate şi biblioteci publice.

Bibliotecile publice de stat sunt organizate pe criteriul

teritorial, câte una în fiecare unitate administrativă : 41

biblioteci judeţene, 206 biblioteci municipale şi orăşeneşti,

2.688 biblioteci comunale, aflându-se în consecinţă sub tutela

administrativă şi financiară a acestor structuri ale

administraţiei publice. În România funcţionează două

biblioteci naţionale, istoric constituite : Biblioteca Academiei

Române (1867) şi Biblioteca Naţională a României (1955).

În reţeaua bibliotecilor de învăţământ funcţionează

5.547 biblioteci de învăţământ preuniversitar, 42 biblioteci

ale Caselor corpului didactic, 49 biblioteci ale instituţiilor

de învăţământ superior, 4 biblioteci centrale universitare şi

o bibliotecă centrală pedagogică.

După o perioadă în care statul s-a preocupat de

înfiinţarea şi înzestrarea bibliotecilor, dar în care cenzura a

supravegheat cu stricteţe fondurile, „epurând” tot ce nu era

considerat corect din perspectiva ideologiei comuniste

oficiale, a urmat o epocă de reducere a sumelor alocate.

Activitatea bibliotecilor a fost subordonată factorului poli-

tic prin acţiuni propagandistice, achiziţii dirijate (30% din

volumul total al acestora era orientat spre cartea din domeniul

ideologiei dominante), accesul limitat al unităţilor la unele

categorii de lucrări, neglijarea resurselor materiale şi a

logisticii necesare funcţionării bibliotecilor publice.
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Finanţate de stat, lipsite de orice alte resurse, bibliotecile

publice de stat şi-au văzut bugetele reduse de la an la an,

după 1970. Ritmul de construcţie a noilor clădiri s-a diminuat

drastic, iar instituţiile au ajuns la limita de subzistenţă. Practic

în perioada 1974 – 1989 s-a interzis total construcţia de

biblioteci (cu excepţia localului Bibliotecii Naţionale).

Clădirile s-au degradat, fondurile s-au învechit şi nu au mai

fost împrospătate, mobilierul s-a uzat.

Primele demersuri pentru informatizarea Bibliotecii

Naţionale a României, foarte timide, au început în anul 1979

dar starea acestei instituţii, lipsită de local propriu şi

echipamente indică starea lecturii publice în România.

Structura sistemului de biblioteci publice de stat era

bazată pe criteriul teritorial : biblioteci judeţene, municipale,

orăşeneşti, comunale. Biblioteca Naţională purta numele de

Biblioteca Centrală de Stat. Activitatea tuturor acestor

biblioteci era coordonată de Ministerul Culturii (numit

Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste) printr-o direcţie

de specialitate. În cadrul Bibliotecii Centrale de Stat

funcţiona un serviciu „metodic”, de îndrumare. Bibliotecile

judeţene la rândul lor, aveau în subordine metodologică

bibliotecile publice locale, pentru care realizau şi o serie de

servicii centralizate.

Dr.  Gheorghe Buluþã
Universitatea de Medicină Bucureşti

BIBLIOTECA JUDEÞEANÃ
 „ION HELIADE RÃDULESCU”

���� În achiziţiile de carte s-a ţinut cont de: structura

actuală a colecţiilor, dezvoltarea economico-socială a

judeţului, compoziţia socio-profesională a comunităţii

servite, existenţa în municipiul Târgovişte a Universităţii

„Valahia” cu profilele sale, dimensiunea fondurilor alocate.

Colecţia de documente, grafice şi audio-vizuale a crescut

cu 12.474 unităţi de bibliotecă prin achiziţii de la SC

Prolibris, alţi agenţi comerciali, contacte directe cu editurile,

transfer de la Ministerul Culturii şi Rezerva Naţională de

Carte, direct de la autori, precum şi donaţii sau schimb cu

alte biblioteci din ţară.

���� Au fost prelucrate în sistem informatizat (prin

programul TLIB) un număr  de 10.734 cărţi. Prin

achiziţionarea a două  module ale acestui program

(Catalogare, Circulaţie) s-au creat premisele corelării bazei

noastre de date cu cele ale Bibliotecii Naţionale şi alte

biblioteci. S-a actualizat programul de contabilitate şi

informaţional.

����  Pentru satisfacerea cerinţelor de lectură ale

utilizatorilor au fost elaborate: fişierele tematice:

Dezvoltarea economico-socială şi culturală a judeţului
Dâmboviţa în 1999 (reflectată în presa centrală şi locală);

În conformitate cu Regulamentul de organizare şi

funcţionare a bibliotecilor publice aprobat de Ministerul

Culturii prin Ordinul 2069/98, a celorlalte acte normative

ce reglementează domeniul bibliotecar, activitatea

bibliotecilor publice din judeţul Dâmboviţa a avut drept

criteriu fundamental, în anul 1999, satisfacerea la parametrii

superiori a cerinţelor de documentare şi informare a

membrilor comunităţilor în cadrul cărora îşi desfăşoară

activitatea. Potrivit strategiei prezente şi viitoare privind

dezvoltarea şi diversificarea demersului cultural,

informaţional instructiv-educativ, bibliotecile au acţionat

pentru realizarea următoarelor obiective: dezvoltarea şi

îmbunătăţirea structurii tematice a colecţiilor, organizarea

şi conservarea lor eficientă; ridicarea calităţii serviciilor

prestate utilizatorilor; atragerea în sfera lecturii a unui număr

însemnat de locuitori cu diverse preocupări socio-

profesionale; aniversarea unor evenimente şi personalităţi,

prin organizarea unor activităţi de animaţie culturală;

continuarea muncii de cercetare a tradiţiilor culturale şi de

lectură, valorificarea acestora; îndrumarea metodologică a

bibliotecilor orăşeneşti şi comunale; preocuparea pentru

ridicarea pregătirii profesionale; îmbunătăţirea bazei

materiale şi funcţionale a demersului bibliotecar.

DIN ACTIVITATEA BIBLIOTECILOR PUBLICE
DIN JUDE}UL DÂMBOVI}A ÎN ANUL 1999
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Tendinţe şi orientări în activitatea
biblioteconomică; Fişierul noutăţilor
din bibliotecă; Fişiere pe profesii ale

utilizatorilor de carte tehnico-ştiinţifică;

au fost actualizate bibliografiile

deschise: Tranziţia spre economia de
piaţă; Cerinţe ale managementului
modern.

����  Preocupările noastre în

cercetarea tradiţiilor culturale, de

lectură publică în  judeţ,  le-am

valorificat prin comunicăr i la

manifestările tradiţionale organizate de

Biblioteca judeţeană, de alte instituţii

de cultură atât pe plan central cât şi

local, la consfătuirile metodice la care

au participat bibliotecari din reţeaua

aşezămintelor de cultură cât şi la

aniversarea înfiinţării unor biblioteci.

���� S-au tipărit de către biblioteca

noastră: Dicţionarul de literatură al
judeţului Dâmboviţa (autori: Victor

Petrescu, Serghie Paraschiva), buletinul

bibliologic Curier (nr . 10-11) şi

Calendarul principalelor evenimente

social-culturale ale anului 1999.

���� Au fost atraşi la lectură 11.786

cititori (12% din populaţia

municipiului) şi  eliberate spre

consultare 375.608 publicaţii (32 cărţi/

cititor).

����  Au fost organizate 85 de

activităţi de animaţie culturală, din

acestea detaşându-se:

• Zilele bibliotecii, din program:

Simpozionul Tradiţii ale culturii

medievale româneşti, prilejuit de

împlinirea a 350 de ani de la apariţia la

Târgovişte, a Trodului penticostar

slavonesc (1649) şi a comemorării a

340 de ani de la moartea lui Udrişte

Năsturel (1659), important om de

cultură al vieţii spirituale româneşti;

lansarea şi prezentarea unor noi apariţii

editoriale; întâlniri cu scriitori şi editori

(dr. Ion Haineş, Ştefan Ion Ghilimescu,

Teodor Simion, Gheorghe Buluţă ş.a.);

masa rotundă  Perfecţionarea

profesională a bibliotecarilor,

prioritate în modernizarea actului de

lectură;  dezbaterea Informarea

bibliografică şi  documentară în

bibliotecile publice; vernisarea unor

expoziţii de carte, documente şi grafică.

• Sesiunea anuală de studii şi

comunicări Târgovişte – continuitate

culturală în timp, desfăşurată pe 2

secţiuni: Târgovişte, Cetate a culturii

româneşti şi Biblioteca, fundament al

educaţiei permanente. Comunicările au

fost susţinute de specialişti de la

Ministerul Culturii, Biblioteca

Municipală „Mihail Sadoveanu” din

Bucureşti, Universitatea Bucureşti,

Universitatea „Valahia” Târgovişte,

bibliotecile judeţene Argeş, Vâlcea,

Prahova, Dâmboviţa.

• Zilele Bibliotecii „Târgovişte”

de la Chişinău s-au constituit într-un

moment cultural semnificativ pentru

promovarea creaţiei culturale,

dezvoltarea spiritualităţii  locale.

Activităţile s-au deschis cu simpozionul

Tradiţii  ale culturii medievale
târgoviştene, au mai cuprins: Salonul
editorial dâmboviţean (fiind prezentate

lucrări apărute în cursul anului 1999,

autori: Mircea Horia Simionescu,

Ştefan Ion Ghilimescu, Mihai Gabriel

Popescu, Ana Dobjanski, Maria

Georgescu ş.a.), a fost inaugurat Salonul

muzical Crizantema; au fost lansate

volumele unor scriitori din Chişinău

(Grigore Botezatu, S. Afanasiu, I.

Deleanu).

• Au fost aniversate sau

comemorate personalităţi ale artei şi

culturii române şi universale ca: I. Al.

Brătescu-Voineşti ,  Grigore

Alexandrescu, Smaranda Gheorghiu,

Octavian Goga, George Călinescu,

Liviu Rebreanu, Byron, H. Balzac, Al.

Puşkin ş.a.

���� În colaborare cu alte instituţii

culturale judeţene, în coordonarea

Inspectoratului pentru Cultură am

participat, prin acţiuni specifice, la

defăşurarea unor acţiuni reprezentative,

precum: concursul naţional de literatură

Moştenirea Văcăreştilor, de romanţe

Crizantema de Aur, sesiunea anuală de

comunicări a Complexului Naţional

Muzeal „Curtea Domnească”, la unele

activităţi organizate de Inspectoratul

Şcolar, Casa Corpului Didactic, Cercul

Militar Târgovişte.

���� S-a dezvoltat baza materială a

bibliotecii prin: dotarea cu obiecte de

inventar în valoare de peste 57 milioane

lei (rafturi metalice la depozitul general,

rafturi lemn, mobilier în secţii), s-a

achiziţionat un sistem închis de

televiziune la secţia de împrumut adulţi,

centrală telefonică, a fost dezvoltată

reţeaua de informatizare cu un

calculator şi 2 terminale, a fost amenajat

un birou pentru înscrierea centralizată

a cititorilor.

����  Din punct de vedere

organizatoric a fost întocmit şi avizat

de Consiliul Judeţean Dâmboviţa noul

Regulament de organizare şi
funcţionare a bibliotecii, pe baza

Regulamentului aprobat de Ministerul

Culturii prin Ordinul 2069/98.

BIBLIOTECI ORÃªENEªTI

���� În colecţiile celor 4 biblioteci

orăşeneşti (Găeşti, Moreni, Pucioasa,

Titu) au intrat 1.627 volume (în valoare

de peste 31 milioane lei) din care: 1.119

au fost transferate de la Biblioteca

judeţeană, 369 au fost cumpărate cu

fonduri de la consiliile locale iar 139

provin din donaţii.

����  Colecţiile de periodice au

crescut prin dotarea cu reviste de cultură

subvenţionate de Ministerul Culturii

(România literară, Universul cărţii,
Vatra, Tomis, Familia, Cronica, Teatrul
azi, Astra etc.), cu publicaţii editate pe

plan judeţean (Realitatea dâmbovi-
ţeană).

���� Au fost înscrişi 12.526 cititori,

difuzându-se 200.189 volume, indicele

de atragere la lectură fiind 18,72% iar

cel de lectură 15,98 cărţi/cititor.

����  Pe baza Calendarului
principalelor evenimente social-

culturale ale anului (editat de Biblioteca

judeţeană) au fost organizate activităţi

de animaţie culturală dedicate unor

evenimente semnificative din istoria

poporului român sau prilejuite de

aniversarea, comemorarea unor

scriitori, personalităţi ale vieţii culturale

şi ştiinţifice.

���� La Găeşti, Moreni şi Pucioasa

au fost organizate Zilele bibliotecii cu

un program divers, atrăgător, la care au

participat reprezentanţi ai instituţiilor de

cultură judeţene, consiliilor locale, cât

şi  oameni de cultură din aceste

localităţi,  cititori ai bibliotecii.

Activităţile s-au referit, în principal, la:

Găeşti - aniversarea a 75 de ani de la

înfiinţarea bibliotecii orăşeneşti,

lansarea şi prezentarea volumelor unor

scriitori găeşteni (Nicolae Neagu, Tudor

Cristea, Dumitru Ungureanu, Alecu

Vaida Poenaru); concurs de recitări din

fabule cuprinse în lucrarea Cutia
Pandorei de Aurel Iordache, expoziţia

de carte şi documente Găeşti, arc peste
timp; Moreni – dialog profesional pe

tema Biblioteca publică,  factor
important al circulaţiei informaţiei într-
o colectivitate; întâlniri cu scriitorii:
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Ştefan Ion Ghilimescu, Paul Sân-Petru,

Mircea Dinu care şi-au prezentat şi

unele lucrări proprii; medalion literar

cu prilejul aniversării centenarului

naşterii scriitorului,  criticului şi

istoricului literar George Călinescu;
expoziţii  de carte, pictură ,

metaloplastie, icoane pe sticlă şi lemn,

peisaje; audiţii muzicale etc.; Pucioasa:

simpozion Pucioasa, cronică în timp;

prezentarea lucrării Oraşul Pucioasa,
staţiune turistică de interes naţional;
întâlnire cu scriitorii

Constantin Voicu, Mihai

Gabriel Popescu; dialog

profesional pe tema

Biblioteca, fundament al
educaţiei permanente;

recitaluri de versuri;

expoziţie de căr ţi cu

autografe, de pictură şi

grafică.

BIBLIOTECI
COMUNALE

���� Colecţiile au crescut

cu 10.047 volume (în

valoare de aproape 150

milioane lei), din care 2.817

au fost transferate de la

Biblioteca judeţeană, 5.853

au fost cumpărate cu

fonduri de la consiliile

locale, iar 1.377 provin din

alte surse.

���� Unele biblioteci au

primit reviste culturale

tipărite pe plan central sau

în unele oraşe ale ţării, toate

bibliotecile au fost abonate la revista

Biblioteca, 25 din acestea şi-au procurat

Caietele bibliotecarului, numărul 1-7,

lucrări de specialitate apărute sub egida

Centrului de Pregătire şi Formare a

Personalului din Instituţiile de Cultură.

���� Au fost atraşi la lectură 32.207

cititori, fiind eliberate spre consultare

297.976 volume; ca şi în anii anteriori

în majoritatea bibliotecilor s-a acţionat

pentru realizarea unor indicatori

biblioteconomici în concordanţă cu

numărul locuitorilor din comunitatea ce

o servesc şi opţiunile de studiu ale

acestora, rezultate superioare obţinând

bibliotecile Bezdead, Cobia, Doiceşti,

Dragomireşti, Glodeni, Gura Ocniţei,

Lucieni, Ocniţa, Tătărani, Răzvad,

Ulmi, Văcăreşti, Voineşti, Băleni.

���� Au fost organizate numeroase

activităţi de animaţie culturală dedicate

unor momente semnificative din istoria

poporului român sau prilejuite de

aniversarea unor scriitori, personalităţi

ale vieţii  culturale şi  ştiin ţifice

(predominând cele legate de împlinirea

a 150 de ani de la naşterea lui Mihai

Eminescu) precum şi  de Zilele
Internaţionale ale: Copilului, Cărţii
pentru Copii, Culturii, Teatrului,
Sănătăţii, Monumentelor istorice etc.

���� S-a continuat realizarea unor

momente culturale ocazionate de

aniversarea unui număr de ani de la

înfiinţarea primelor forme de lectură,

biblioteci în unele localităţi

dâmboviţene (Găeşti ,  Bucşani,

Comişani, Dragodana, Morteni, Nucet,

Odobeşti, Răzvad, Bărbuleţu) şi în

comuna Ulmi unde biblioteca a primit

numele Căpitan Andreescu, acesta fiind

un promotor al actului cultural local în

perioada interbelică.

����  Corespunzător Programului

întocmit de instituţia noastră cu Centrul

de Pregătire şi Formare a Personalului

din Instituţiile de Cultură, 6 bibliotecare

au absolvit cursul de iniţiere şi formare

Bazele biblioteconomiei, iar două

bibliotecare (Ulmi şi Doiceşti) au urmat

un curs de formare în domeniul

comunicării sociale şi relaţiilor publice

organizat de Ministerul Culturii

împreună cu Ambasada Danemarcei (cu

participare la un program de pregătire

în Danemarca).

����  În centrele metodice s-au

organizat dialoguri profesionale pe

următoarele probleme: Informarea şi
documentarea în biblioteci (semestrul

I), Biblioteca publică şi comunitatea
locală (semestrul II), remarcându-se

activităţile desfăşurate la

Cobia, Iedera, Cândeşti ,

Bucşani, Băleni, Ocniţa,

Slobozia Moară,  Ulmi,

Bărbuleţu.

����  La solicitarea

consiliilor locale Brezoaele,

Crevedia şi Sălcioara au fost

organizate concursuri de

specialitate pentru ocuparea

postului de bibliotecar; în

prezent în cele 76 de comune

avem încadraţi 75 bibliotecari

cu normă întreagă şi unul cu

îndemnizaţie.

���� În anul 1999 au fost

aprobate de consiliile locale

regulamentele de organizare
şi funcţionare a bibliotecilor
comunale, întocmite pe baza

celui aprobat de Minsiterul

Culturii prin Ordinul 2069/98

Activitatea desfăşurată

în anul 1999 de bibliotecile:

judeţeană , orăşeneşti  şi

comunale a conturat cu mai

multă fermitate rolul acestor

instituţii de cultură în sistemul

educaţional local, contribuţia

lor, prin instrumentele specifice cu care

operează, la ridicarea şi promovarea

culturii, lecturii publice în comunitate,

la informarea populaţiei cu tot ce a creat

mai valoros gândirea şi activitatea

umană pe toate treptele de dezvoltare a

societăţii româneşti.

A rezultat încă  odată , că

personalitatea bibliotecarului, calitatea

cunoştinţelor sale, aptitudinea de a

îndruma lectura celor care intră în

universul cărţii, joacă un rol important

în formarea şi menţinerea cititorilor ca

apropiaţi ai bibliotecii, instituţie de

cultură ce deţine şi valorifică un

însemnat potenţial informaţional.

      Florin Dragomir
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BIBLIOTECA „Ion Heliade Rãdulescu”

şi structura socio-profesională a populaţiei din
comună, de cerinţele reale şi potenţiale ale
acesteia, prin :

- completarea curentă şi retrospectivă a
colecţiilor (achiziţii, abonamente, transfer, donaţii

şi alte surse), cu peste
....... unităţi de bibliotecă,
corespunzător resur-
selor financiare alocate
de Consiliul Local şi altor
posibilităţi ce pot fi găsite
la nivelul localităţii ;

- ţ inerea la zi a
eviden ţei primare şi

individuale (RI, RMF) a colecţiilor, a circulaţiei lor
în relaţia bibliotecă-utilizator-bibliotecă, conform
normelor tehnice actuale, corelarea permanentă
a acesteia cu cea existentă la contabilitatea
primăriei ;

- efectuarea, în trimestrul ........ a unui sondaj
de opinie pentru depistarea preferinţelor de studiu,
informare, documentare şi recreere a utilizatorilor,
valorificând concluziile desprinse prin achiziţia
ulterioară de carte ;

- contactarea unor persoane fizice şi juridice
ce pot sprijini financiar sau prin donaţii creşterea
fondului de publicaţii al bibliotecii (şcoală, biserică,
firme particulare, persoane care s-au născut în
comună sau au legături de familie ori spirituale
cu aceasta) ;

- cu prioritate, vor fi achiziţionate lucrări
cuprinse în bibliografia şcolară, literatură pentru
copii şi tineret, literatură română, lucrări de
referinţă, lucrări ale scriitorilor dâmboviţeni, cât şi
cele ce pot constitui un fond monografic local
(printr-o legătură mai strânsă cu editurile
târgoviştene) ;

- se va insista pe creşterea numărului de
abonamente atât la publicaţiile de specialitate cât
şi la cele judeţene şi centrale cu aderenţă în rândul
utilizatorilor.

b) Cercetare, informare bibliografică.
- se va asigura informarea curentă a

utilizatorilor cu fondul de publicaţii de care dispune
precum şi cu noile apariţii ce intră în colecţiile
bibliotecii, prin organizarea periodică de expoziţii,
vitrine tematice, panouri, liste etc. ;

- o bună valorificare a cataloagelor (alfabetic
şi sistematic) ;

- întocmirea unor bibliografii la cerere, buletine
bibliografice, liste cu cărţile scriitorilor dâmboviţeni
existente în bibliotecă ;

- realizarea unui pliant publicitar care va
conţine : numărul şi structura colecţiilor, programul
de funcţionare a bibliotecii, condiţiile de înscriere

Regulamentul de organizare şi funcţionare a
bibliotecilor publice, aprobat prin Ordinul
Ministerului Culturii nr. 2069/1998 stabileşte
normele de organizare şi funcţionare a bibliotecilor
publice aflate sub autonomia administrativă a
consili ilor locale şi
judeţene şi sub
autoritatea de specialita-
te a Ministerului Culturii.

Articolul 22 (1) din
acest Regulament
prevede că activitatea
bibliotecilor publice se
desfăşoară pe bază de
programe anuale şi proiecte culturale pe termen
mediu şi lung. Acelaşi articol (alineatul 3)
stabileşte că «În cazul bibliotecilor publice fără
personalitate juridică, bibliotecarul responsabil
propune spre aprobare consiliului local proiectele
programelor de activitate, până cel mai târziu în
luna decembrie a anului în curs pentru anul
urmă tor, iar după aprobare răspunde de
executarea lor».

Pornind de la aceste cerinţe, consiliul de
administraţie al Bibliotecii Judeţene «Ion Heliade
Rădulescu», prin serviciul metodic, a orientat şi
sprijinit bibliotecarii din bibliotecile comunale în
conceperea unor programe anuale coerente şi
integratoare, pentru ca acestea să fie instrumente
de reală eficienţă în desfăşurarea demersului
bibliotecar. Am avut în vedere ca programul să
permită o viziune cuprinzătoare asupra activităţii
bibliotecilor, pornind de la constituirea, evidenţa
şi valorificarea colecţiilor, la animaţia culturală, cea
de cercetare a tradiţiilor lecturii publice locale,
aspecte organizatorice şi administrativ-
gospodăreşti, realizându-se în acest fel o
concretizare a funcţiilor principale ale bibliotecii :
de conservare, informaţională, cultural-educativă
şi organizatorică. Toate acestea vizează
realizarea unor indicatori biblioteconomici
(atragere la lectură, de lectură, circulaţie,
frecvenţă, de dotare) superiori, satisfacerea
optimă a cerinţelor şi intereselor de studiu ale
populaţiei din comunitatea locală. Programele, în
general, ţin cont de tradiţii, dotare, cadrul socio-
economic şi cultural în care funcţ ionează
biblioteca.

Redăm selectiv, principalele obiective şi
măsuri ce şi le-au propus pentru realizare, unele
din bibliotecile comunale în anul 2000 :

a) Colecţionarea, dezvoltarea, organizarea şi
punerea la dispoziţia utilizatorilor a colecţiilor
enciclopedice de carte, periodice şi alte materiale
purtătoare de informaţii, în funcţie de dimensiunile

DESPRE PROGRAMAREA
ACTIVITÃÞII LA

BIBLIOTECILE COMUNALE
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şi împrumut, texte despre cultură, carte etc. ;
- participarea la întocmirea unei monografii a

comunei, adunându-se şi prelucrându-se date şi
informaţii despre trecutul istoric, social-cultural al
localităţii ;

- studiul revistei Biblioteca, a buletinul
bibliologic Curier (editat de Biblioteca Judeţeană),
a alte lucrări de specialitate, în vederea aplicării,
conform specificului şi posibilităţilor locale, a
experienţei pozitive în domeniul bibliotecar ;

- conlucrarea la activităţ ile specif ice
organizate în centrul metodic, realizându-se cu
ceilalţ i participanţ i dialoguri profesionale,
dezbateri, alte activităţi pe probleme legate de
optimizarea şi modernizarea demersului
bibliotecar.

c) Relaţii cu publicul, animaţia culturală.
- atragerea la lectură a circa ....... cititori, din

care, pe trimestre ......., difuzarea a aproximativ
....... volume, efectuând o documentare la şcoli,
celelalte instituţii şi societăţi comerciale din
comună privind numărul şi structura socio-
profesională şi pe vârste a populaţ iei din
comunitatea locală ;

- cititorii vor fi orientaţi în cunoaşterea şi
folosirea cataloagelor, a altor surse de informare
şi documentare existente în bibliotecă ;

- se vor împrumuta utilizatorilor la domiciliu,
documente din fondul uzual, pe o perioadă de 14
zile care poate fi prelungită până la 30 de zile,
respectându-se prevederile Regulamentului de
organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice ;

- se va analiza şi propune bibliotecii judeţene
şi consiliului local, până la data de .............,
casarea, conform legislaţiei în vigoare, a unor
publicaţii care au o slabă circulaţie sau care
prezintă un grad avansat de uzură fizică ;

- colecţiile de periodice curente, constituite
anual, care sunt de cel puţin 2 ani în gestiunea
bibliotecii vor fi predate unităţilor abilitate să le
preia şi să le valorifice ;

- se vor efectua operaţiuni de recuperare fizică
a publicaţiilor degradate sau a contravalorii celor
nerestituite de cititori, la valoarea actualizată ;

- ţinând cont de Calendarul evenimentelor so-
cial culturale ale anului 2000 (editat de Biblioteca
Judeţeană), precum şi de alte aniversări şi
comemorări, se vor organiza lunar, activităţi de
animaţie culturală, de comunicare a colecţiilor
precum : medalioane şi concursuri literare,
expoziţii, prezentări şi recenzii de carte, ore de
poveşti, mese rotunde, întâlniri cu scriitori şi
editori, cu personalităţi culturale locale, judeţene
etc. ;

- în luna ............ se va organiza cu sprijinul

Bibliotecii Judeţene şi în colaborare cu factorii
culturali locali Zilele bibliotecii comunale, cu un
program divers şi atrăgător pentru locuitorii
comunei.

d) Dezvoltarea bazei materiale a bibliotecii.
- se va întocmi planul de venituri şi cheltuieli

al bibliotecii pe anul în curs, acesta va fi supus
spre aprobare consiliului local în vederea
efectuării operaţiunilor financiar-contabile aferente
execuţiei bugetare anuale ;

- în acest an se vor confecţiona cu ajutorul
primăriei ........... rafturi şi următoarele materiale
şi mijloace audio-vizuale necesare desfăşurării
activităţii ......;

- se vor asigura, cu sprijinul primăriei, condiţii
minimale de funcţionare a bibliotecii (lumină,
încălzire etc.).

e) Probleme organizatorice.
- conform Regulamentul de organizare şi

funcţionare a bibliotecilor publice, programul de
funcţionare este următorul : .............. ;

- având în vedere legislaţia contabilă în
vigoare precum şi articolul 27, capitolul II din
Regulament, în perioada .............. se va efectua
inventarul fondului de publicaţii al bibliotecii.

Din studiul programelor de activitate, pe acest
an, a bibliotecilor comunale rezultă că majoritatea
cuprind obiectivele şi măsurile enunţate, fiind
concretizate şi încadrate în termene de realizare.
Desigur, în funcţie de posibilităţi, cerinţe şi condiţii
specifice fiecărei localităţi, se propun şi alte
activităţ i , menite să asigure o mai bună
desfăşurare a actului de lectură. Ne referim la
bibliotecile comunale Bezdead, Buciumeni,
Cojasca, Dragomireşti, Glodeni, Lucieni, Răzvad,
Tătărani, Iedera, Ulmi, Văcăreşti. Mai puţină
claritate, cuprindere şi formulare concretă a
obiectivelor şi măsurilor propuse, constatăm în
programele bibliotecilor comunale Butimanu,
Hulubeşti, Petreşti, Morteni, Mătăsaru, Odobeşti,
Sălcioara.

Apreciem că modul cum este întocmit
programul de activitate reflectă nivelul profesional
al bibliotecarului, iar acţiunea acestuia pentru
finalizarea celor propuse depinde şi de mobilitatea
cu care acţionează în soluţionarea problemelor,
de adaptarea lui la cerinţele utilizatorilor, de
fermitatea şi consecvenţa de care trebuie să dea
dovadă în tot ce întreprinde pentru afirmarea
bibliotecii în sistemul educaţional local.

Victor Petrescu
Florin Dragomir
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BIBLIOTECA „Ion Heliade Rãdulescu”
prezentat interesante comunicări;
printre acestea enumerăm: Cultura

informaţiei şi comunicării la început
de mileniu (dr. Doina Banciu), Teorii
actuale în comunicare (dr.Sultana
Craia), Civilizaţia cărţii şi bibliotecii
la români (dr. Gheorghe Buluţă),
Biblioteca publică şi utiliztorii ei

(Victor Petrescu), Crearea unei
pagini WEB pentru biblioteci (Erich
Agnes), Implementarea noilor tehnici
de comunicaţie birotică în biblioteci
(Ileana Faur), Biblioteca publică în
procesul educaţiei permanente

(Sorina Niţă). Din comunicările
studenţilor anului III al Secţiei de
Biblioteconomie, Arhivistică amintim:
Aspecte din evoluţia bibliografiei
naţionale române (Liliana Teleleu),
Activitatea editorială târgovişteană în

sec.al XX-lea (Mirela Mateescu),
Biblioteca virtuală (Mariana
Gâţulescu), Documente multimedia
(Roxana Neguleţ), Bibliografia
literară română azi (Irina Neaga ),
Aspecte contemporane în

managementul instituţiei bibliotecare
(Florina Panait).

Lucrările sesiunii s-au încheiat
cu prezentarea expoziţiei de carte
Biblioteca în societatea
informaţională, unde au fost

expuse lucrări în domeniu, apărute
în ultimul timp, printre acestea:
Sisteme automatizate de informare
şi documentare (Doina Banciu),
Marketing ş i cultură (Maria
Moldoveanu, Valeriu Ioan Franc),

Civilizaţia bibliotecilor (Gheorghe
Buluţă), Informatizarea bibliotecilor
publice (Doina Banciu), etc.

În scopul ridicării pregătir ii
profesionale a bibliotecarilor, în
programul Zilelor au fost cuprinse

şi activităţi ce au vizat prezentarea
unor preocupări şi iniţ iative în
dezvoltarea lecturii publ ice,
optimizarea demersului bibliotecar.
Printre acestea: a fost organizată la
Voineşti consfătuirea metodică pe

tema „Biblioteca publică - instituţie
cu valenţe majore în animaţia
culturală locală” evidenţiindu-se, în
dezbateri, modalităţile folosite de
bibl iotecile comunale pentru
integrarea lor în comunitatea locală,

creşterea eficienţei animaţiei
culturale în valorificarea colecţiilor.

În comuna Băleni s-au aniversat
80 de ani de la înfiinţarea bibliotecii
comunale, intelectuali din această

TÂRGOVIŞTE

În perioada 19-21 aprilie s-a
desfăşurat ediţia din acest an a
Zilelor bibliotecii „Ion Heliade
Rădulescu” din Târgovişte, cu un

program care a relevat evenimente
culturale majore ale anului 2000,
promovând, totodată, creaţii literare
ale unor autori local i cât şi noi
experienţe în perfec ţ ionarea
demersului bibliotecar.

Activităţ ile s-au deschis cu
simpozionul „Eminescu – geniu al
spiritualităţii naţionale”, prilejuit de
împlinirea a 150 dc ani de la naşterea
marelui creator. În comunicările
prezentate au fost reliefate

preocupări diverse în creaţ ia
eminesciană, receptate în timp:
Eminescu - traducător (dr. Petre
Gheorghe Bârlea, Universitatea
„Valahia”); Eminescu - istoric
(George Coandă, Universitatea

„Valahia”); Publicistica lui
Eminescu (Victor Petrescu,
Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade
Rădulescu”); Eminescu în viziunea
lui Nichita Stănescu (Ştefan Ion
Ghilimescu, Inspectoratul pentru

Cultură al Judeţului Dâmboviţa),
Natura în opera eminesciană,
(Cristina Popa, Şcoala Normală
Târgovişte), Eminescu între mit şi
realitate (Cristina Dumitrescu,
Şcoala Normală Târgovişte).

A avut loc, apoi, vernisajul
expoziţiilor: de carte Eminesciana –
ediţii bibliofile în colecţiile bibliotecii
„Ion Heliade Rădulescu”; de grafică
şi ex libris Glasul vechilor păduri
(creaţii ale talentatului pictor

târgoviştean Alexandru Coman).
 Deoarece la sfârşitul lunii aprilie

(27) am comemorat 128 de ani de la
moartea lui Ion Heliade Rădulescu
(scriitor târgoviştean al cărui nume îl
poartă instituţia noastră), s-a

desfăşurat la Liceul „Nicolae
Ciorănescu” un medalion literar
dedicat acestuia.

Ca în fiecare an, în cadrul
Salonul editorial dâmboviţean au

fost prezentate ultimele apariţii ale
editurilor târgoviştene: Bibliotheca

(Mihai Stan), Macarie (Mihail I.
Vlad), Pandora M (Ion Mărculescu),
Sfinx 2000 (Valentin Luca). Salonul
a fost precedat de o dezbatere la
care au participat bibliotecari din
bibliotecile şcolare şi comunale,

discuţiile referindu-se la Revistele
şcolare între deziderate şi realitate,
moderator f iind prof. Lucian
Grigorescu, instructor-expert la Casa
Corpului Didactic Târgovişte şi de o
masa rotundă „ Autor - editor -

bibliotecă - cititor „ - participanţi fiind
reprezentanţi ai editurilor menţionate
şi un public cititor avizat.

A fost vernisat Salonul – care
a evidenţiat producţia de carte
apărută în 1999, din lucrările expuse

remarcăm: „Dicţionar de literatură al
judeţului Dâmboviţa” (autori: Victor
Petrescu, Serghie Paraschiva),
„Partea şi întregul” (Tudor Cristea),
Memoria dascălilor noştri, vol. III
(Mihai Gabriel Popescu),

„Târgoviştea mea” (Theodor Nicolin),
„Acasă” (Nicolae Nicoară Horia ),
„Miniaturi sentimentale „ (Alecu
Vaida Poenaru), „Traista cu ghicitori”
(Paul Sânpetru), „O cetate, o patrie”
(George Coandă), „Zări de maramă
pe Râul Alb” (Constantin Voicu).

La secţ ia pentru copii a
Bibl iotecii Judeţene, ce poartă
numele unui alt remarcabil scriitor
târgoviştean (I.Al. Brătescu-
Voineşti), cititorii copii s-au întâlnit cu

scriitorul Gandy Romulus
Georgescu care şi-a lansat volumul
„Povesteaua cu gâlceaua cifrelor
măritelor (apărut la Editura Sfinx
2000) şi poeta Ioana Dana Nicolae
care şi-a prezentat un volum de

versuri, în curs de apariţie, dedicat
tot copiilor.

În colaborare cu Universitatea
„Valahia” din municipiul nostru, a
avut loc sesiunea ştiinţifică pe tema
„Cultura informaţiei şi

comunicării”, cadre didactice şi
studenţ i ai acestei instituţ ii de
învăţământ superior de stat au

ANIMAÞIA CULTURALÃ ÎN
BIBLIOTECI
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local itate au prezentat date
semnificative din tradiţiile lecturii

publice, evoluţia bibliotecii din anul
1920 (în 1935 devine bibliotecă a
Căminului Cultural „Spiru Haret”, în
1929 primeşte o donaţie de aproape
100 de volume de la „Asociaţia
culturală a profesorilor de la

Mânăstirea Dealu”) şi până în
prezent, în colecţiile sale fiind acum
peste 10.000 volume.

Prin activităţile organizate în
această ediţie a Zilelor bibliotecii ,
am avut în vedere să dăm noi

dimensiuni actului de lectură, să
formăm în rândul utilizatorilor noştri
sentimentul  apartenenţei la o
colectivitate dominată de valori şi de
a-i face să participe la evenimente
semnificative.

MORENI

A doua ediţ ie a Zilelor
bibliotecii orăşeneşti (17 – 18 mai
a.c.) a fost marcată de aniversarea

a 150 de ani de la naşterea marelui
poet naţ ional Mihai Eminescu.
Evenimentul a fost sărbătorit prin
simpozionul Mihai Eminescu, geniu
al spiritualităţii naţionale, în cadrul
căruia au prezentat alocuţiuni :

Ştefan Ion Ghilimescu, consilier,
Inspectoratul pentru Cultură al
Judeţului Dâmboviţa (Mitul
eminescian. Un alt Eminescu) ;
Victor Petrescu, director Biblioteca
Judeţeană «Ion Heliade Rădulescu»

(Publicistica lui Eminescu) ; Cristian
Crăciun, profesor, Liceul nr. 1 Moreni
(Eminescu, simbol al culturii
naţionale) ; Mariana Catinca,
profesor, Şcoala nr. 4 Moreni

(Eminescu şi contemporaneitatea).
Simpozionul a fost urmat de

vernisajul  expoziţ iei de carte
Eminesciana.

În programul Zilelor, un mo-
ment important l -a constituit
aniversarea a 40 de ani de la
înfiinţarea bibliotecii orăşeneşti. Cu

acest prilej , reprezentanţi ai :
Inspectoratului pentru Cultură,
Bibliotecii Judeţene, Consiliului Lo-
cal, au transmis mesaje de felicitare
celor care în această perioadă s-au
dăruit lecturii publice în acest frumos

oraş dâmboviţean şi îndemnuri
pentru a continua cu şi mai bune
rezultate tradiţiile lecturii, în noile
condiţii materiale, organizatorice şi
morale în care-şi desfăşoară
activitatea actuala bibliotecă.

Despre drumul parcurs în cei 40
de ani de activitate, cu realizările şi
neîmplinirile lui, au vorbit : Aurelia
Roşculeţ (bibliotecară timp de 30 de
ani), Ion Stoica (profesor, Şcoala nr.
1), Gheorghe Ilinca (ziarist), Diana

Beldiman (bibliotecară).
Alte activităţi organizate :
����  Colocviu : 21 mai – Ziua

Mondială a Culturii, susţinut de:
Ovidiu Teodorescu, artist plastic;
Elena Băniceru, profesor, Şcoala nr.

4 ; Viorel Băloiu, director, Banca
Internaţională a Religiilor, Filiala
Moreni.

����  Medalion plastic : Ion
Ţuculescu (90 de ani de la naşterea
pictorului), cu participarea elevilor de

la clasa de artă din cadrul Şcolii nr.
4, îndrumaţi de profesoara Elena
Băniceru, aceştia expunând în sediul
bibliotecii reuşite lucrări de pictură şi
grafică.

����  Medalion literar : Tudor
Arghezi (prilejuit de aniversarea a

120 de ani de la naşterea
scriitorului). Au participat elevi de la
Liceul nr. 1. Despre viaţa şi opera lui
Tudor Arghezi a vorbit profesorul
Constantin Crăciun.

BĂLENI

În ziua de 20 aprilie a.c. s-au
aniversat 80 de ani de la înfiinţarea
bibliotecii (1920). Despre tradiţiile
lecturii în această comună au vorbit

profesorii Sorina Ileana Toma, Ana
Florea şi bibl iotecara Niculina
Anghel. Au fost prezentate mesaje
de felicitare pentru frumoasele
rezultate obţinute în circulaţia cărţii,
perfecţ ionarea demersului

educaţional, din partea Bibliotecii
Judeţene «Ion Heliade Rădulescu»
şi bibliotecilor comunale Bucşani şi
Cojasca.

I. L. CARAGIALE

În ziua de 14 iunie, la biblioteca
comunală s-au aniversat 60 de ani
de la înfiinţarea acestei instituţii. Cu
acest prilej, învăţătorul Marin Boboc,
Mioara Ogrezeanu (secretar,

Consil iul  Local) şi Maria Butcă
(bibliotecar) au prezentat date din
tradiţiile culturale, ale lecturii publice
din această importantă localitate
dâmboviţeană (în acea perioadă
func ţionând şi bibl ioteca Şcol ii

primare nr. 1, Şcolii primare nr. 2, a
Asociaţiei agricole şi a Ligii Culturale)
precum şi preocupările actuale
pentru diversif icarea activităţ ii
bibliotecare.

Acest moment a prilejuit

transmiterea unor mesaje de
fel icitare din partea Bibliotecii
Judeţene, bibliotecilor comunale
Iedera şi Dărmăneşti, pentru
rezultatele obţinute în acest interval
de timp cât şi îndemnuri spre o

activitate şi mai bună.
A urmat montajul literar-muzical

Eminescu, luceafărul poeziei
româneşti, prezentat de elevi ai Şcolii
nr. 1 din comună (învăţător, Mihaela
Bălăceanu).

Florin Dragomir
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Demers bibliotecar
 modern

BIBLIOTECA – SPAÞIU AL
COMUNICÃRII

În ultimii cinci ani în România s-a dezvoltat

considerabil, cu o anumită întârziere însă, problematica

legată de tot ce priveşte comunicarea, ca punere în relaţie,

schimb de mesaje, liant social, expresie a gândirii. S-au

tradus lucrări străine şi s-au publicat contribuţii româneşti

care au sintetizat (sau doar compilat) informaţii din cele

dintâi, dar nu s-a acoperit încă întreaga arie de probleme.

Între acestea, unele se referă la spaţiile comunicării, între

care biblioteca ocupă un loc dintre cele mai importante.

Un autor francez, Daniel Bougnoux, profesor

universitar la Grenoble, a publicat la Paris, în 1998, o

carte, Introduction aux sciences de la communication
(Introducere în ştiinţele comunicării) în care a inventariat

spaţiile comunicării : natura, sfera domesticului (casa),

spaţiul pedagogic (şcoala), spaţiul activităţilor curente

(instituţii ş.a.). Biblioteca nu face obiect de analiză, aşa

cum ar merita.

Urmărind traiectul individului, autorul francez

observă că spaţiul domestic, casa, este unul al comunicării

prin legăturile interne din familie şi prin cele exterioare,

mediate de cutia de scrisori, telefon, fax, televizor, ra-

dio, calculator. Casa modernă este legată de exterior, este

deschisă comunicării, cu acces spre lume, acolo unde

familia este conectată la Internet. În cazul României, cu

o populaţie săracă, în mare parte rurală sau oricum lipsită

de asemenea legături, rezumându-se la radio şi/sau

televiziune (şi uneori, în sate defavorizate şi fără acestea)

comunicarea de grup şi socială a rămas mult în urmă.

Următorul spaţiu al comunicării, şcoala, preia copilul

din familie şi îl pregăteşte pentru viaţa socială, fiind un

spaţiu tranziţional (Bougnoux, op.cit). Şcoala este locul

socializării în cadrul grupului de vârstă, în care individul

învaţă să comunice altfel decât acasă, fiind pus în relaţie

cu colegii şi profesorii şi obişnuit să respecte anumite

convenţii şi reguli.

Spaţiile instituţionale în care va activa ca adult impun

noi relaţionări şi forme de comunicare.

Spaţiul cel mai «concentrat» comunicaţional şi

informaţional este însă biblioteca (publică, şcolară,

specializată). În acest univers se adună şi devin accesibile

– cel puţin teoretic – toate mijloacele de comunicare în

masă : cărţile, revistele, ziarele, casetele, CD-urile şi

mijloacele de comunicare noi, electronice, reţele ş.a.

(acolo unde bibliotecile sunt dotate,

evident).

Biblioteca este un loc de

socializare, mai ales prin activitatea de

animaţie, prin organizarea unor

manifestări care înseamnă reunirea

cetăţenilor şi schimbul de idei şi

informaţii. Ea este locul în care se

comunică la nivel personal şi de grup. Comunicarea

publică se realizează în bibliotecă în măsura în care

autorităţile locale furnizează prin această structură

informaţii despre comunitate şi reglementările decise,

consultă prin acest intermediar opinia publică, îi pune la

dispoziţie documentele oficiale care dirijează viaţa

publică (centre de informare comunitară, servicii de

informare, buletine oficiale ş.a.).

Încă din antichitate bibliotecile publice, deţinătoare

de mijloace de comunicare scrisă, s-au constituit ca spaţii

ale comunicării, dar în lumea contemporană, în care noile

„media” creează legături la nivel planetar, acest rol a

sporit spectaculos. Pretutindeni accentul cade acum nu

pe conservare de documente, ci pe comunicare, pe

dezvoltarea relaţiilor inter-umane, pe educaţie şi

informare, realizându-se faptul ca aceasta elimină sursele

de tensiune, inegalităţile, diferenţele care barează

înţelegerea.

Este şi motivul pentru care bibliotecile moderne,

oriunde responsabilii înţeleg fenomenul, urmăresc

programe de comunicare, selectând în acest scop

mijloacele de informare, organizând servicii de consiliere,

de mediere, de animaţie, creând situaţii favorabile

schimbului de idei, expresiei individului şi colectivităţilor.

După Daniel Bougnoux „comunicarea constă în primul

rând în organizarea legăturii sociale, în structurarea vieţii

cotidiene şi menţinerea coeziunii comunităţii” (op.cit.).

În România, unde există tendinţa spre un individualism

în conflict sau în relaţii de ostilitate cu ceilalţi şi unde

lipseşte educaţia pentru valorile comunitare şi pentru

respectul spaţiului public, unde fiecare face ceea ce crede

de cuviinţă (şi mai ales necuviinţe, de unde rezultă

distrugeri de bunuri şi ambianţă, reprezentând pierderi

enorme din banul public), acest spaţiu al comunicării cu
rol educaţional şi civilizator ar trebui să fie prioritatea

numărul unu a bibliotecarilor, deveniţi nu doar paznici

ai unor fonduri învechite, ci educatori, mediatori în

comunicarea de grup şi publică, specialişti în informare,

ei înşişi formaţi în acest spirit, impus de noile tendinţe

mondiale. Iar primul pas este conştientizarea exigenţelor,

evaluarea dificultăţilor şi căutarea soluţiilor psiho-sociale

pentru depăşirea barierelor, mai ales acolo unde lucrurile

ţin de comportamentul profesional, deci nu de bani.

Dr.  Sultana Craia
Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti
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I. DESCRIEREA
PROGRAMULUI

Programul Naţional Performanţe

Româneşti în Bibliotecile Publice –

PROBIP – 2000 a fost iniţiat de

Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor

şi Bibliotecilor Publice din România

(ANBPR), de Consiliul Directorilor

din Bibliotecile Publice din România

(CDBPR) şi s-a desfăşurat cu acordul

şi sprijinul Ministerului Culturii.

COMISIA PROBIP – 2000 a fost

alcătuită din specialişti cu experienţă

din 13 biblioteci judeţene, conştienţi

cu toţii de necesităţile perioadei

actuale, dispuşi să aloce o mare parte

din timpul lor problemelor pe care le

ridică o astfel de cercetare dar mai ales

dispuşi să convingă şi pe alţii de

necesitatea evaluării în managementul

de bibliotecă.

OBIECTIVE:
• stabilirea şi aplicarea unui set de

măsurători şi indicatori de performanţă

pentru evaluarea activităţii de

bibliotecă;

• realizarea şi utilizarea unui nou

tip de statistică naţională care să

cuprindă şi date financiare;

• standardizarea terminologiei şi a

definiţiilor folosite la măsurarea

performanţei;

• stabilirea datelor statistice care

trebuie raportate şi a sistemului de

colectare a lor.

Rezolvarea acestor obiective a

necesitat: o bună  informare şi

documentare teoretică, monitorizarea

performan ţelor  din bibliotecile

publice, comparaţii interne şi externe,

observarea tendinţelor, perfecţionarea

instrumentelor  de lucru create,

clarificarea noţiunilor, a formulelor de

calcul; a însemnat interpretare,

selectare, adecvare. Iniţierea şi

desfăşurarea unui program de

asemenea anvergură, focalizat pe o

PROGRAMUL NAÞIONAL
„PERFORMANÞE ROMÂNEªTI ÎN

BIBLIOTECILE PUBLICE”

(PROBIP 2000)

categorie de biblioteci foarte bine

reprezentată - peste 2800 de biblioteci

publice a însemnat o răspundere

deosebită şi sperăm că aplicarea în

practică a rezultatelor va fi benefică

pentru bibliotecile publice din România.

SCOPUL Programului PROBIP –

2000 a fost ca prin instrumentele cre-

ate:

• să faciliteze evaluarea performanţei

în bibliotecile publice;

• să semnaleze prioritatea proble-

melor legate de management şi resurse;

• să propună metode moderne de

compilare şi prezentare a datelor

statistice;

• să propună standarde raportate la

nevoile utilizatorilor, tangibile în

actualele condiţii economice şi posibil

de revizuit odată cu progresul eco-

nomic.

METODOLOGIE
Misiunea Programului Probip –

2000 a fost să monitorizeze perfor-

manţa bibliotecilor publice în perioada

1998 – 2000. Pentru aceasta s-au folosit

ca metode:

- investigaţia statistică / cercetarea
statistică; aceasta a însemnat culegerea

datelor şi valorificarea informaţiilor

obţinute.

Investigaţia statistică a presupus trei

etape:

1. culegerea datelor individuale de

masă;

2. prelucrarea datelor primare şi

obţinerea indicatorilor;

3. analiza şi interpretarea rezultatelor

prelucrate.

- cercetarea de birou; pentru

aceasta s-au folosit documentaţia la care

am avut acces şi informaţiile obţinute

prin investigaţia statistică;

- studii de caz pe bibliotecile

participante la cercetare.

Pentru uşurinţă în prelucrarea datelor

şi pentru facilitarea comparaţiilor

bibliotecile publice au fost grupate pe

„familii” în funcţie de măr imea

populaţiei ţintă. Eşantionul de biblioteci

(61 în total) a acoperit cele 9 „familii”

constituite.

II. ARGUMENTAREA
PROGRAMULUI

Preocupăr ile pentru evaluarea

performanţei şi acceptarea evaluării ca

funcţie managerială au devenit

prioritare pentru biblioteci în momentul

în care condiţiile economice au impus

un control mai riguros al resurselor şi

justificarea serviciilor. Până atunci

evaluarea a avut un impact redus asupra

bibliotecilor. S.U.A. şi Marea Britanie

au fost primele ţări în care s-a dezvoltat

conceptul de evaluare a performanţei

care acum este foarte răspândit.

NECESITATEA EVALUĂRII este

impusă de:

a) Presiuni externe:
- volumul mare de informaţie

publicată (care se dublează la 15 – 17

ani); bibliotecile trebuie să asigure

acces utilizatorilor la o literatură de

circa 2 ori mai mare ca înainte;

- utilizatorii sunt mai pretenţioşi şi

aşteaptă mai mult de la biblioteci;

- informaţia stocată sub alte forme

decât cea tipăr ită presupune

echipamente adecvate de acces;

- autorităţile care finanţează trebuie

la rândul lor să justifice resursele

alocate bibliotecilor.

b) Presiuni interne:
- bibliotecile trebuie să-şi aprecieze

activitatea atât la nivelul general, ca

organizaţie, cât şi punctual, pentru

fiecare serviciu în parte pentru a

constata evoluţia în timp, progresul

înregistrat sau absenţa procesului;

- dificultăţile de adaptare la aceste

schimbări din partea personalului;

refuzul schimbării datorită mentalităţii.

SITUAŢIA ÎN ROMÂNIA
Principalele presiuni care au impus

nevoia de evaluare a performanţei sunt:

- necesitatea obţinerii de resurse;

aceasta presupune justificarea

solicitărilor, gândirea activităţii în

termenii economici de piaţă, ai relaţiei

eficienţă-cost;

- lipsa unor instrumente de
comunicare cu finanţatorii; aceştia

trebuie să aibă o percepţie corectă a

bibliotecii şi totodată trebuie să justifice

alocările de fonduri pe care le fac;

trebuie să aibă criterii de apreciere

atunci când decid destinaţia banilor

publici;

- presiunea utilizatorilor pentru
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servicii noi de informare, pentru
dezvoltarea şi optimizarea celor
existente, pentru calitatea serviciilor;

aceasta explică faptul că biblioteca este

folosită mai des şi mai intens;

- necesitatea integrării în familia
bibliotecilor europene;  aceasta

presupune armonizarea cu practicile şi

standardele europene ceea ce ne conferă

apoi posibilitatea de a ne compara şi de

a vedea unde ne situăm în raport cu

exteriorul.

UTILITATEA EVALUĂRII:
- în planificare;

- în evitarea crizelor prin depistarea

zonelor cu probleme potenţiale;

- în luarea deciziilor;

- la monitorizarea progresului;

- la justificarea resurselor şi

cheltuielilor.

Evaluarea performanţei nu este un

scop în sine ci un mijloc prin care ne

ajutăm în procesul conducerii. Toate

aceste argumente susţin necesitatea

acestui program naţional şi

oportunitatea momentului ales.

III. INDICATORII DE
PERFORMANŢĂ

SITUAŢIA INTERNAŢIONALĂ
Indicatorii de performan ţă ca

instrumente folosite în procesul

evaluării s-au dezvoltat în perioada

anilor ’80. interesul din ce în ce mai

mare al bibliotecilor pentru indicatorii

şi măsurătorile de performanţă se

explică prin nevoia presantă de a

demonstra finanţatorilor că:

• au nevoie de resurse;

• fac un management bun.

Primele manuale au apărut în S.U.A.

şi Marea Britanie, urmate apoi de studii

pe plan internaţional şi de implicarea

organizaţiilor  cu atr ibuţii de

standardizare.

Pentru că măsura performanţei este

un subiect de actualitate în biblioteci,

IFLA a luat iniţiativa în 1995 ca prin

SECŢIUNEA BIBLIOTECI PUBLICE

să se ocupe de măsurarea performanţei

şi de toate dezvoltările care vor avea

loc ulterior pe acest subiect. Problema

măsurării performanţei a devenit parte

a Conferinţelor Generale şi în plus a

unei conferin ţe – satelit care se

desfăşoară anual în altă ţară decât ţara

în care are loc Conferinţa Generală.

În 1997 la conferinţa – satelit de la

Berlin, IFLA a decis să adopte subiectul

Revizia standardelor IFLA pentru

biblioteci publice în cadrul unui Pro-
gram pe termen mediu 1998 – 2001.

Situaţia în România
Datele statistice de bibliotecă

comunicate prin Raportul statistic Cult

2 şi indicatorii care se practică în

România se referă la:

Indicatori de bază
1. Numărul volumelor existente în

bibliotecă.

2. Numărul volumelor intrate în

bibliotecă în cursul anului.

3. Numărul volumelor eliberate

cititorilor.

4. Personalul bibliotecii.

5. Posturi vacante.

Indici de activitate
1. Indicele de atragere la lectură.

2. indicele de dotare.

3. indicele de lectură.

4. indicele de circulaţie.

5. indicele de frecvenţă.

Caracterizarea situaţiei din
România

• datele despre biblioteci sunt puţine

ceea ce face imposibilă comparaţia;

• lipsesc datele financiare;

• raportările nu au ca bază o abordare

per capita;

• colectarea datelor se face în cea mai

mare parte manual;

• colectarea şi comunicarea datelor

statistice corecte este un exerciţiu

dificil;

• lipsesc criteriile de selecţie şi

compilare a datelor;

• evaluările nu sunt orientate spre

rezultate şi spre satisfacţia utilizatorilor;

• standardele nu au fost revizuite aşa

încât să poată fi tangibile.

Toate aceste caracteristici

argumentează încă o dată necesitatea

cercetării pe care am întreprins-o prin

Programul PROBIP – 2000.

IV. INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ PENTRU

BIBLIOTECILE PUBLICE DIN
ROMÂNIA

În perioada de monitorizare au fost

selectaţi şi urmăriţi 34 de indicatori de

performanţă. Pentru relevanţă şi

operativitate în aplicare propunem

restructurarea şi diferenţierea lor în:

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ PRINCIPALI

Se utilizează la nivel naţional

evaluarea activităţii bibliotecilor

publice.

CONTEXTUL BIBLIOTECII
1. Cheltuieli curente per capita.

2. Cheltuieli pentru achiziţii:

a) per capita;

b) proporţia cheltuielilor pentru

achiziţii (%).

3. Cheltuieli de capital per capita.

4. Cheltuieli pentru automatizare:

a) per capita;

b) proporţia cheltuielilor pentru

automatizare (%).

PERSONALUL BIBLIOTECII
5. Personalul la 1000 locuitori.

6. Propor ţia personalului de

specialitate (%).

7. Cheltuieli pentru personal:

a) per capita;

b) proporţia cheltuielilor pentru per-

sonal.

SERVICIILE PENTRU PUBLIC
8. Utilizatorii înscrişi ca % din

populaţie.

9. Utilizatorii activi ca % din

populaţie.

10.  Cost per utilizator activ.

11.  Vizite la biliotecă:

a) per utilizator activ;

b) per zi.

12.  Cost per vizită.

13.  Circulaţia colecţiei.

14. Documente împrumutate:

a) per capita;

b) per utilizator activ;

c) per angajat.

15.  Documente în stoc per capita.

16.  Documente adăugate stocului

per capita.

17.  Rata de înnoire a stocului.

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ SECUNDARI

Se utilizează la nivel local de către

fiecare bibliotecă publică, care doreşte

să obţină o evaluare mai aprofundată a

activităţii.

CONTEXTUL BIBLIOTECII
1. Cheltuieli pentru manifestări

culturale/evenimente:

a) per capita;

b) proporţia cheltuielilor pentru

manifestări culturale/evenimente (%).

SPAŢIUL BIBLIOTECII
2. Spaţiul bibliotecii per capita.

3. Timpul mediu de funcţionare pe

săptămână.
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SERVICIILE PENTRU PUBLIC
4. Proporţia utilizatorilor de la

distanţă.

5. Participarea la manifestăr i

culturale/evenimente:

a) ca % din populaţie;

b) cost per participant.

6. Proporţia documentelor utilizate

în bibliotecă (%).

7. Cost per împrumut.

8. Titluri adăugate stocului per capita

(carte).

9. Exemplare adăugate per titlu

adăugat (carte).

10.  Numărul de informaţii/referinţe

la 1000 locuitori.

SERVICIILE TEHNICE
11. Timp mediu de prelucrare a

documentelor.

SATISFACŢIA
UTILIZATORULUI

12. Satisfacţia utilizatorului.

V. PROPUNERI PENTRU
INDICATORII DE RESURSE

Din studiile de caz şi apoi din situaţia

generală pe ţară am constatat că pentru

bibliotecile publice din România nu

putem propune încă standarde sau

reglementări apropiate de cele europene

pentru că,  condiţiile economico-

financiare şi situaţia legislativă nu ne

permit acest lucru. Dar suntem în

măsură să propunem indicatori de
resurse tangibili şi uşor de revizuit în

momentul în care condiţiile menţionate

mai sus se vor schimba.

Propunem (conform tabelului

anexat) prin comparaţie cu

recomandările internaţionale un set de

indicatori de resurse care vizează:

• Personalul bibliotecilor

• Colecţiile bibliotecilor

• Achiziţia de documente

• Rata de înnoire a stocului

VI. RECOMANDĂRI GENERALE

Finalizarea Programului PROBIP –

2000 a evidenţiat câteva aspecte care

trebuie să stea în atenţia Ministerului

Culturii, a managerilor de biblioteci, a

finanţatorilor:

• corelarea politicii de achiziţie cu

cea de eliminare a documentelor pentru

a apropia colecţiile de o vârstă optimă;

• orientarea achiziţiei şi spre alte

tipuri de documente în afară de cele

tipărite (audiovizuale, electronice) şi

procurarea echipamentelor necesare

utilizării acestor documente;

• extinderea Programului
Ministerului Culturii de dotare cu
carte a bibliotecilor publice şi la alte

tipuri de documente;

• realizarea unor consor ţii  de

biblioteci în vederea achiziţionării de

documente electronice;

• expunerea documentelor din

colecţii la acces liber în proporţie de

70 – 90%;

• dezvoltarea serviciilor de rezervare

de carte şi împrumut interbibliotecar;

• crearea cadrului legal pentru

obţinerea de venituri din taxe;

• alocarea obligatorie de fonduri

pentru automatizare;

• revizuirea periodică a standardelor;

• familiarizarea personalului cu

tehnicile de măsurare a performanţei.

Doina Popa
  Coordonator Program

  PROBIP – 2000

Director de specialitate Biblioteca

Judeţeană „Octavian Goga” Cluj-

Napoca

INDICATORI DE RESURSE PENTRU BIBLIOTECI PUBLICE
RECOMAND|RILE CARTEI

PENTRU BIBLIOTECILE
PUBLICE {I ALE I.F.L.A.

SITUA}IA INDICATORILOR
DE RESURSE ~N

BIBLIOTECILE PUBLICE DIN
ROMÂNIA ~N ANUL 1998

INDICATORI DE RESURSE
PENTRU BIBLIOTECI
PUBLICE PROPU{I DE

PROGRAMUL NA}IONAL
PROBIP — 2000

PERSONALUL BIBLIOTECII

1 bibliotecar la 2300 locuitori

PERSONALUL BIBLIOTECII

1 angajat la 4500 locuitori

PERSONALUL BIBLIOTECII
1 angajat la 2300 locuitori pentru
biblioteci jude]ene, municipale [i
or\[ene[ti
1 angajat la 5000 documente
pentru biblioteci comunale

COLEC}II
2 documente `n stoc per capita
3 documente `n stoc per capita
pentru cazuri speciale : c$nd
popula]ia este sub 100.000
locuitori ; c$nd num\rul de vizite
este foarte mare ; c$nd este vorba
de popula]ii multiculturale

COLEC}II

2,24 documente `n stoc per capita

COLEC}II
2 documente `n stoc per capita
3 documente `n stoc pentru cazuri
speciale : c$nd popula]ia este sub
100.000 locuitori ; c$nd num\rul
de vizite este foarte mare ; c$nd
este vorba de popula]ii pronun]at
multiculturale

ACHIZI}II
250 documente / an la 1000
locuitori din care :
            24 documente
audiovizuale (20 documente
audio [i 4 documente
audiovizuale combinate)

ACHIZI}II
40 documente / an la 1000
locuitori din care :
            0,36 documente
audiovizuale

ACHIZI}II
100 documente / an la 1000
locuitori din care :
- 8 documente audiovizuale [i 2
documente audiovizuale
combinate

RATA DE ~NNOIRE A
STOCULUI
7 — 10 ani

RATA DE ~NNOIRE A
STOCULUI

55 ani

RATA DE ~NNOIRE A
STOCULUI

25 ani
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afara judeţului.

c) s-au născut în alte zone, dar au activat o perioadă

anume în judeţul nostru (în acest caz reţinem doar

documentele şi informaţiile care se raportează la

perioada respectivă).

���� manuscrise aparţinând unor personalităţi locale

(corespondenţă  personală ,  opere integrale sau

fragmentare).

����  documente cu însemnări autografe ale unor

scriitori dâmboviţeni, personalităţi dâmboviţene.

����  cărţi cu grafică, grafică, ex-librisuri ale

creatorilor, legaţi de localităţile din judeţ.

���� documente multimedia (casete, discuri, benzi)

cu înregistrări ale unor compozitori, artişti, scriitori

sau care şi-au petrecut o parte din viaţă pe teritoriul

judeţului Dâmboviţa.

����  documente care s-au aflat în posesia unor

personalităţi locale. Includem aici colecţii complete

al căror interes pentru fondul local este în legătură cu

componentele întregii colecţii şi nu în fiecare document

luat individual. Exemplu : donaţii ale unor personalităţi

locale (fondurile Constantin Diculescu, Vladimir

Diculescu, Cornel Ionescu) care reflectă preocupările

de lectură ale acestora, participări la unele congrese,

conferinţe. Exemplarele din aceste fonduri prezintă

importanţă şi datorită glosselor, însemnărilor marginale

şi dedicaţiilor autografe ale personalităţilor.

3. din punct de vedere al locului de editare al
documentelor :

���� producţia editorială locală.

����  carte veche tipărită  la Târgovişte (din

cooperarea cu Centrul de Memorie Culturală a

Ministerului Culturii, biblioteca deţine o bază de date

a cărţii vechi tipărite la Târgovişte).

����  microfilmele ziarelor vechi dâmboviţene

(microfilmul este singura formă în care sunt disponibile

aceste periodice în biblioteca noastră).

���� o atenţie deosebită o acordăm şi «literaturii gri»:

publicaţiile oficiale locale, dezbateri, rapoarte, legi,

discursuri, statistici, periodice publicate de

administraţia locală, buletinul municipal. Accesul la

acest tip de literatură se poate face prin solicitarea

înscrierii bibliotecii pe listele administraţiilor

editoriale. Toate aceste produse documentare sunt puse

în valoare în baza de date generală a bibliotecii iar

accesarea lor rapidă se face prin definirea unor căi de

căutare.

II. Al doilea aspect al activităţii Centrului vizează

Biblioteca publică este supusă permanent unor

exigenţe de informare ale comunităţii. Tendinţa actuală

este ca biblioteca să devină şi un centru funcţional de

informare comunitară  realizând servicii de

intermediere a informaţiei între utilizator şi celelalte

medii existente, complementare (presa, radioul,

televiziunea), ceea ce impune o reconsiderare a locului

şi structurii documentare în cadrul comunităţii.

I. Ca un prim aspect, Centrul de Informare
Comunitară vizează, prin completarea bazei de date a

bibliotecii, valorificarea memoriei scrise de şi despre
colectivitatea locală, nu numai a celei trecute dar şi a
celei prezente, a celei în curs de constituire. Fondul

local are o importanţă esenţială atât pentru identitatea

bibliotecii cât şi pentru identitatea comunităţii însăşi,

privind-o ca o entitate istorică, vie.

Constituindu-se ca bază a memoriei colectivităţii

locale, biblioteca se adresează unui public multiplu

care poate fi local şi totalmente exterior. Biblioteca

poate fi o atracţie pentru erudiţii, savanţii, cercetătorii

exteriori, care sunt interesaţi de acest spaţiu geografic.

De altfel, fondul local este acela care, acoperind

teritoriul departamental, asigură circulaţia informaţiei

şi promovează instituţia într-o reţea naţională de

informare.

Într-o concepţie exhaustivă, caracterul «local» este

atribuit următoarelor grupe de documente :

1. din punct de vedere al conţinutului :
����  documente care ţin de aria geografică de

interes, oricare ar fi autorul (de asemenea avem

obligaţia de a semnala sau de a realiza extrase din

documente al căror conţinut este doar parţial interesant

pentru fondul local). Exemplu : Un ghid turistic al

României în care vom găsi date despre localităţile din

judeţul nostru.

���� documente privind o personalitate cunoscută
provenită din acest spaţiu geografic.

����  documente descoperite fără o cercetare
exhaustivă, a căror păstrare se impune bibliotecii prin

caracterul lor local. (Exemplu : donarea unor casete

video despre o manifestare culturală locală).

����  alţi purtători de informaţii : cărţi poştale,

ilustrate, fotografii cu aspecte ale localităţilor,

monumentelor, personalităţilor din judeţul Dâmboviţa.

2. din punct de vedere al apartenenţei autorului/
donatorului la comunitatea locală :

���� lucrări aparţinând unor autori care :

a) s-au născut, au activat sau activează în judeţ.

b) s-au născut aici şi au activat sau activează în

DESPRE CENTRUL DE INFORMARE COMUNITARÃ
AL BIBLIOTECII JUDEŢENE «ION HELIADE RĂDULESCU»
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informarea locală retrospectivă şi curentă prin

cercetarea fondurilor documentare existente în

bibliotecă şi, prin încheierea unor protocoale de

colaborare între Centru şi Instituţiile sursă : Primărie,

Consiliul Judeţean, Prefectură, Inspectoratul Şcolar,

Inspectoratul de Cultură, Universitatea «Valahia»,

Arhiepiscopia Târgoviştei, agenţi economici locali,

partide politice, instituţii non guvernamentale,

asociaţii, uniuni, alte instituţii etc.

Centrul de Informare Comunitară (CIC) devine

astfel un mijloc eficient de informare a comunităţii

prin maxima lui accesibilitate. El poate fi un punct

important în politica Consiliului local de diseminare a

informaţiilor pe o rază cât mai mare.

���� solicitarea prin înscrierea bibliotecii pe listele

de adresare ale organismelor editoriale sau de difuzare

şi colectare a unor categorii de documente : broşuri,

prospecte, uneori cu distribuţie liberă care furnizează

o informaţie de actualitate rapidă şi curentă : turism,

securitate socială, orarul autobuzelor, broşuri pentru

alegerile locale etc. Urmărirea şi actualizarea sunt

imperative, noul prospect înlăturându-l pe cel vechi.

Aceste publicaţii sunt procurate pentru a fi distribuite

publicului dar sunt păstrate şi în dosare documentare

sau în dosare de broşuri.

���� crearea unor fişiere de date care pot conţine

toate tipurile de informaţie relevantă pentru locuitorii

comunităţii, informaţii sociale, culturale şi oficiale,

cum ar fi :

• vechi tipografii târgoviştene

• edituri dâmboviţene

• lista străzilor din oraşul Târgovişte

• organizaţii obşteşti din judeţul Dâmboviţa

• date statistice privind structura populaţiei

• instituţii de cult din judeţul Dâmboviţa

• formaţiuni politice din judeţ (adresă, număr de

telefon)

• obiective turistice din judeţ

• servicii bancare din judeţ

• reţeaua sanitară dâmboviţeană

• detalii despre cluburi, cenacluri, organizaţii

• mersul trenurilor, autobuzelor

• calendarul evenimentelor sociale, culturale şi

politice

Acest tip de servicii este furnizat de baza de date

în sistem asistat de calculator. Răspunsul la cererile

formulate de utilizatori este oferit imediat fie prin

afişarea pe display (monitor) fie prin printare (tipărire

la imprimantă).

����  bibliografia locală selectivă (extragerea din

presă a informaţiilor referitoare la judeţul Dâmboviţa

şi organizarea lor pe domenii, editarea anuarelor)

completează  permanent informaţiile despre

colectivitate apărute pe plan local sau naţional.

���� elaborarea fişierului personalităţilor locale.

���� în cadrul Calendarului evenimentelor social-

culturale din fiecare an se regăsesc şi datele

semnificative privind comunitatea noastră.

Desigur demersul nostru este la început,

concepând baza de date a Centrului de Informare
Comunitară în dinamica social-economică şi culturală

a prezentului precum şi în perspectivă. Acesta trebuie

să ţină permanent pasul cu cantitatea şi calitatea

informaţiilor, cu cerinţele de moment ale utilizatorilor.

Loredana Spânu,
        Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu”
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Metadele însele pot avea o structură

proprie. Este necesar uneori să cunoşti

autorul unui atribut sau data când acesta

a fost desemnat; cum se poate face

distincţia între „titlul tradus în franceză”

şi „titlul tradus în engleză din limba

italiană de către o anumită persoană”.

Relaţia între elementele metadatei este

problematică în ceea ce priveşte

reprezentarea acestora conform unei

scheme ca cea MARC.

Modele sintactice
Atributele trebuie să prezinte un set de

valori fixe, extensibile şi necontrolate iar

regulile pentru atribuirea acestor elemente

unui set controlat sunt greu de stabilit.

Fiecare atribut sau câmp poate avea

legături cu sintaxe diferite (pentru nume

este considerat ultimul nume sau primul),

seturi multiple de caractere (numai în

chineză sau arabă), sau chiar şi date

netextuale.

Metadata pentru Resurse electronice
Metadata este data care descrie

atributele unei resurse. Tipic, ea suportă

un număr de funcţii: localizare,

descoperire, documentare, evaluare,

selecţie şi altele.

Dublin Core este un set de metadate

care intenţionează să faciliteze descrierea

resurselor electronice. Gândit originar

pentru a veni în ajutorul autorilor care

descriu resurse Web, el a atras atenţia

specialiştilor din biblioteci, muzee,

agenţii guvernamentale şi organizaţii

comerciale.

• Urgenţa primă a Internetului este

sporirea preciziei regăsirii informaţiei din

reţea.

• Termenul de „metadată” este

acceptat de toţi utilizatorii Internetului:

informaticieni, bibliotecari etc.

• Metadatele pot fi încorporate în

documente sau externe acestora;

După cum am afirmat anterior, în di-

verse domenii sunt utilizate formate de

metadate cum ar fi MARC-biblioteci; TEI

Independent Headers-Umanistică ,

Lingvistică; FGDC Content Standards for

Digital Geospatial Metadata –

Comunitatea cartografilor.

Dublin Core este unic prin

universalitate şi din această  cauză

conversia dintre el şi celelalte formate a

fost deja definită sau este în curs de a fi.

Dublin Core a fost iniţiat de un grup

de informaticieni, specialişti în reţele,

biblioteci, munca fiind coordonată de

OCLS şi NCSA.

Principala idee ce se desprinde este

aceea cum că Dublin Core a fost realizat

O dată  cu înmulţirea resurselor

informaţionale disponibile pe Web s-au

observat şi problemele pe care le are un

utilizator pentru a descoperi resursele

care-l interesează. În acest scop, mai

multe „comunităţi” de furnizori de

informaţii pe Web şi-au reunit eforturile

pentru a identifica un set restrâns de

elemente descriptive, care să le permită

creatorilor de resurse să-şi descrie singuri,

dar să ajute şi proiectanţii uneltelor de

căutare să îmbunătăţească algoritmii de

indexare ale acestora. Astfel a luat naştere

versiunea Dublin Core 1.0.

În managementul documentelor,

bibliotecile digitale doresc să înregistreze

informaţiile despre documente care nu fac

parte propriu-zisă din documentele însele.

Deseori aceste informaţii sunt numite

„atribute ale documentelor” sau

„metadate” pentru a arăta că este vorba

de „date despre date” în loc de

„informaţia în sine”. Metadatele ajută la

descrierea, organizarea, descoperirea şi

anexarea resurselor informaţionale prin

reţea.

Managementul documentelor include

mecanisme care permit administratorului

de sistem să definească, în raport cu

aplicaţia, un set de atribute care sunt

comune documentelor dintr-un depozit

(repository). De exemplu, multe sisteme

înregistrează indentificatorul de utilizare

originar al documentelor, data şi ora la

care a fost creat, alte informaţi externe

despre documente sau alte atribute pe care

le determină administratorul de sistem.

De exemplu, un birou notarial poate

indexa documentele sale după numele

clientului;

Metadata în bibliotecile digitale
Bibliotecile, în mod tradiţional sunt

preocupate de catalogare - un proces care

asociază metadata cu referinţele

bibliografice. Intrările (vedetele) pentru

un articol (document) din catalogul

bibliotecii furnizează metadate despre

articolul (documentul) respectiv. În acest

scop există o varietate de standarde

folosite pentru catalogarea on-line

(USMARC). Standardul Z39.50 conţine

mecanisme extinse atât pentru

comunicarea parametrilor de căutare

(cererea de metadate) cât şi pentru

atributele documentelor (ieşirile de

metadate)

Metadata pe Internet
Pe Internet au fost definite un set de

tag-uri de metadate utile în cazul

informaţiilor de pe reţea. De exemplu,

grupul de lucru Internet anonymus FTP

archives a încercat să stabilească un stan-

dard de descriere a FTP-urilor ca date

accesibile. De fapt, se doreşte

identificarea atributelor pentru fiecare

mesaj în parte (e-mail). De exemplu, el

trebuie să identifice cine este „from” şi

„to”; de asemenea, „data” la care a fost

trimis. În completare există atribute

opţionale cum ar fi „subject” şi „com-

ments”.

Un alt grup de lucru „ Uniform Re-

source Identifier” a încercat să dezvolte

un standard privind sintaxa ş i

reprezentarea citărilor numit „Uniform

Resource Citations (URCs). Acesta

descrie informaţia de pe Internet ca un

mod de descoperire sau descriere a URL-

urilor înainte de regăsirea documentului

în sine (pagini web; site-uri). Putem

afirma că este un mod de catalogare a

informaţiei pe Internet.

Există câteva modele de reprezentare

a metadatelor pentru informaţii on-line:

• unele semantice (ce înseamnă şi cum

o denumeşti);

• structurale (ce structură are

metadata) şi

• sintactice (cum poate fi reprezentată

structura şi semantica conform unei

înşiruiri de caractere sau bytes).

Modele semantice
MARC defineşte un set de atribute cu

descrierea fiecăruia în parte. Câteva dintre

ele folosesc un vocabular controlat,

existând standarde pentru

completitudinea şi calitatea intrărilor

(vedetelor) dintr-un catalog, setul de

atribute fiind definit şi utilizat în mod

universal de aproape toate cataloagele on-

line ale bibliotecilor.

În managementul documentelor, pe de

altă parte, administratorul de sistem

stabileşte convenţiile pentru atributele

folosite şi ceea ce semnifică fiecare.

De aceea este necesară crearea unui

sistem de entităţi–clase de documente

care împart aceeaşi schemă de atribute

pentru fiecare clasă, setul de atribute

putând fi astfel definit.

Modele structurale

Conþinutul resurselor electronice
în bibliotecile digitale
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pentru a crea un set de elemente pentru

descrierea oricărui document de pe

Internet, dar care să fie şi simplu pentru a

putea fi folosit de către autorii înşişi ai

acestor documente în vederea oferirii

metadatelor direct.

Seriile de workshop-uri organizate de

Dublin Core a adunat experţi din lumea

bibliotecilor dorindu-se să se ajungă la

un consens internaţional asupra setului de

elemente importante care să facă parte din

Dublin Core.

Caracteristicile Dublin Core

• Simplitate = nu este destinat

profesioniştilor putând fi folosit chiar şi

de ne-catalogatori. Multe dintre

elementele sale au un înţeles semantic

apropiat de al descrierilor bibliografice.

• Interoperabilitate semantică =

Modele disparate de descriere

interferează cu capacitatea de a căuta

dincolo de limitele documentului.

• Consens internaţional = Dublin Core

beneficiază de participare culeasă din

partea a 20 ţări din America de Nord,

Europa, Australia şi Asia.

• Extensibilitate = Dublin Core oferă

o alternativă economică la modelele de

descriere foarte elaborate cum ar fi

MARC. El include destulă flexibilitate şi

extensibilitate pentru a codifica structura

şi semantici mult mai elaborate, inerente

standardelor de descriere.

• Modularitatea metadatelor pe Web
= Diversitatea cerinţelor de metadate pe

Web cere o infrastructură care să suporte

coexistenţa complementarităţilor.

Consorţiul World Wide Web (W3C) a

început implementarea unei arhitecturi

privind metadatele pentru Web, schema

de descriere a resurselor (RDF) este creată

astfel încât să suporte diverse cerinţe

privind metadatele venind din partea

distribuitorilor de informaţie.

Dublin Core este activ implicat în

dezvoltarea acestei arhitecturi, aducând

în atenţia bibliotecilor digitale importanţa

infrastructurii Web.

Versiunea din decembrie 1996 a

Dublin Core cuprindea următoarele

elemente:

• Subiect = tema principală a

documentului

• Descriere = o descriere textuală a

conţinutului resursei

• Titlul = numele resursei

• Autor = principala persoană

responsabilă pentru conţinutul intelectual

al obiectului

• Editor = agentul sau agenţia

responsabile pentru difuzarea obiectului

în forma respectivă

• Alt agent = prefaţatori, ilustratori etc.

• Data = data publicării

• Tipul documentului = roman, poezie,

dicţionar.

• Forma = forma fizică a obiectului:

fişier executabil Windows; fiş ier

PostScript

• Identificator = numărul care

identifică unic un obiect

• Relaţie = legătură către alte obiecte

• Sursă = obiectul din care derivă

obiectul curent

• Limba = limba conţinutului

intelectual

• Coverage = caracteristicile privitoare

la localizare spaţială sau la durata

obiectului

• Managementul drepturilor =

conţinutul acestui element se doreşte a fi

o legătură (URL) la notiţa referitoare

copyright

Sintaxa Dublin Core

Dublin Core foloseş te o sintaxă

concretă pentru fiecare descriere.

<META NAME = „Schema

identificator, element – nume, calificativ”

CONŢINUT = „şir de date”>

De exemplu Dublin Core are

identificatorul Dublin Core; calificativul

= curent.

< Dublin Core date current>

Fiecare element este definit folosind

un set de 10 atribute din standardul ISO/

IEC 11179 privind descrierea datelor.

• Nume = eticheta atribuită fiecărui

element dată.

• Identificator = este unic şi este

atribuit fiecărui element dată.

• Versiune = versiunea elementului

dată.

• Autoritatea de înregistrare =

Entitatea autorizată să înregistreze

elementul dată.

• Limba = Limba în care este specificat

elementul dată.

• Definiţii = o afirmaţie care reprezintă

clar conceptul şi natura esenţială a

elementului dată.

• Obligativitate = indică  dacă

elementul dată este întotdeauna cerut să

fie prezentat sau numai uneori (conţine o

valoare).

• Tipul datei = indică tipul datei care

poate fi reprezentată în valoarea

elementului dată.

• Maximum de apariţii indică

repetitivitatea elementului dată.

• Comentariu = o remarcă privind

aplicarea elementului dată.

Al IV-lea Raport al Workshop-ului

Dublin Core (Australia, 1997) descrie

rezultatele obţinute anterior. Cei 65 de

participanţi proveneau din 12 ţări şi erau

cercetători ai bibliotecilor digitale,

specialişti în reţele, bibliotecari.

Scopul primului Workshop a fost

limitat după cum am văzut la identificarea

semanticelor privitoare la descriptorii care

ar putea îmbunătăţi descoperirea

resurselor Web. Al doilea Workshop a

lucrat la conceperea unui model pentru

arhitectura diverselor tipuri de pachete de

metadate. S-a constatat că  există o

mulţime de pachete de metadate, indepen-

dent dezvoltate şi întreţinute, în diverse

scopuri, de către diverse comunităţi, şi că

această modalizare ar permite o evoluţie

coerentă a diverselor componente ale

metadatelor sub forma unei arhitecturi

singulare.

Al  treilea Workshop a fost focalizat

pe utilizarea Dublin Core în vederea

descrierii imaginilor. Consensul format în

jurul aserţiunii că, cu câteva modificări

ale numelor elementelor şi ale definiţiilor,

Dublin Core ar servi destul de adecvat

descrierii unei clase mai mari de resurse-

imagini, a fost demonstrat prin

obiectivele expuse.

Obiectivele Dublin Core-4
1. Structura elementelor. Identificarea

formală a structurii de elemente este

necesară pentru specificarea oricărei

sintaxe.

2. Extensibilitatea rezultatelor. De la

început s-a recunoscut faptul că orice nou

set va trebui îmbunătăţit. În acest scop se

cere prezenţa unor mecanisme care să

permită această extindere. Fără aceste

mecanisme fiecare varietate de metadate

ar deveni un monolit, cerând dublarea

efortului folosit în diversificarea seturilor

de elemente decât în convergenţa

necesară să suporte interoperabilitatea

semantică.

3. Perfecţionarea elementelor.

Clasificarea definiţiilor conţinutului se-

mantic al elementelor este necesară.

Asist.univ.  Agnes Erich,
Universitatea „Valahia” Târgovişte
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departe (sunt diferenţiate sau variate), ori se dezvoltă produse

succesoare sau prestări de servicii, care să completeze gama

de produse existente.

• Diversificarea - în domeniul noilor produse şi pieţe,

instituţiile / firmele trebuie să acţioneze şi în alte domenii

decât cele tradiţionale, fie singure, fie în cooperare cu alţi

parteneri.

În funcţie de situaţie şi de obiectivul avut în vedere,

strategiile urmărite pot avea orientări foarte diferite. În mod

corespunzător, configurarea concretă a marketing-ului cu

ajutorul instrumentelor celor patru domenii principale – cei
4 P: Product (produsul), Place (plasarea), Promotion
(promovarea), Price (preţul) conduce la un Marketing – Mix
(mixaj de marketing) eficient, orientat strategic.

Configurarea pieţei se realizează cu ajutorul unor

instrumente specifice, care formează împreună mixajul

metodelor de marketing. Aceste instrumente sunt: politica

de produs, politica distribuţiei, politica comunicării şi politica

de preţ. Fiecare dintre aceste instrumente se compune din

multe măsuri individuale, fiind la rândul lor nişte mixaje.

• Mixajul de produs - în mixajul de produs se regăsesc

toate măsurile referitoare la produsele concrete. Acestea nu

se referă numai la componentele principale ale produselor,

ci mai ales la componentele suplimentare ale produselor şi

asupra utilităţilor suplimentare psihologice, percepute de

clienţi.

• Mixajul de distribuţie - în mixajul de distribuţie se

regăsesc toate măsurile referitoare la distribuţia produselor,

şi anume la procesul faptic de distribuţie, adică toate

activităţile care servesc pentru aducerea produselor, respectiv

a serviciilor, de la locul creării lor, la solicitanţi.

• Mixajul de preţ – aici se încadrează toate măsurile de

configurare a preţurilor. Configurarea preţurilor depinde de

diverşi factori: de produsele înseşi, de obiectivele instituţiei,

de concurenţă şi chiar de grupele de clienţi cărora li se

adresează produsele.

• Mixajul de comunicaţie – Comunicaţia înseamnă

transferarea (unilaterală) sau schimbul (reciproc) de

informaţii. Din mixajul de comunicaţie fac parte toate

activităţile instituţiilor / firmelor având ca obiect transmiterea

informaţiilor. Tematica principală a comunicaţiei cuprinde

produsele şi înseşi firmele, întrucât scopul realizării

comunicaţiei este de a face cunoscute produsele şi de a

câştiga prestigiu în ochii partenerilor.

Există o serie de măsuri privind comunicaţiile, cele mai

importante fiind Reclama şi Public relations (Relaţiile cu

publicul).

Reclama se poate defini ca intermedierea mesajelor

prin intermediul mijloacelor de reclamă, care se aplică contra

cost pe purtătorii de reclamă.

Purtătorii de reclamă sunt, de regulă, mediile prin care

se ajunge la persoanele vizate, fiind vorba de mediile

imprimate (ziare, reviste, anuarele telefonice şi cele de

adrese), mediile electronice (televiziunea, radioul,

calculatoarele), ca şi mediile de reclamă exterioară (afişarea

pe pereţii clădirilor, pe autovehicule, etc.).

Mijloacele de reclamă conţin mesajele reclamelor, fiind

strâns corelate cu acestea, dar şi cu purtătorii de reclamă,

întrucât anumiţi purtători nu admit decât anumite mijloace:

• purtătorii electronici / audio-vizuali: spoturile

Aşa cum indică chiar cuvântul, care derivă de la

noţiunea de piaţă (în engleză market = piaţă), marketing-ul

este modul de gândire care porneşte de la piaţă şi este

orientat spre piaţă. În marketing este vorba de conducerea

instituţiilor pornind de la piaţă şi de orientarea deciziilor

acestora conform condiţiilor pieţei. Marketing-ul

desemnează deci mai puţin nişte activităţi singulare – şi

mai mult un întreg mod de gândire. A înţelege această

noţiune doar cuprinzând măsurile propriu-zise de reclamă

şi de vânzare, ar însemna prea puţin; de aceea nu poate fi

pus semnul egal între marketing şi reclamă. Marketing-ul

înseamnă mai mult decât atât. Toate domeniile instituţiilor

pot fi văzute sub aspectele lor de marketing. Indiferent dacă

este vorba de cercetare, de finanţe, de producţie sau de

resursele umane, de tehnică sau de logistică - fiecare dintre

aceste domenii trebuie să se orienteze după cerinţele pieţei,

dacă instituţiile intenţionează să acţioneze optim în cadrul

pieţei. Sistemul de marketing, de vânzări şi de relaţii cu

clienţii stă în centrul modelului de conducere strategică şi

este interconectat cu sistemele interrelaţionate de conducere

/ organizare, informare / comunicare şi de dezvoltare a

resurselor umane.

În situaţia concurenţială actuală, necesităţile pieţei nu

înseamnă altceva decât necesităţile clienţilor. Orientarea

totală spre clientelă constituie concepţia de succes a mar-

keting-ului anilor de după ’90, de care ţin următoarele

aspecte: produsele, service-ul şi reclamaţiile, angajaţii,

informaţiile şi comunicarea. Politica instituţiilor / firmelor

trebuie să fie în întregime orientată spre clienţi, procesele

interne supunându-se aceloraşi cerinţe şi obiective, ca şi

cele orientate spre exterior.

Pentru a configura cu succes activităţile de market-

ing ale firmelor este nevoie de o o planificare atentă, pe

termen lung şi orientată spre obiective, a utilizării diferitelor

instrumente; cu alte cuvinte este nevoie de o strategie.

Analizând cele două laturi, cea a ofertei şi cea a cererii, se

poate stabili calea de urmat în marketing, rezultând totodată

următoarele strategii:

• Pătrunderea pieţelor - intensificarea prezenţei pe

pieţe. aceasta se poate realiza prin diferenţierea produselor,

reduceri de preţuri, ameliorarea service-ului pentru clienţi

prin Key Accounting (deservirea clienţilor importanţi), ca

şi prin folosirea mai intensă a mijloacelor de comunicaţie.

• Defrişarea pieţelor - înseamnă fie intrarea pe pieţele

situate până acum în afara ariei de cuprindere, fie abordarea

pieţelor parţiale în interiorul acestora. Concepţia de reclamă

va fi astfel adaptată, încât să corespundă noilor pieţe.

• Dezvoltarea produselor / serviciilor – plecând de

la produsele existente, acestea ori sunt dezvoltate mai

Despre
MARKETING
în societatea
contemporanã
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publicitare radiofonice şi televizate, reclama pe discuri

compacte, reclama cinematografică;

• mediile imprimate: anunţurile, anexele;

• purtătorii exteriori de reclamă: afişele, inscripţiile,

reclamele luminoase.

În societatea actuală, inundată de informaţii, reclama

clasică se loveşte tot mai mult de limitele sale. Peste 90%

dintre oameni resimt o suprasolicitare informaţională şi

încearcă să scape de şiroiala anonimă a acesteia, cu mesajele

ei adesea interschimbabile. În viitor va câştiga în însemnătate

informaţia orientată spre obiective, cea personală şi cea

situaţională, prin care destinatarul nu se simte bombardat,

ci antrenat. Aceasta se realizează, pe de o parte prin

accentuarea mai puternică a folosului individual, produsul

însuşi trecând pe planul doi, iar pe de altă parte prin uşurarea

accesului la destinatari, prin emoţionalizarea mai puternică

a mesajelor. Mesajele transmise emoţional nu numai că sunt

mai repede crezute şi rămân mai multă vreme în memorie,

dar şi trezesc mai puternic energiile, mergând până la senzaţia

de obligaţie. Printre măsurile de comunicare, pe viitor

contactele personale le vor înlătura pe cele anonime, jucând

un rol conducător.

Relaţiile cu publicul (Public Relations) – este noţiunea

generală care desemnează cultivarea relaţiilor instituţiei/

firmei cu publicul. Obiectivul este generarea în public a unei

atitudini pozitive faţă de instituţie, inspirarea şi cultivarea

încrederii şi a înţelegerii. Contrar reclamei, care urmăreşte

obiectivele politicii de desfacere şi se desfăşoară cu orientare

spre piaţă, munca cu publicul se ocupă de întreaga instituţie

şi de relaţiile acesteia cu totalitatea publicului. Acestea se

realizează cu ajutorul unor măsuri special configurate, care

servesc însă totdeauna obiectivelor globale, integratoare, ale

întregii firme. Iată câteva dintre aceste măsuri de Relaţii cu

publicul:

• documentaţiile referitoare la instituţie (broşuri, filme);

• rapoarte de afaceri, comunicate de presă, conferinţele

de presă;

• ziarele firmei, ale clienţilor şi ale angajaţilor;

• interviurile, conferinţele, articolele;

• sesiunile, congresele, simpozioanele, seminariile;

• festivităţile inaugurale şi aniversare, vizitele;

• donaţiile, cadourile, premiile.

Având în vedere modificarea puternică a pieţelor şi a

comportamentului clienţilor, devine clar că o concepţie şi

un mod de acţiune unilateral, orientat spre ofertanţi, nu pot

asigura succesul pe termen lung. Cu cât sunt pieţele mai

complexe, cu cât este concurenţă mai dură şi cu cât se

fortifică poziţia clientelei, cu atât mai flexibil trebuie să

reacţioneze firmele în aceste condiţii. Clienţii trebuie să fie
cele mai importante persoane în firmă, deoarece ele decid

succesul sau insuccesul acesteia prin comportamentul lor.

De aceea cel mai important obiectiv trebuie să fie satisfacerea

clientelei, realizabilă doar prin orientarea conform

necesităţilor acesteia.

Prin urmare, este importantă urmărirea evoluţiilor

pieţelor, anticiparea lor, pe cât posibil, chiar influenţarea lor

în unele cazuri, pentru a putea oferi clientelei satisfacerea

optimă a necesităţilor. Orientarea spre clienţi mai înseamnă

şi formarea unei relaţii între aceştia şi firmă.

În acest proces are o importan ţă  deosebită

comportamentul salariaţilor, mai ales în domeniile care

implică contactul cu clienţii. Dacă aceştia sunt trataţi

neprietenos sau incompetent, ei nu se simt acceptaţi şi nu se

poate ajunge la o legătură cu firma.

Pe baza condiţiilor pieţei şi a evoluţiei concurenţei,

legătura cu clientela se poate considera ca principala

provocare a anilor de după ’90.

Firmele vor trebui să se considere tot mai mult

specialiste în informaţii, cunoscând exact ce, cum, când şi

unde trebuie produs pentru propria clientelă, în ce fel primesc

clienţii folosul maxim şi cum trebuie configurate relaţiile cu

fiecare client în parte. Condiţia necesară este cunoaşterea
clientelei de către firmă, adică datele principale despre clienţi

trebuie sistematic culese, memorate şi evaluate cu ajutorul
unui sistem informatic referitor la clienţi. Datele trebuie să

fie mai cuprinzătoare şi să permită concluzii tocmai asupra

necesităţilor ce depăşesc foloasele directe ale produselor.

Sistemul informatic trebuie să conţină şi datele referitoare

la relaţiile de afaceri cu clienţii, de pildă activităţile de

vânzare, respectiv cele de cultivare sau reclamaţiile.

Puterea prin informaţie va juca pe viitor un rol princi-

pal privind poziţia în lupta concurenţială. Avantajele

informaţionale nu pot fi echivalente în bani.

În general, principiile de bază ale managementului sunt

concepute pentru unităţi cu profil economic, acestea au fost

preluate şi în domeniul seviciilor publice. Experienţele din

economie s-au dovedit relevante şi în domeniul culturii, al

educaţiei permanente.

În acest context, biblioteca publică, fiind un instrument

esenţial în domeniul educaţiei, ia decizii în mod indepen-

dent, care să conducă la optimizarea serviciilor oferite

colectivităţii.

Pentru a lua astfel de decizii se are în vedere elaborarea

unui sistem propriu de marketing, care vizează o strategie

flexibilă, cu valenţe prospective, anticipative pentru

îmbunătăţirea lecturii şi activităţii culturale prin intermediul

cărţii.

Promovarea permamentă a unui marketing instituţional

are ca efect crearea unui anumit prestigiu bibliotecii, oferind

posibilitatea evaluării serviciilor, a calităţii şi volumului

acestora, îmbunătăţirea sistemului de satisfacere a cerinţelor

utilizatorilor, soluţionarea operativă şi prospectivă a

problemelor, o mai bună fundamentare a deciziilor. (cf. Vic-

tor Petrescu: Despre implementarea marketingului în

activitatea bibliotecară, în Curier, Târgovişte, an V, nr. 1(8),

1998, p. 41-42)

      Asist.univ. Ileana Faur
Universitatea „Valahia” Târgovişte
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PERFECTIONARE  PROFESIONALÃ

Orice profesie are propriile standarde care îi

stabilesc profilul, interacţiunea cu alte domenii,

indicatorii de activitate şi cei de performanţă .

Bibliotecarii cuprinşi în sectorul informare-

documentare sunt supuşi unor standarde comune.

Acestea se referă la trei feluri de activităţi : cele din

exterior , dirijate spre bibliotecă sau centru de

documentare, cele din interior – măsurători specifice

activităţii şi cele care ies din bibliotecă - măsurători

ale eficienţei serviciului oferit.

Centrul de Pregătire şi Formare a Personalului din

Instituţiile de Cultură, aflat sub egida Ministerului

Culturii, se ocupă, printre alte sectoare, şi de acela

dedicat pregătirii bibliotecarilor.

Oferta Centrului încearcă să răspundă multitudinii

de probleme apărute în activitatea centrului de informare,

cum este perceput el în biblioteca prezentului.

Pentru nou-veniţii în profesie se organizează

programe de iniţiere în urma cărora se poate obţine

diploma de bibliotecar atestat. Programele se derulează

în două convocări, ambele prevăzând ore de teorie,

practică şi studii de caz.

Prima convocare pune accentul pe integrarea

viitorului profesionist, pe crearea unor abilităţi

necesare tehnicii de lucru într-o bibliotecă.

A doua convocare se bazează pe un important

procent de aplicaţii practice, laboratoare de lucru, studii

de caz şi vizite documentare.

Întreaga activitate pedagogică este concepută în

conformitate cu legislaţia în vigoare, cu prevederile

Ministerului Culturii în domeniu, cu curricule ale

învăţământului de specialitate (românesc şi străin) şi

nu în ultimul rând cu cerinţele cursanţilor.

Permanenta colaborare cu Asociaţia Naţională a

Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România

(ANBPR), cu ABIR, cu InfodocRom, cu Clubul

Europa, cu British Council şi cu alte organisme impli-

cate în activităţi identice sau complementare a condus

la realizarea unor programe tot mai eficiente şi tot mai

bine primite de cursanţi.

Faptul că sunt încurajaţi la un dialog permanent

cu lectorul, dar şi cu colegii de breaslă, că se simt

integraţi unui grup cu aceleaşi aspiraţii, împliniri şi

PREG|TIREA
PROFESIONAL| .

PREZENT {I PERSPECTIV|

neîmpliniri creează o atmosferă de lucru pozitivă şi

potenţează fiecare intervenţie.

Pentru cei care au obţinut atestarea profesională,

conform legii, urmează actualizarea cunoştinţelor

(fiecare program va avea o tematică ; spre exemplu

cel derulat între 10.07 – 21.07.2000 a avut genericul :

„Bibliotecarul, mediator modern de informaţie”) la

un interval de patru ani (obligatoriu) şi ori de câte ori

se simte nevoia (opţional).

Aceste programe se adresează  tuturor

bibliotecarilor (biblioteci judeţene, municipale,

orăşeneşti, comunale, specializate, şcolare).

Personalul bibliotecilor mari, cu activităţi

specializate pot urma programe corespunzătoare, con-

form cerinţelor activităţii sau propriilor aspiraţii.

Managementul de bibliotecă, bibliografia locală,

conservarea preventivă a colecţiilor de bibliotecă sunt

deja programe derulate.

O atenţie specializată se acordă explicării cadrului

legal în care se dezvoltă biblioteca, implicaţiilor

presupuse de realizarea sistemului naţional de

informatizare, pătrunderii acestuia în serviciile oferite.

Dialogul permanent cu bibliotecile judeţene, cu

managerii pentru pregătirea profesională, vizitele în

teritorii, planul editorial al Centrului (plan care se află

la baza bibliografiei recomandate), alte publicaţii de

specialitate (reviste, manuale) coagulează problemele

actuale, încearcă să le dea o formă şi o soluţie.

Intenţia oricărui program este aceea de a dezvolta

sau crea competenţe specifice domeniilor comunicării,

informării şi documentării, de a forma un personal

dinamic şi mobil capabil să facă faţă unor situaţii noi

sau unor cerinţe foarte personalizate.

Nu trebuie nici o clipă uitat că ne găsim într-o etapă

a căutărilor, a experienţelor, că este momentul să

măsurăm şi să analizăm imaginea oferită spre exterior.

Evaluare şi autoevaluare, spirit novator,

capacitatea de a lucra în echipă şi de a comunica cu un

public diferenţiat (segmente defavorizate, vârste mici

sau mari etc.), de a se adapta la un mediu anumit, la un

limbaj, la un nivel verbal sau cultural, sunt numai

câteva dintre competenţele necesare ce se adaugă sau

se dezvoltă în interiorul acestei profesii.

Silvia Nestorescu,

    expert-consultant,

Centrul de Pregătire şi Formare a Personalului

                   din Instituţiile de Cultură
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DESPRE PREGÃTIREA

PROFESIONALÃ A

BIBLIOTECARILOR DE LA

COMUNE

Pornind de la necesitatea redimensionării

funcţiilor bibliotecilor publice în actuala explozie

informaţională, a ridicării pregătirii profesionale a

celor ce slujesc cultura, lectura, consiliul de

administraţie al Bibliotecii Judeţene «Ion Heliade

Rădulescu» Dâmboviţa, foloseşte diverse modalităţi

pentru afirmarea şi eficientizarea caracterului

deschis şi dinamic al acestui spaţiu cultural, unde

sunt dezvăluite sensurile şi semnificaţiile cunoaşterii

umane.

Printre acestea, centrele metodice (organizate

cu 6 ani în urmă) ce grupează, teritorial, bibliotecile

comunale din judeţ contribuie, prin activităţile

profesionale şi culturale ce au loc (prin rotaţie)

semestrial, la optimizarea demersului bibliotecar, la

o bună valorificare a colecţiilor de care dispun.

În consfătuirile metodice, schimburile de

experienţă organizate în semestrul I al acestui an,

prin dezbaterile şi dialogurile profesionale ce au avut

loc, au fost evidenţiate preocupările, formele şi

mijloacele folosite pentru dezvoltarea şi optimizarea

actului de lectură, conturându-se, totodată,

responsabilităţile ce revin bibliotecilor în perioada

ce urmează.

Astfel, bibliotecarii au avut posibilitatea: să

vadă modul cum colegii de la bibliotecile gazdă îşi

organizează fondul de publicaţii ; ce întreprind

pentru crearea unei ambianţe plăcute în interiorul

bibliotecii ; să studieze documentele de programare

a activităţii (reprezentanţi ai Bibliotecii Judeţene au

prezentat unele concluzii desprinse din studierea

programelor de activitate, pe anul 2000, ale

bibliotecilor comunale), precum şi cele de bibliotecă

(ce se referă la evidenţa şi circulaţia publicaţiilor) ;

să audieze informări privind activitatea desfăşurată

pentru realizarea principalilor indicatori

biblioteconomici.

Dialogul profesional stabilit pentru acest

semestru s-a referit la Biblioteca publică, instituţie
cu valenţe majore în animaţia culturală locală,

bibliotecarii prezentând activităţile organizate în

acest interval de timp şi cele ce sunt programate

pentru acest an. Dezbaterile au avut în vedere

conceptele teoretice şi modalităţile practice cuprinse

în diverse lucrări de specialitate ce se referă la acest

domeniu, cea mai importantă fiind Animaţia
culturală în bibliotecile publice (autor, dr. Gheorghe

Buluţă), apărută sub egida Centrului de Pregătire şi

Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură,

în seria Caietele bibliotecarului (de altfel, toate cele

9 numere apărute sunt de un real folos, prin

actualitatea lor, pentru cei ce lucrează în domeniul

bibliotecar).

În programele derulate la cele 7 centre metodice

au figurat şi activităţi diverse de animaţie culturală,

participanţii reţinând pentru bibliotecile unde

lucrează aspectele metodice de pregătire şi

organizare a acestora. Activităţile au fost axate pe

principalele aniversări şi comemorări (în perioada

la care ne referim, au vizat în principal sărbătorirea

a 150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu),

prezentându-se contribuţia unor scriitori, oameni de

cultură şi ştiinţă la dezvoltarea spiritualităţii

naţionale şi universale.

Redăm activităţile culturale desfăşurate (în afara

celor ce se referă la pregătirea profesională, enunţate

mai sus):

Voineşti (21.04.a.c.). Bibliotecar : Marcela

Braşoveanu. Au participat bibliotecari din comunele

Cândeşti, Bărbuleţu, Dragomireşti, Malu cu Flori,

Măneşti, Tătărani, Văleni Dâmboviţa.

Cu acest prilej, s-au aniversat 85 de ani de la

naşterea, în această comună, a omului de cultură

Vasile Florescu (nume ce îl poartă biblioteca), date

semnificative din creaţia acestuia prezentând prof.

Victor Petrescu şi Serghie Paraschiva, de la

Biblioteca Judeţeană Dâmboviţa.

Cornăţel (11.05.a.c.). Bibliotecar: Ilona

Bucuroiu. Au participat bibliotecari din comunele

Băleni, Comişani, Cojasca, Bilciureşti, Crevedia,

Corneşti, Butimanu, Bucşani, Finta, Dobra,

Niculeşti.

S-a desfăşurat medalionul literar Tudor Arghezi,
urmat de recitalul poetic Cântare omului interpretat

de elevi ai Şcolii generale din comună.

Fiind prezente şi autorităţile locale, s-a sugerat

să se atribuie bibliotecii comunale numele lui

Christache Georgescu (istoric, istoric al culturii,

publicist) născut în comună.

Ulieşti (15.05.ac.). Bibliotecar: Maria Preda.

Au participat bibliotecari din comunele Cobia,

Crânguri, Vişina, Morteni, Mătăsaru, Mogoşani,

Şelaru, Hulubeşti, Ludeşti, Petreşti, Dragodana,

Gura Foii, Valea Mare.

A fost desfăşurată o activitate culturală dedicată
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aniversării naşterii lui Mihai Eminescu. Despre

personalitatea marelui poet au vorbit scriitorii Marin

Ioniţă şi Tudor Cristea (ambii, fii ai comunei), Vic-

tor Petrescu şi Serghie Paraschiva (de la Biblioteca

Judeţeană «Ion Heliade Rădulescu» Dâmboviţa),

Andrei Călinescu, prof. Şcoala Ulieşti. A urmat o

audiţie pe disc (romanţe pe versuri eminesciene) şi

vernisajul expoziţiei de grafică a creatorului local

Gheorghe Ion.

Corbii Mari (18.05.ac.). Bibliotecar: Elena Din

Baicu. Au participat bibliotecari din comunele

Răcari, Brezoaiele, Conţeşti, Sălcioara, Slobozia

Moară, Odobeşti, Poiana, Tărtăşeşti, Ciocăneşti,

Costeşti Vale, Branişte, Lunguleţu, Potlogi.

În pregătirea bibliotecarei şi a profesoarei Albu

Gheorghiţa a avut loc medalionul literar Tudor
Arghezi, evocându-se contribuţia scriitorului la

dezvoltarea culturii naţionale. Sub genericul Cântare
omului, elevi ai Şcolii generale au interpretat un

montaj literar-muzical, fiind recitate poezii

reprezentative din creaţia argheziană.

Vârfuri (24.05.a.c.). Bibliotecar: Elena

Dobrescu. Au participat bibliotecari din zona

oraşului Moreni, respectiv comunele Valea Lungă,

Vişineşti, Iedera, I. L. Caragiale, Ocniţa, Gura

Ocniţei, Dărmăneşti, Răzvad.

Cu această ocazie a avut loc o activitate dedicată

Zilei eroilor, din programul acesteia menţionăm:

evocare privind semnificaţia sărbătorii, întâlnire cu

veterani de război, montaj de versuri Eroi au fost,
eroi sunt încă, expoziţie de carte Eroii neamului în
literatura naţională.

Buciumeni (13.06.a.c.). Bibliotecar: Steluţa

Iorga. Au participat bibliotecari din zona oraşului

Pucioasa, respectiv din comunele Pietroşiţa,

Moroieni, Brăneşti, Bezdead, Moţăieni, Runcu,

Glodeni, Vulcana Băi.

Participanţii au aflat unele date din monografia

comunei prezentată de prof. Elena Comşoiu şi

învăţătorul Gheorghe Chivescu, după care au asistat

la o activitate culturală dedicată aniversării zilei de

naştere a lui Mihai Eminescu. În cadrul

simpozionului Eminescu, geniu al spiritualităţii
naţionale, scriitorul târgoviştean George Coandă şi

profesorii Serghie Paraschiva (Biblioteca Judeţeană

«Ion Heliade Rădulescu»), Ion Sorin Ivaşcu

(directorul şcolii din comună) au evocat

personalitatea poetului. Elevi ai şcolii din comună

au prezentat recitalul poetic Eminescu, luceafărul
poeziei româneşti. S-a vernisat expoziţia de carte şi

ex-libris Eminesciana.

Produleşti (06.07.a.c.). Bibliotecar: Mihaela

Voicu. Au participat bibliotecari din comunele

Doiceşti, Aninoasa, Şotânga, Ulmi, Lucieni, Gura

Şuţii, Văcăreşti, Nucet. Simpozionul prilejuit de

aniversarea zilei de naştere a lui Mihai Eminescu a

fost susţinut de Serghie Paraschiva (Biblioteca

Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu”), preotul Nicolae

Anton şi Mihaela Voicu, bibliotecar. A urmat

montajul literar-muzical „Eminescu – luceafărul
poeziei româneşti” şi au fost audiate înregistrări pe

disc ale unor romanţe pe versuri eminesciene.

În perioada următoare avem în vedere

îmbunătăţirea şi diversificarea activităţilor ce le vom

iniţia în centrele metodice, eficienţa lor dorind să o

vedem în dezvoltarea lecturii publice, în satisfacerea

optimă a cerinţelor şi opţiunilor de studiu,

documentare şi recreere a populaţiei din comunele

judeţului Dâmboviţa.

Florin Dragomir
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PATRIMONIUM

Anul acesta, declarat anul Mihai
Eminescu , ne-a oferit posibilitatea
organizãrii unor activitãþi semnificative dedi-
cate aniversãrii celor 150 de ani de la naºterea
geniului spiritualitãþii româneºti. În revista
noastrã aducem un omagiu memoriei poetului,
înserând câteva pagini ce ilustreazã
personalitatea, frumuseþea ºi perenitatea
creaþiei sale.

Într-un articol intitulat Statua lui Eliad, publicat în

Timpul, 1881, Eminescu revenea nuanţând unele consideraţii

destul de tranşante, pe care le făcuse anterior (Momente,

Curentul de Iaşi, 1877 ; Notiţe biografice, Timpul, 1880) la

adresa lui Ion Heliade Rădulescu. Dacă, în 1877, Eminescu

aproape „bagateliza” poezia înaintaşului său, caracterizată,

după părerea lui de atunci, de o „limbă pocită”, rod al unor

„abstracţii, pe jumătate teologice, pe jumătate sofisticate”,

în 1881 era de cu totul altă părere, şi anume că poetul ca şi

gânditorul sunt ignoraţi pe nedrept şi ar trebui să li se facă

dreptate, căci Heliade „a inaugurat atât reforma limbii literare

de azi, pe care i-o datorăm în mare parte lui, precum şi

reforma socială. Ca literat şi politic, scria Eminescu, dacă

n-a creat opere nemuritoare (s.n.), desigur că a fost

promotorul cel mai arzător al tuturor mişcărilor generoase

şi a avut, ca nealtul, o influenţă determinantă asupra

caracterului culturii române”. Plecând de aici, se naşte

aproape reflex întrebarea : când a fost Eminescu sincer în

ceea ce-l priveşte pe înaintaşul său ? Când l-a glorificat în

Epigonii sau în oda La Heliade (1867), socotindu-l „părintele

literaturii române”, ori când se arăta destul de rezervat cu

poezia lui alunecată, după părerea sa, încă din 1845, pe o

„direcţie greşită”, de natură să-i umbrească şi întunece cotele

unui talent apăsat ?

Scrisă la tinereţe, poezia La Heliade conservă concepţia

romantică incipientă a lui Eminescu cu privire la idealul său

poetic şi atestă, pe de altă parte, nevoia de modele a unui

spirit vizionar. Heliade era pentru Eminescu la acea vârstă a

avântului plenitudinar, a viziunilor imaginare, bardul cu care

ar fi vrut să semene („Ruga-m-aş la Erato, să cânt ca tine

barde”), admirat şi preţuit mai cu seamă pentru lira sa

apollonică, ce cântă nu de iubire, ci de mărire, aprinzând în

sufletul tânărului poet, prin exemplul său de poeta vates,

nemuritorul foc al Vestei. Adevărat părinte al naţiei, Heliade,

cântat şi într-o altă odă, scrisă de Eminescu la moartea

acestuia, în 1872, este văzut ca un călăuzitor al poporului –

un Moise care ştie să citească şi să înţeleagă glasul istoriei

peste timpuri : „Un stâlp prin chinuire un drum ne-a arătat.

/ O arpă de aramă cu coarda temerară / Trezi-n sufletul nostru

simţire de bărbat, / Ca glasul Providenţei din stinsele de-

cade, / Astfel s-auzi glasu-ţi, bătrâne Eliade !”.

Heliade reprezintă pentru Eminescu modelul poetului

profet, luptător inspirat de muze şi zei în lupta avântată pentru

emanciparea naţiei şi înflorirea geniului ei.

Este evident că Eminescu cunoştea şi preţuia cum se

cuvine ideile umanitariste ale lui Heliade exprimate de acesta

în La Schiller, Traducătorul lui Victor Hugo şi cu osebire în

Poezia, cu privire la rolul poetului şi misiunea acestuia ca

bard iluminat : „Virtutea prin puterea-mi devine o fiinţă ; /

Ca zeu pre pământ are şi templu şi altar ; / Şi viţiul, din

contra, din neagra locuinţă, / Cu soarta lui de rele, e fătul lui

Tartar. // Istoria prin mine ia chip, se-nfiinţează, / Şi libertatea

mumă a fericirii fac ; / Eu timpului dau aripi, prin mine el

visează, / Şi-n candida fecioară eu pacea o prefac Poezia”.

Deşi prolix, Heliade exprima în Poezia concepţia sa

romantică despre morala superioară a poetului, luptător

împotriva viciilor, apărător al libertăţii, făuritor şi purtător

de stindard al păcii universale. În viziunea lui Heliade, poetul

Ideologia bardului la Heliade ºi Eminescu
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trebuia să fie, prin verbul său, catalizatorul tuturor faptelor

nobile şi idealurilor măreţe ale poporului său, energia activă

în stare să galvanizeze forţele naţiei ce se vor ridica în lupta

justiţiară împotriva minciunii şi acţiunii distructive a puterii

„politice” universale : „Când îl ascultă lumea întreagă / Şi

verbu-i lumea convinge, leagă, / Ca libertatea lumea să

înţeleagă ; / Atunci ca centru universal, / Ca un gigante se

poate pune / În capul Lighei, ca să adune / Popolii mizeri ce

vor răpune / Dreptul minciunii, drept infernal (Traducătorul
lui Victor Hugo)”. Poetul devine aici profetul (bardul) care

înaripează timpul său, conducând mulţimile spre un absolut,

cum mai spuneam, moral ; exemplul şi modelul scriitorului

valah în plan imaginar fiind Schiller, adevărat titan al

înfruntării cu adversităţile de tot felul – erou în conştiinţa

umanităţii trezită la realitate ; obiect al admiraţiei fără rezerve

a istoriei lumii („Cântaţi vergini, dreptatea / Ş-a Terrei

împărţire, / Daţi parte la poet : / Cântaţi azi libertatea / Şi-a

omului mărire, / Onoare la profet ! – Odă la Schiller”).

Eminescu a fost cucerit de avântul revoluţionar al

modelului de poet romantic heliadesc, şi cu osebire cred de

menirea sacră pe care înaintaşul său o atribuia poetului
conducător revoluţionar al poporului său în lupta acestuia

pentru emancipare, în care rol Heliade însuşi s-a ilustrat

exemplar. „Dacă în Epigonii veţi vedea laude pentru poeţi

ca (...) Mureşean ori Eliade, îi scria Eminescu lui Iacob

Negruzzi într-o scrisoare datând din anul 1870 (anul

elaborării, de altminteri, a poeziei amintite), acelea nu sunt

– sublinia el – pentru meritul intern al lucrărilor lor, ci numai

pentru că într-adevăr te mişcă acea naivitate sinceră,

neconştientă cu care lucrau ei”. „Ideea fundamentală e

comparaţiunea dintre lucrarea încrezută şi naivă a

predecesorilor noştri şi lucrarea noastră, trezită dar rece.

Prin operele liricilor români tineri se manifestă acel aer

bolnav, deşi  dulce, pe care germanii o numesc

Weltschmerz. Predecesorii noştri credeau în ceea ce scriau,

cum Shakespeare credea în fantasmele sale ; îndată însă

ce conştiinţa vine că imaginile nu sunt decât un joc, atunci,

după părerea mea, se naşte neîncrederea sceptică în

propriile sale creaţiuni”.

Eminescu a iubit la Heliade, dincolo de rezervele ce

privesc anumite aspecte ori neîmpliniri ale poeziei lui,

figura emblematică a bardului în înţeles romantic, văzut

ca depozitar şi învăţător al ruinelor istoriei, oracol, în

acelaşi timp, al viitorului naţiei sale. Heliade se confundă

la Eminescu cu dimensiunile timpului mitic al descătuşării

de energii şi ilustrare a virtuţilor exemplare ale naţiei, în

care credinţa sinceră şi avântul revoluţionar al poetului

însuşi, pe fondul neputinţei contemporanilor lui Eminescu

de a conferi lumii un sens superior, sunt de natură să

etaleze mai curând cununa de laur a bardului bătrân, în

slujba focului sacru al vetrei străbune, decât ghirlanda

lirei vibrande de iubire a Afroditei...

Eminescu a descifrat exact şi a preţuit în realitate

exemplar „enigma” plină de-nţeles a celor două atribute

ale spiritului heliadesc : „De mi-ar permite-Apollon s-

aleg dintre cunune, / Ghirlanda n-aş alege-o de flori

plăpânde, june, / Ci falnica cunună a bardului bătrân ; /

Eu n-aş alege lira vibrândă de iubire, / Ci ceea ce falnic

îmi cântă de iubire, / Cu focul albei Veste aprinde al meu

sân (La Heliade)”.

        ªtefan Ion Ghilimescu,

   istoric şi critic literar

Textele oferite cititorilor prin apariţia volumului

Mihai Eminescu, Opere, XIV, conţinând traduceri

filozofice, istorice şi ştiinţifice, sunt de natură să

contribuie la luminarea personalităţii luceafărului

poeziei noastre dintr-o perspectivă cu totul aparte.

Premisa de la care trebuie să pornim în aprecierea

acestor texte este faptul că ucenicia la „aspra şcoală a

traducerii”, cum a fost numită activitatea respectivă

de către un scriitor contemporan, constituie, prin

rigorile la care se supune în mod deliberat traducătorul,

dovadă de netăgăduit nu numai a aspiraţiei spre

perfecţiune, ci şi a intuirii fără greş a drumului celui

mai direct, dar şi mai dificil spre împlinire, atât sub

aspectul formal, cât şi în ceea ce priveşte adâncimea

conţinutului.

Să încercăm o scurtă analiză a constituirii acestor

Eminescu
traducãtor

două feţe ale operei eminesciene, aşa cum se

conturează ele din textele traduse.

Fragmentele istorice traduse din Hurmuzachi şi

tipărite încă în timpul vieţii, precum şi manuscrisele

scoase la iveală mai târziu, dovedesc efortul lui

Eminescu de a pătrunde în tainele limbilor sanscrită,

greacă, latină, paleoslavă, dar şi italiană, franceză,

engleză, la care se adaugă, desigur, germana.

Prin intermediul lor, poetul voia să-şi apropie nu

numai lucrări de beletristică, ci şi de teorie literară,

istorie, filologie. Dincolo de aceasta, fragmentele

traduse şi comentariile legate de teoria statului şi a

vieţii sociale, teoria culturii, economie, politică,

ştiinţele naturii, aveau menirea să formeze suportul

concepţiei sale, ideilor profunde care se decantau în

cristalul versurilor.

Vastitatea lecturilor lui Eminescu îl determină pe

Alexandru Oprea, cel ce semnează  biografia

intelectuală  a poetului, să discute noţiunea de

„enciclopedism”, pornind de la aprecierile lui George

Călinescu referitoare la necesitatea studierii

coordonatelor culturii acestuia „în spiritul adevărului

şi cu pietate care să nu degenereze în caricatură”.

Corpusul lucrărilor editate acum poate susţine cu
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argumente reale o asemenea cercetare. Indiferent de

domeniul examinat, concluziile rămân de acelaşi tip

cu cele formulate, de exemplu, de către academicianul

A. Avramescu după cercetarea manuscriselor ce

reflectă studiile de matematică şi fizică ale poetului,

preocupările acestuia pentru diversele ramuri ale

cunoaşterii umane depăşesc limitele

obişnuite ale unui filozof. Ele sunt,

am adăuga, preocupările unui poet-

filozof care încearcă să recreeze

achiziţiile teoretice într-o viziune

personală şi, pentru a sublinia odată

în plus măsura titanismului său, se

cuvine amintit faptul că toate aceste

cunoştinţe au fost dobândite într-o

perioadă foarte scurtă de timp,

preocupările de acest gen, ca şi

întreaga sa activitate, curmându-se

la o vârstă când pentru mulţi abia

se precizează drumurile cunoaşterii

şi ale creaţiei.

În privinţa celuilalt aspect, al

formei traducerilor, problema

trebuie privită, iarăşi, pe ambele

feţe: pe de o parte, a disponibi-

lităţilor afective şi intelectuale de

care a dat dovadă poetul, abordând texte atât de vari-

ate, pe de altă parte, a contribuţiei pe care această trudă

benedictină a avut-o, la rândul ei, asupra desăvârşirii

expresiei poetice în creaţiile sale originale. Eruditul

cercetător Petru Creţia, responsabilul filologic al

volumului de traduceri, conchide în „lămuririle asupra

ediţiei”, că Eminescu a fost un „traducător cu totul ieşit

din comun” : tălmăcirile sale par gândite şi scrise di-

rect şi prompt în româneşte, într-o românească stăpânită

magistral, indiferent de domeniul cercetat, de registrul

stilistic al textului original.

Exemplele cele mai concludente sunt frazele ger-

mane care deşi sunt, în general, lungi şi cu topică total

neobişnuită pentru vorbitorul de limbă română, „îi erau

instantaneu transparente în structura şi în sensul lor,

oricât de dificile”. Totuşi, o traducere spontană, fără

ajutorul instrumentelor uzuale, fără reveniri şi

completări nu este de conceput şi transcrierea ştiinţifică

a manuscriselor este edificatoare în

acest sens : ştersături, modificări,

variante, serii sinonimice, probând

toată munca sa istovitoare. Absenţa

unui limbaj filozofic şi ştiinţific

bine închegat creează, la un alt

nivel, dificultăţile întâmpinate de

vechii cărturari care deplângeau

„strâmtoarea” limbii. Căutarea

echivalentului potrivit, necesitatea

păstrării echilibrului între litera şi

spiritul textului original, dorinţa de

a crea o versiune accesibilă şi

cursivă îl obligă pe traducător să

studieze în amănunţime lexicul şi

structura gramaticală a limbii sale,

să experimenteze ritmuri şi registre

noi, să caute inedite posibilităţi de

combinaţie, într-un cuvânt să-şi

desăvârşească  propriile-i

disponibilităţi şi intuiţii lingvistice şi să-şi disciplineze

activitatea creatoare.

Poezia lui Eminescu ilustrează convingător aceste

adevăruri. Alături de traducerile din literatură şi

publicistică, cele editate prin grija harnicului colectiv

care a fost condus de regretatul Petru Creţia (Aurelia

Creţia, Dimitrie Vatamaniuc, Anca Costa-Foru,

Gheorghe Mihăilă, Amita Bhose) dau noi contururi

imaginii omului deplin al culturii noastre.

         Prof.dr Petre Gheorghe Bârlea,
           Universitatea „Valahia” Târgovişte
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„legare de pământ”. Eminescu arată clar că actul

voievodului a privit ţărănimea flotantă şi nu pe moşneni

şi răzeşi într-un moment când populaţia ţării era supusa

invaziilor străine venite cam din toate punctele cardinale.

„Legătura” aceasta – de fapt de inspiraţie vest europeană

- a fost justificată şi utilă intereselor naţionale ale

românilor.

Dar să cităm – argument forte la etichetarea mea de

Istoric Naţional – din câteva articole semnate de

Eminescu în „Curierul de Iaşi” şi „Timpul” şi

demonstraţia va fi, de bună seamă, indubitabil făcută.

În articolul „Periodul al doilea...” („Curierul de Iaşi”,

anul IX, nr. 108, 1 octombrie 1873 şi nr. 109 din 3

octombrie) găsim această pertinentă interpretare asupra

domniei lui Grigore Ghica :

„Periodul al doilea al istoriei moderne, de la
încheierea războiului de treizeci de ani până la revoluţia
franceză, se caracterizează prin întemeierea puterei
statului în persoana monarhiilor. Oriunde un monarh
zicea „L’État c’est moi”, el avea concursul
populaţiunilor, sătule de rapacitatea multiplă a sutelor
de mii de mici tirani feudali. Aceşti reprezentanţi ai
libertăţii absolute, ai liberului veto, a ruinat statele unde
ei conduceau afacerile, pe când ideea monarhică,
deprinzând comodele caste ale evului mediu la muncă,
au consolidat statele unde ea a domnit şi le-a dat puterea
uriaşă pe care o au astăzi în Europa...

În această vreme a ideii monarhice cad cele două
domnii a lui Grigore Ghica Voievod (...) Vrednic
reprezentant al principiului monarhic şi fiu al unui secol
bogat în caractere mari, el pricepuse că puterea
Domnului nu poate sta în dreptul său de a dicta legi şi
de a stoarce stări, ci că acea putere se răzimă pe bună
stare a populaţiilor. Pentru întâia dată i se spune
birnicului pentru ce plăteşte dare, întâia dată slujbaşii
ţărei sunt priviţi ca atari (iar nu ca privilegiaţi) şi trebuie
să muncească pentru leafă, să nu ieie mită, să nu facă
hatâr, prin urmare aicea vedem apărând serviciul statului
în locul vechiului serviciu al evului mediu...”

Însă, pizmuit de boierii dinăuntru şi pizmuit şi din

afară de diplomaţia austriacă şi de puterea suzerană,

pentru că a protestat la Înalta Poartă, ameninţând-o chiar

pentru vânzarea Bucovinei, peste capul său, Vienei

imperiale la 1774, îşi va pierde capul printr-un asasinat

odios pus la cale de împărat şi sultan. Eminescu scrie cu

amărăciune şi tristă premoniţie :

„O ţară unde toţi poruncesc şi nimeni n-ascultă, o
ţară unde antiteza întru partide se preface în adevărată
duşmănie, unde domnul n-are puterea să-i împace (...) o
asemenea ţară e menită de a fi pradă vecinilor ei”.

EMINESCU – ISTORIC NAÞIONAL

Eminescu nu este doar Poetul Naţional. Conform

acelei aprecieri encomiastice pe deplin îndreptăţite a lui

George Călinescu, care-l vedea pe Poet în postura de

homo universalis sau a aceleia a lui Constantin Noica în

care i se acordă înalta statură de „omul deplin al culturii
româneşti”, extrăgând, din aceste laudaţii, o altă ipostază

a celui născut în chiar meleagul de baştină a lui Nicolae

Iorga, putem spune, fără să greşim, că Eminescu este şi

Istoric Naţional. Căci Xenopol, Iorga şi Eminescu

alcătuiesc „triumviratul” de aur al istoricilor naţionali,

acel, „triumvirat” moldav, care ne-a lăsat într-o modernă

maieutică a conceptelor şi analizelor cele mai evocatoare

şi emoţionante, dar şi raţional ştiinţifice, tablouri ale

destinului şi mersului istoric românesc.

De ce, Eminescu, Istoric Naţional ?
Răspunsul vine de la sine pentru oricine are

curiozitatea şi răbdarea acribică a cercetătorului :

publicistica istorică a Cărturarului. Pentru că Eminescu

este un Cărturar şi încă unul de primă mână, influenţat

benefic – prin cele învăţate ca student la Viena şi Berlin

– de la catedră de doctrinarul Dühring, acel mare filosof

lovit de-o replică incomprehensivă a lui Engels, dar şi

de lecturile din Hegel, cel care a gândit istoria ca pe un

imens tablou de schimbări şi de fapte conform concepţiei

sale aşezată în ecuaţia teză-sinteză-antiteză, ca şi din

Schopenhauer cu a sa lume văzută  ca voinţă şi

reprezentare, dar, oarecum şi de tutorele său spiritual,

Maiorescu, adept al rigorismului germanic şi al

evoluţionismului spencerian, el îşi va fi format ca redac-

tor atât la „Curierul de Iaşi”, dar şi cât a lucrat la

„Timpul”, propria viziune asupra istoriei românilor, cu

deosebire fiind iniţiatorul în acest domeniu, al unei

adevărate „direcţii naţionale”. De unde i se trage - la

detractorii săi rebarbativi de astăzi, unii supuşi deja

ubliabilităţii - acuzele de „naţionalist” sau acea perfect

absurdă de precursor al... „fascismului”. A-l macula pe

Eminescu pentru că şi-a iubit cu ardoare neamul şi patria

apărând dreptul românilor la a fi în istorie este ca şi cum

a-i sparge iconostasul unei biserici.

Spuneam că-mi asum tranşanta etichetare de Istoric
Naţional a lui Eminescu, a acestui leonardodavincian

spirit faber. Tablourile sale istorice pe seama trecutului,

dar şi a contemporaneităţii sale, sunt incitante, el nu cade

pradă remitologizării miturilor istorice naţionale. El le

analizează şi le restituie într-o lumină lucidă. De pildă,

chiar faţă de Xenopol şi Iorga, Eminescu este primul

istoric care ne oferă o revelaţie în ciuda faptului că

istoriografia românească de după ultimul război mondial,

căzând în capcana teoriei „luptei de clasă” lapidează un

mare act săvârşit de Mihai Viteazul : binecunoscuta sa
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Premoniţia istoricului Eminescu o resimţim ca pe

un frison şi astăzi.

În excepţionalul articol „Memorialul Comitetului...”

(„Timpul”, anul VII, nr. 242 din 4 noiembrie, 1882),

Eminescu reuşeşte o persuasivă  descriere a

„descălecatului” ţărilor româneşti; de aceea o redăm pe

larg :

„Până la sfârşitul sutei a XV-a românii sînt în Ardeal
şi Ţara Ungurească unul din elementele cele mai
considerabile în viaţa politică. Trăind sub voievozi
proprii şi sub legile lor proprii, fără amestec din partea
Ungariei, ziditori şi apărători de cetăţi, pururi buni
ostaşi, epoca de aur din ţările noastre, începută cu
Mircea şi încheind cu Ştefan cel Mare, e o epocă de aur
şi dincolo. Românii sunt atât de numeroşi în munţii
Ardealului încât fragmente ale populaţiei Maramureşului
fondează sub Dragoş statul Moldovei, fragmente din
ţinutul Făgăraşului, Ţara Românească. Cine vrea să-şi
facă o idee de energia cu totul elementară a acelui popor
să considere că, optzeci de ani după fondarea ei, Moldova
ajunge din colţul Ţării de Sus până-n Nistru şi la Cetatea
Albă, Ţara Românească într-o sută de ani până-n
Dobrogea şi pe întreg malul drept al Dunării. E epoca
aceasta care în Ardeal produce pe Voievodul Iancu cum
îi zic baladele române
şi slave, pe Ivan
Huniad Corvin”.

Interesantă cu

totul mi s-a părut

poziţia Istoricului
Eminescu faţă  de

participarea României

la războiul balcanic din

1877 – 1878. Iată cum

comentează  el –

surprinzător chiar şi

pentru unii istorici şi

patriotarzi înflăcăraţi –

evenimentele:

„Nu amintim că
răspunsul tunurilor
noastre reîncepe o
istorie al cărei fir se rupsese de două veacuri aproape,
că armata românească începe în acest moment a călca
pe urmele vestiţilor războinici din neamurile Muşatin şi
Basarab (...) A reaminti faptele trecutului, ar însemna
să aţâţăm şi mai mult mândria naţională, atinsă pân-
acum în mod destul de violent de Turcia. Din contra,
vom lăsa încă cultul aşezat pe cronicile noastre şi vom
atrage atenţia cititorilor în altă parte de unde ni se pare
a veni pericolul.

Nouă ni se pare că Turcia joacă azi faţă de noi rolul
unui agent provocator. Căci, într-adevăr, ce interes ar
avea Turcia să-şi adaoge între duşmani o oştire, în parte
bine organizată, de 100 000 de oameni ? (...). La cea
dintâi privire aceste acte de provocare (ale otomanilor –

n.n.), cari în caz normal ar fi contra interesului Porţii şi

contra bunului simţ, trebuie să ni se pară suspecte şi
ascunzând intenţii mai adânci, mai greu de întrevăzut
(...). Poate că avem vecini cari n-ar fi tocmai nemulţumiţi
dacă ne-ar vedea istovindu-ne puterile cu greu adunate
într-o luptă în contra turcilor, o luptă a cării rezultate
favorabile pentru noi s-ar putea prezice cu uşurinţă.
Poate că tocmai siguranţa că trupele noastre ar repurta
victorii fără valoare face ca unul din stimaţii vecini ai
ţării să nu privească cu neplăcere indignarea şi avântul
nostru războinic”. (Austro-Ungaria – n.n.; „Curierul de

Iaşi”, anul X, nr. 45, 29 aprilie 1877).

O astfel de interpretare comentariu îşi va fi găsit

validarea în lucrările Congresului de pace de la Berlin

din 1878:

Ostentaţiunile cu împărăţiile cele mari sînt bune ?
Nu, zicem noi, pentru că împăraţii (...) ei se ceartă, ei
se-mpacă, iară noi, ţinând parte când unuia când altuia,
ne discredităm când la unul când la altul şi când ar fi pe
împăcate sunt în stare să ne privească ca pe un obiect
de compensaţie (...) Tur-vur se certau împărăţiile, de
gândeai c-o să se prăpădească lumea, şi, când colo, ce
aruncară la gura lupului ? (Rusia – n.n.). Basarabia.
Geaba n-am vrut război, ori geaba l-am vrut, tot pe pielea
noastră s-au împăcat lucrurile ; pe-a noastră şi pe-a

turcului, sărmanul,
care-a plătit şi cui n-a
fost dator para
frântă”. („Bătuţi pe

toată  linia...” în

„Timpul”, anul V, nr.

69, 25 martie 1880).

Cum nu ne-am

propus, deocamdată,

un studiu exhaustiv

asupra istoricului
Eminescu, aceste

exemple cred că sunt

suficiente şi convingă-

toare pentru argumen-

tarea subiectului pus în

discuţie. Pentru a-i

contura o imagine cât

mai completă, redăm şi câteva cugetări istorice în

substanţa lor, de o insolită actualitate:

„Deci condiţia civilizaţiei statului este civilizaţia
economică”; „Cine va urmări bine firul istoriei va observa
că toate reformele şi revoluţiile numite politice au o origine
socială, că războaiele au cauze economice”; „Un popor,
ca şi un copac şi ca oricare altă fiinţă organică, nu poate
înainta decât din sine însuşi, decât dezvoltându-şi treptat
aptitudinile şi puterile sale înnăscute”.

Da, aşa grăit-a Eminescu. Aşa gândit-a ilustrul

Cărturar Eminescu, corect şi apodictic. Eminescu

Istoricul Naţional.

  George Coandã,
membru al Academiei Româno-

Americane de Arte şi Ştiinţe

Mormântul lui Ştefan cel Mare de la Putna
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regiunii de munte.

Lucrările corale, cu tentă  retorică şi

moralizatoare îl situează pe poziţia de apărător

al celor mulţi şi asupriţi. Reprezentative ni se

par compoziţiile corale : Musca, Meşterii, Şapte
babe blestemate, Doina haiducească ş.a. Artişti

ca Mircea Buciu, Dumitru Scurtu de la Opera

Română i-au interpretat o parte din aceste

lucrări, precum şi alte formaţii corale, printre

care Corul Învăţământului din Târgovişte, care a avut

în repertoriu Doina haiducească (solist, preotul Ion

Vătăşescu).

În afara numeroaselor bucăţi corale laice, al căror

textier şi compozitor a fost, Ion Popescu Runcu este şi

autorul unor imnuri, al unor cântări religioase

interpretate de corul Patriarhiei Române. De altfel, o

perioadă a şi fost dirijorul acestuia.

Ca poet şi patriot român,

compozitor autentic, s-a făcut

cunoscut prin oratoriul istoric cu

titlul iniţial „Balada vremurilor
străbune”, devenit apoi „Din
vremuri străbune” (compus din două

părţi, pentru cor mixt, solişti şi

acompaniament de pian, având text

şi motive melodice populare la care

a lucrat ani în şir). A fost publicat în

anul 1966, în revista „Biserica
Ortodoxă” 

3
. În această operă sunt

prezentate geneza, continuitatea şi

durabilitatea poporului român pe

acest teritoriu carpato-danubiano-

pontic.

Personajele oratoriului sunt :

Craiul munţilor (identificat cu regele

Decebal, erou al dacilor) ; Fecioraşul Râmului (Traian)

; Crăiasa Plaiului (Dochia, fiica lui Decebal care nu

este alta decât Dacia) ; mai apar un povestitor, corul

pe şase voci, pianul etc. Oratoriul este format din două

părţi cu şaisprezece capitole ce formează un tot unitar,

având subtitluri : Fecioraşul Râmului ; Din bucin,
bucina ; Ruga Craiului ; Ruga Fecioraşului ;
Încununarea ; Imnul mirilor ; Oraţii ; Pacea ; Imn de
slavă ş.a. Fiecărui capitol al oratoriului îi corespunde

o perioadă istorică a poporului român: în prima parte

este descrisă legendar naşterea poporului nostru când

Fecioraşul Râmului (Traian), porni spre Dacia „să-şi

găsească soaţă”, dar, aici, întâmpină opoziţia lui

Decebal (Craiul munţilor) care-i atrage atenţia că fără

luptă nu poate s-o ia pe Dochia (Crăiasa). În versuri :

„Iată măre c-a pornit / Fecioraşul Râmului, / Soaţă să-şi

găsească şi să se-nsoţească, / Cu zâna Raiului, Crăiasa

Plaiului”. Sosirea Fecioraşului la curtea Craiului este

vestită prin bucium, râmleanul se adresează Craiului :

„C-am umbla la vânătoare, / După mândră căprioară /

Se împlineşte anul acesta un sfert de veac de la

trecerea în nefiinţă a unuia dintre poeţii, folcloriştii,

compozitorii dâmboviţeni mai puţin cunoscuţi pe

aceste meleaguri, Ion Popescu, care în semn de preţuire

pentru comuna natală şi-a adăogat la onomastic,

toponimul Runcu
1
.

De altfel, în lumea compozitorilor este cunoscut

sub numele de Ion Runcu, aşa cum

şi-a semnat o parte din opera poetică

şi muzicală.

Este născut în satul Runcu-

Dâmboviţa, la 1 decembrie 1901, ca

prim băiat al preotului satului,

Alexandru Popescu-Nicolaescu. Un

alt frate, ce va purta numele tatălui,

Alexandru (n. 1905), este autorul de

mai târziu al „Catagrafiei judeţului
Dâmboviţa” la 1810

2
.

Provenit dintr-o veche familie

de preoţi runceni, Ion Popescu va

urma cursurile şcolii primare în sat,

pe cele secundare şi universitare

(teologice) la Bucureşti, făcându-se

remarcat de colegii şi profesorii săi

pentru pasiunea cu care aduna

producţii folclorice sau pentru

compoziţiile sale. Este îndrumat şi sfătuit de distinsul

compozitor Ionel Brătianu să  urmeze cursurile

Conservatorului, secţia compoziţie, obţinând în acest

sens o bursă de studii în capitala Bulgariei, Sofia

(termină cu excepţional acel prestigios Institut de

învăţământ superior).

Ca preot paroh al Bisericii Române din Sofia,

organizează Şcoala primară pentru copiii românilor de

aici, al cărui director şi profesor a fost mulţi ani.

Conduce totodată un cor de prestigiu din care făceau

parte şi artişti ai Operei bulgare, cor ce a prezentat

concerte în localităţi din Bulgaria, România, Grecia,

Iugoslavia, interpretând o serie de bucăţi muzicale

compuse de el, ce aveau ca temă dominantă folclorul

românesc.

Culegător de folclor, prelucrător al acestuia, poetul

şi compozitorul Ion Popescu-Runcu realizează o serie

de compoziţii corale, străbătute de geniul muzical

popular, trecute prin filtrul sensibilităţii sale, specifice

ION POPESCU-RUNCU
reprezentant al spiritualitãþii

dâmboviþene
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poporul român „Sănătatea fierului, agerimea şoimului

/ Murmurul izvoarelor şi rodul ogoarelor / Pajiştea

colnicelor, tainele poienilor / Bogăţia turmelor,

nesfârşitul codrilor şi belşugul munţilor”. Acest nou

popor trăia în tihnă „Ştiindu-se stăpân, pe datina şi-

ntinsul pământului străbun”.

Evoluţia poporului român va fi tulburată de

„hoarde vrăjmaşe” care : „Spre el se abătură furtuni şi

vijelii / Ce voiau să-l smulgă din vatra părintească /

Şi-n patru zări de lume cătau să-l risipească”. Lupta

este crâncenă. Poporul român îşi apără pământul

străbun, nelăsându-se nimicit, robit sau dislocat : „În

casa strămoşească, poporul adunat, / În strai de

sărbătoare cu voia celui Înalt / Acum răsună iarăşi din

munte până-n luncă / Şi slava către Domnul şi vesel

zvon de muncă”.

Oratoriul, considerat o frescă a muzicii româneşti

în care predomină folclorul, în special al plaiurilor

natale, se înscrie printre operele valoroase româneşti,

apreciate de specialiştii români şi străini.

În momentul când i se interpreta de către corul

Patriarhiei o Odă dedicată Bisericii Ortodoxe, firul

vieţii sale se întrerupe (4 decembrie 1975).

Prof. Mihai Gabriel Popescu

Note:
1. Mihai Gabriel Popescu, Memoria dascălilor noştri,

Târgovişte, Editura Macarie, 1998, p. 86.

2. Alexandru A. Popescu-Runcu, Catagrafia judeţului

Dâmboviţa la anul 1810, Târgovişte, Tipografia „Viitorul”,

1936.

3. Ion Runcu, Balada vremurilor străbune, în „Biserica

Ortodoxă”, an LXXXXIV, nr. 11-12, 1966, P. I-CXLVIII.

prea frumoasa ta fecioară / şi ţi-o cer să-mi fie mie /

Soaţă pe vecie”. Craiul îi răspunde : „Mândra zână a

Plaiului / Soaţă bună că va fi / Celui ce l-o birui / Pe

stăpânul muntelui / Craiul mândru-al codrului”. Este

vorba de ultima luptă dintre daci şi romani din anul

106 e.n. în urma căreia romanii cuceresc capitala

Daciei, Sarmisegetuza, întâmpinând o rezistenţă

îndelungată a autohtonilor. După lupta dintre cei doi,

în care dau dovadă de isteţime, putere, rezistenţă,

combatanţii invocă, ca în basmele populare, intervenţia

naturii, a soarelui, promiţând fiecare câte ceva.

Craiul : „Arde, soare, pârjoleşte, / Pe râmlean mi-l

prăpădeşte / Numai cuibul mi-l păzeşte”.

Fecioraşul : „Soare, soare, frăţioare / Potoleşte

din dogoare / Ţi-oi da geana zorilor şi mireasma

florilor, / Ţi-oi da roua câmpului, Lacrima izvorului”.

Crăiasa : invocă soarele să-i apere pe amândoi că

„Amândoi, soare, mi-s dragi, / Rogu-te să mi-i împaci”.

Lupta continuă, Craiul simte că va fi învins şi cere

ajutorul munţilor, apelor, codrului, animalelor care-l

cunosc dar este părăsit şi atunci i se adresează

Fecioraşului (lui Traian) : „Ia ce vrei, ţi-am dat cuvânt

/ Dar de cât m-oi da înfrânt / Mai bine cenusă-n vânt”.

(Se ştie că Decebal a preferat să se sinucidă decât să

fie prizonier al romanilor). În partea a doua, pe text şi

motive melodice libere se arată întemeierea leagănului

strămoşesc, a poporului român, evoluţia acestuia şi

avatarurile în decursul veacurilor. Fecioraşul Râmului

vesteşte din bucium lumii întregi biruinţa şi îşi

împleteşte viaţa cu a Crăiesei-Dochia (de reţinut că

este vorba de Dacia cucerită şi colonizată). Neamul

Dochiei şi al Fecioraşului se înmulţeşte : „Ca iarba

câmpului / Cât stelele cerului” urându-li-se „Să

temeluiască şi să-nfăptuiască, Ţară Românească”,

căreia Dumnezeu a blagoslovit şi dăruit acestei ţări,

Căminul Cultural Runcu
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UN POET DÂMBOVIÞEAN PUÞIN CUNOSCUT :
GEORGE  DOBRESCU

Considerăm că publicarea acestor rânduri, în care vom

evoca un nume puţin cunoscut de către cei care s-au interesat

de trecutul cultural al acestui judeţ – numele învăţătorului

George Dobrescu, de mult plecat dintre cei vii – constituie

o îndatorire de a valorifica orice moştenire demnă de trecut,

care să aibă încă şi astăzi o rezonanţă spirituală.

George Dobrescu s-a născut la 30 decembrie 1893
1
 în

satul Băneşti aparţinând astăzi de

comuna Sălcioara, nu departe de

comuna Bolovani (în fosta plasă

Ghergani), ca fiu al învăţătorului

Ion Dobrescu şi al Mariei, născută

Niţoi.

Cursul primar l-a făcut în

comuna natală ; apoi a urmat

clasele gimnaziale la Târgovişte

(probabil la Gimnaziul „Ienăchiţă

Văcărescu”) ; termină cursurile

învăţământului mediu din vremea

aceea la o şcoală normală din

Bucureşti
2
.

Funcţionează  apoi ca

învăţător în satul Băneşti până în

anul 1935, când se stinge din viaţă

- răpus de tuberculoză - la vârsta

de numai 42 ani.

În perioada cât a fost dascălul

copiilor din satul natal, George

Dobrescu a avut o permanentă

preocupare pentru formarea unei

culturi temeinice şi, în acelaşi timp,

pentru aducerea unei contribuţii

deosebite atât la înflorirea şcolii româneşti, cât şi la cinstirea

patrimoniului cultural moştenit de poporul din care făcea parte.

Pentru a justifica afirmaţiile de mai sus, arătăm că

autorul acestor rânduri a avut ocazia să vadă, prin anii 1942

– 1943, bogata şi frumos întreţinuta – pe acea vreme –

bibliotecă personală a lui George Dobrescu, care, din păcate,

ulterior s-a risipit fără urmă.

De asemenea, demnă de amintit este colaborarea sa

împreună cu învăţătorii Amuza Ghiţescu şi Alexandru

Popescu, la publicarea unor manuale şcolare (o geografie a

judeţului Dâmboviţa). Din datele precise pe care le-am cules
3
,

rezultă că aceste manuale s-au reeditat mulţi ani la rând, fapt

ce denotă valoarea lor didactică la vremea respectivă.

În sfârşit, tot din date oficiale pe care le-am cules, s-a

putut stabili că George Dobrescu a cules folclor din satele

dâmboviţene, în special unele creaţii populare mai rar întâlnite

(ex.: descântece), fiind premiat pentru culegerile sale.

Alte amănunte biografice le-am dedus din câteva

fotografii şi bilete găsite la familia sa, documente care,

coroborate cu datele din „Istoricul Regimentului 22

Infanterie”
4
, unitatea militară care îşi avea garnizoana în

trecut în oraşul Târgovişte, duc la concluzia că în timpul

campaniei armatei române în Bulgaria (1913), George

Dobrescu a participat la aceasta şi a legat prietenii cu tinerii

din ţara vecină. Tot în lucrarea amintită găsim precizarea că

într-o subunitate a Regimentului de infanterie, plecat din

Târgovişte pe frontul din Ardeal în 1916, se afla şi

plutonierul T. R. (termen redus) Dobrescu George, care era

comandant de pluton.

În caietele sale de poezii, despre care vom vorbi în

continuare, se află indicate locuri

din nordul judeţului (Bolboci) şi din

Ardeal (Botfalu, Comana de Sus),

pe unde a trecut tânărul învăţător-

poet, aflat sub arme, împreună cu

regimentul său. De amintit că parţial

drumul parcurs de unitatea lui

George Dobrescu coincide cu cel

din cartea „Ultima noapte de

dragoste, întâia noapte de război” a

lui Camil Petrescu, mobilizat atunci

ca sublocotenent de rezervă în

acelaşi regiment.

În luna noiembrie 1916 George

Dobrescu scrie o poezie din care

rezultă că muza care l-a inspirat era

o soră de spital, ceea ce ne face să

credem că în timpul campaniei s-a

îmbolnăvit şi a fost internat într-un

spital.

În afară de aceste puţine date

biografice nu ştim altceva decât că

George Dobrescu şi-a format o

cultură superioară, cunoscând câteva

limbi străine (sigur, limba franceză,

din care a tradus), iar în caietele sale sunt indicaţii că avea

cunoştinţe de limba engleză, de latină şi chiar de limbă arabă.

La moartea lui au rămas peste 20 caiete de versuri, ce

au stat multă vreme în păstrarea scriitorului Radu Petrescu
5
,

caiete pe care le deţinem. Caietele, cuprinzând în

exclusivitate versuri, toate datate, sunt scrise în perioada

1918 – 1928 şi sunt întocmite de mâna poetului – purtând

diferite titluri şi moto-uri (în româneşte, sau în alte limbi –

franceză, engleză, arabă) şi având diferite numere, care par

să indice un început de selecţionare în vederea unei eventuale

încercări de publicare. Majoritatea versurilor lui George

Dobrescu sunt de factură lirică, inspirate de femeia iubită,

de natura care-i învăluie trăirile şi de obsesia morţii care

apare ca motiv liric nu rareori întrerupt de izbucniri frenetice

de dragoste de viaţă. Lirica lui erotică e uneori naivă,

cunoscându-se influen ţe de lectură  (mai ales cea

eminesciană): „Tu eşti atât de sfântă şi crudă”. Aceste versuri

din tinereţe se schimbă mai târziu în închegări mult mai

reuşite. Natura e mereu prezentă în versurile lui George

Dobrescu încadrând stările lui de dor sau de melancolie, ca

în această strofă cu ecouri apropiate de D. Anghel:

„Se veştejeşte frunza şi palidă-i grădina,
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S-au ofilit în glastră garoafa şi verbina,
În aer trec curente aprinse-de pustie
Cântând un imn de moarte sărmanei flori târzie”.
(„Se veştejeşte”, 29.VII,1921)

Întâlnim în caietele sale şi câteva portrete reuşite, ca

acela al surorii de caritate, o poloneză ce l-a îngrijit probabil

într-un spital de front:

„Înaltă, mândră, dreaptă şi senină,
Îşi face apariţia-n salon
Şi toată-mbrăcămintea-i într-un ton
Un alb strălucitor, ca de hermină.

Păşeşte-ncet, tot mai încet, abia,
Şi ochii, de sub blonda bogăţie,
Scânteie o splendidă ironie
Spre cel ce-ar încerca a-i măsura”.
(„Celei ce m-a învăţat Crasovinia”)

sau cu un incisiv ton satiric:

„Cu ochii lui de vulpe, cu faţa de mongol,
Înfipt de două arcuri în formă de picioare,
Cu frunte-ngustă, fruntea unui lapon de Pol,
Ai crede că-i ocnaşul scăpat din închisoare”
Spaţiul nu ne îngăduie să cităm o serie de versuri din

care se desprinde profilul unui poet de o sensibilitate

deosebită, ale cărui vibraţii lirice capătă nu rareori

întruchipare de autentică valoare literară.

Nu putem însă omite că, în afară de poezia erotică, de

pastel şi portret, în caietele lui George Dobrescu găsim şi

versuri cu pregnantă notă socială, ca acestea:

„Mizeria aleargă pe stradă până-n zori,
Femei cu faţă pală, de timpuriu bătrâne,
Păşind din poartă-n poartă să cumpere o pâine,
Pe care le-o refuză grozavii vânzători”

(„Celor care vin”)

În această tonalitate sunt scrise şi strofele din 29 au-

gust 1916, când tânărul poet se afla pe front, în Ardeal:

„Se sparg în înălţimi şrapnele multe
Şi împrejurul nostru lumea geme,
Dar nimeni nu arată că se teme
Şi nimeni nu încearcă să le-asculte.

Sărman ţăran cu boarfele-n spinare
Aleargă spre pădure în neştire
Cu feţele întinse de-ngrozire,
Se-ngrămădesc cu gândul la scăpare.

Cu ce nădejde ne-aşteptau, sărmanii !
Speranţa lor s-a-mprăştiat în lună.
Tot mai departe izbăvirea sună
Şi cine ştie ce-or aduce anii ?”
Această poezie exprimă compasiunea poetului pentru

ţăranii care fug îngroziţi de spaima bombardamentelor, după

ce se gândiseră la început numai la aspectul nobil al

războiului, acela al eliberării şi nu la teribilele lui consecinţe

– bombele, distrugerile, moartea.

Pe măsură ce George Dobrescu este măcinat de boala

necruţătoare ce avea să-i aducă sfârşitul, lirica lui devine

din ce în ce mai dezolantă, de un dramatism uneori profund,

amintind adesea de maladia versurilor simboliste ale

contemporanilor săi:

„Bolnave-s versurile mele
Şi-n lumea lor se întreţes
Stigmatul miilor de stele
Şi-al nebuniei înţeles.”

(„Versurile mele”, 1928)

Totuşi, uneori poetul are izbucniri pătimaşe de dragoste

de viaţă:

„Trăiască viaţa, cântul şi femeia
Şi florile ce-n cale ne răsar”

(„Trăiască viaţa”)

Soare şi umbre, sete de viaţă şi apăsare a morţii,

dragostea fierbinte şi decepţii copleşitoare, tot acest amestec

de trăiri a făcut ca sufletul să-i fie într-o permanentă vibraţie

pe care el a încredinţat-o cu fidelitate caietelor de versuri,

cum însuşi spune în poezia „Te voi închide”, poezie cu

caracter testamentar pe care o cităm integral:

„Te voi închide-acum între cartoane,
Caiet în care-n strâmte forme-am strâns,
Cum strâng avarii, ceasuri fericite
Şi zilele-n care lacrimi calde-am plâns.

Comoară scumpă, tu, între coperte,
Să nu mi-o pierzi, amarnic să mi-o ţii,
În versurile scrise cu-al meu sânge
Iubirea şi durerea-s pururi vii.

De vor vedea sau nu lumina
Eu nu ştiu, ci odată-ntr-un târziu
Le va citi o inimă asemenea
Şi va-nţelege, când eu n-am să fiu.”
Referitor la aspectul formal al poeziilor lui George

Dobrescu putem afirma că acesta ni se dezvăluie ca un bun

versificator – a compus de la şansonete până la poezii în

vers alb, pline de muzicalitate – uneori influenţa versului

popular fiind evidentă. Rimele, nu totdeauna facile şi

niciodată forţate, produc câteodată efecte remarcabile.

Limba, de o limpezime deosebită, nu suferă din cauza

prezenţei celor câtorva cuvinte franceze sau engleze, uneori

introduse în text, alteori constituind titlul.

Din scurta prezentare pe care am făcut-o – credem că

poezia şi, în măsura datelor cunoscute, activitatea didactică

şi cea de folclorist a lui George Dobrescu – fiu statornic al

plaiurilor dâmboviţene – merită să atragă atenţia celor care

vor să cunoască profund tradiţiile de cultură ale judeţului

nostru.

NOTE:
1. Actul de naştere nr. 1 din 1 ianuarie 1894, înregistrat la Primăria

comunei Bolovani, menţionează că „Gheorghe I. Dobrescu s-a
născut alaltăieri la ora 2 înainte de amiază în casa părinţilor săi din

comuna Băneşti nr. 47.”

2. Nefiind în posesia altor documente, în afara actului de naştere

susamintit, ne rezumăm la câteva date biografice culese de la familia

lui G. Dobrescu.

3. cf. fişier Biblioteca Academiei Române.

4. Istoricul „Regimentului III Dâmboviţa nr. 22”, Bucureşti, Editura

Socec, 1930.

5. Radu Petrescu, autorul romanului „Matei Iliescu” şi al volumului

„Proze”, fost elev al Liceului „Ienăchiţă Văcărescu”, coleg de şcoală
cu fiul lui George Dobrescu.

Theodor Nicolin
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DEZVELIREA BUSTULUI POETULUI

IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU

Acum aproape 65 de ani, într-un climat de efervescenţă

culturală, la Târgovişte, s-a dezvelit bustul poetului Ienăchiţă

Văcărescu, operă a cunoscutului artist plastic Vasile Blendea,

care a trăit cea mai mare parte a vieţii la Târgovişte.

Solemnitatea a fost onorată de o serie de personalităţi

de frunte ale vieţii politice şi culturale de nivel naţional sau

local, alături de un numeros public. Amintim prezenţa printre

participanţi a unor nume reprezentative : Elena Văcărescu,

dr. Constantin Angelescu, ministrul Instrucţiunii Publice,

senatorul C. D. Dimitriu, Alexandrina Cantacuzino, Ana

Văcărescu Calimachi, scriitorul I. C. Vissarion, prinţul

Basarab-Brâncoveanu.

Actul de fundaţie pe care îl reproducem mai jos a intrat

în posesia Direcţiei Judeţene Dâmboviţa a Arhivelor

Naţionale prin bunăvoinţa domnului arhitect Cornel Ionescu,

care a făcut o importantă donaţie de documente.

Prof. Pârvan Dobrin,

       Direcţia Judeţeană Dâmboviţa

       a Arhivelor Naţionale
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ştiinţifice a multor reprezentanţi de seamă ai culturii

naţionale româneşti. În coloanele lor şi-au făcut

ucenicia scriitori, oameni de ştiinţă, luptători pentru

emanciparea socială şi naţională a poporului român,

pentru făurirea şi desăvârşirea unităţii noastre politice,

personalităţi ca : Al. Papiu-Ilarian, Augustin Bunea,

Ioniţă Scipione, Demetriu Radu, Miron Pompiliu, Ioan

Slavici, George Coşbuc, Ion Agârbiceanu, Vasile

Goldiş, Iuliu Haţieganu, Mihai Eminescu etc.

Odată cu începutul secolului XX presa şcolară se

generalizează în toată ţara, apărând cu intermitenţe până

la începutul celui de-al doilea război, dar tematica şi

conţinutul lor nu mai au întotdeauna acuitatea

imperativelor majore caracteristice secolului al XIX-

lea.

La Târgovişte primele reviste şcolare – din care

nu ni s-a păstrat nici un număr – sunt semnalate înaintea

primului război mondial, la Liceul „Ienăchiţă

Văcărescu”, unde circulau sub formă de manuscrise,

fiind redactate de elevii liceului, membrii ai unei

societăţii de literatură, care îşi valorificau şi puneau

în circulaţie încercările literare proprii.

Prima revistă tipărită apare la Liceul Militar de la

Mânăstirea Dealu în numai 5 numere între 16

decembrie 1918 şi 19 mai 1919, constituind de fapt o

culegere de prelegeri didactice structurată pe discipline

ca istoria, geografia, filozofia, ştiinţă etc. Dat fiind

cadrul şi problematica restrânsă în care autorii,

profesori ai liceului, făceau traduceri sau simple

transcrieri fără contribuţii personale, revista nu poate

fi considerată o prezenţă editorială de succes în procesul

de educare a tinerelor generaţii, cu atât mai mult cu

cât era lipsită de aportul acesteia.

În schimb, în aprilie 1919 la iniţiativa unui comitet

de elevi sub conducerea profesorului Ion Diaconescu

apare „Vlăstarul”, revistă tipărită a Liceului „Ienăchiţă

Văcărescu”. Editată cu posibilităţi proprii într-o

perioadă de lipsuri materiale sever marcate în primii

ani de după război şi de dezinteresul autorităţilor lo-

cale de a o susţine, revista a apărut cu o periodicitate

bilunară până în anul 1926, constituind o manifestare

culturală a elevilor şi profesorilor, un mijloc de

răspândire a ştiinţei şi culturii, de depistare şi încurajare

a tinerelor talente. În numărul 1 din aprilie 1919, un

fost elev, membru al colegiului de redacţie, sublinia

sensurile şi necesităţile editării unei reviste şcolare în

condiţiile în care „... după 2 ani de amară despărţire în

care mai toţi am suferit, unii împrăştiaţi în Moldova,

alţii rămaşi la casele lor, ne-am găsit iarăşi adunaţi în

acest oraş. Toţi cei care au mai făcut cel puţin un an la

Istoria presei şcolare în România, ca factor dis-

tinct al culturii naţionale, începe încă din prima

jumătate a secolului trecut când apar în Transilvania

primele reviste şcolare în contextul unui proces de

dezvoltare a conştiinţei naţionale şi a gândirii

pedagogice, de adâncire a rolului limbii române ca

limbă a culturii şi unităţii naţionale.

Datele documentare ne atestă că primele asemenea

reviste au apărut la Blaj – unul din cele mai vechi cen-

tre şcolare româneşti – reprezentând de regulă, o

societate de lectură sau literatură a elevilor. Astfel a

apărut „Aurora”, prima revistă şcolară menţionată până

acum, editată de societatea de lectură „Aurora” din

care nu ni s-a păstrat nici un număr, ci numai câteva

lucrări extrase de N. Pauleti. La Cluj, în 1844, apare

revista „Diorile pentru minte şi inimă”, redactată

săptămânal în manuscris pentru elevii clujeni, iar unele

numere multiplicate ajungeau până la Târgu-Mureş şi

în alte oraşe transilvănene. Ideea program a revistei

era propovăduirea culturii căci „numai cultura va scăpa

pe români şi cultura numai naţională poate fi”. Revista

scrisă cu litere latine s-a păstrat doar în cinci numere

din perioada 1845 – 1846 la Biblioteca Academiei

Române cuprinzând articole, studii, lucrări în versuri,

proză etc.

În ambianţa politică de după 1848, odată cu

reorganizarea şcolilor pe baze noi apar şi alte reviste,

din care amintim „Viorelele Junimei studioase din

Blasium” (1860), sub redacţia lui Aron Densuşeanu,

viitorul profesor universitar, „Speranţa” (1875), „Dacia

ferice”, „Filomele” (1876 – 1900), foaie beletristică şi

ştiinţifică, în care au apărut studii de istorie, folclor, s-au

publicat poezii originale, nuvele, schiţe, toate de o reală

valoare educativă şi instructivă. La Braşov este

semnalată revista „Conversaţiuni”, la Sibiu „Musa”

(1872-1907), la Oradea „Diorile Bihorului” (1859), la

Arad „Speranţa”, la Beiuş „Muza română” (1868), la

Caransebeş „Progresul” (1867), la Năsăud „Muza

someşeană” etc.

Deşi în această perioadă mijloacele materiale erau

foarte reduse, cenzura severă, iar numărul de elevi

români destul de scăzut, revistele literare redactate de

elevi constituie o dovadă  concretă a dragostei

tineretului nostru din toate timpurile pentru cultura

românească, pentru progresul social, politic, economic

şi cultural, evidenţiindu-se totodată cu pregnanţă

unitatea de limbă şi cultură a tuturor românilor.

Cercetarea şi valorificarea acestor publicaţii

denotă şi faptul că revistele şcolare ale elevilor au fost

prima şcoală a creaţiei beletristice, patriotice şi

Din istoricul presei ºcolare dâmboviþene
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liceul de aici, înainte de război, ştiu că se începuse o

intensă activitate mai ales pe tărâm literar : se ţineau

întruniri literare, se citeau cărţi din biblioteca liceului,

se începuse darea la iveală a câtorva reviste redactate

de elevi... Războiul a suprimat-o. În acest fel nu am

pierdut numai prin faptul că această activitate a stagnat,

ci şi prin faptul că mulţi din factorii ei nu mai sunt cu

noi. Apoi marea şi frumoasa bibliotecă a liceului nu

mai există, a fost distrusă. Toate aceste consideraţii şi

multe altele ne îndeamnă să  reîncepem această

activitate noi, cei rămaşi, profesori şi elevi

îndemnându-ne puterile de muncă pentru a putea

compensa lipsurile aduse de acest război”.

Şi, într-adevăr, ani de-a rândul, revista „Vlăstarul”

a constituit un statornic atelier de creaţie şi educaţie a

elevilor şi profesorilor contribuind la mişcarea culturală

atât pe plan local, cât şi în ţară, unde era cunoscută

prin schimburi de publicaţii. Aducând printr-o tematică

variată şi judicios echilibrată contribuţii originale,

multe inedite, revista a valorificat în paginile ei o serie

de probleme de certă valoare ştiinţifică şi literară. Astfel

s-au făcut studii şi comunicări axate pe teme de istorie

locală, aducându-se o serie de date noi privind tradiţiile

luptei pentru libertate şi independenţă naţională,

deziderat multisecular al poporului nostru.

Alte contribuţii vin să întregească prin memorii şi

aduceri aminte ale celor care fuseseră contemporani

cu clasicii literaturii române (Delavrancea, Vlahuţă,

Raicu Ionescu Rion etc.), diferite aspecte şi opera

acestora. S-a publicat mult folclor autentic din judeţul

Dâmboviţa, cules de către elevi, salvându-se din

scurgerea vremii multe creaţii populare orale care astăzi

nu mai circulă demult.

Târgoviştea cu trecutul şi monumentele ei era de

asemenea o prezenţă statornică în numerele revistei

contribuind la educaţia patriotică, specific locală a

elevilor ei, îmbinată armonios cu abordarea altor di-

verse domenii ale cunoaşterii şi educaţiei. Nu lipseşte

nici cronica unor evenimente şi manifestări culturale

din şcoală sau oraş, dintre acestea unele consemnări

fiind deosebite (concertul lui George Enescu la

Târgovişte în 1919 – „eveniment venit să impulsioneze

în modul cel mai plăcut publicul târgoviştean şi să lase

o amintire care nu se va şterge uşor”).

Un merit cultural important l-a avut revista prin

cercul de literatură căruia i s-a afectat în permanenţă

un spaţiu considerabil, dând posibilitate elevilor să-şi

valorifice propriile încercări şi creaţii de acest gen.

Astfel, „Vlăstarul” a fost şi prima publicaţie în care au

debutat şi şi-au făcut ucenicia multe personalităţi

viitoare ale culturii româneşti. În paginile ei au semnat

ca elevi, printre alţii, Maria Cunţan, Ion Ciorănescu,

Alexandru Ciorănescu, Cicerone Theodorescu, Matei

Alexandrescu, Traian Lalescu.

Un alt gen al presei şcolare îl constituie revistele

profesionale şi de specialitate sau sindicale ale cadrelor

didactice constituite ca organe de presă ale unor

instituţii didactice menite să apere interesele slujitorilor

catedrelor şi, totodată, să valorifice tot ce avea mai

bun şi mai progresist învăţământul românesc din acea

perioadă.

În România primele reviste care fiinţau pe lângă

„Asociaţia învăţătorilor” apar în preajma primului

război mondial, fiind semnalate la Timişoara („Şcoala
bănăţeană”, 1913) şi Craiova („Gazeta şcolii”, 1918).

Urmând exemplul acestor judeţe unde asociaţiile

judeţene îşi aveau propriile lor organe de publicitate,

învăţătorii dâmboviţeni tipăresc în luna aprilie 1923,

primul număr al revistei „Graiul Dâmboviţei” sub

conducerea lui A. Georgescu Gogoşoiu. Deşi lipsită

cu desăvârşire de ajutoare materiale oficiale, apariţia

ei fiind asigurată numai din abonamentele realizate de

la cititori, revista reuşeşte să se impună ca apariţie

editorială, fiind a treia în ţară, după Timişoara şi

Craiova, cât şi prin longevitatea atinsă printre cele 30

de reviste judeţene care au apărut în perioada

interbelică. În pofida unor perioade tulburi de după

război şi în condiţiile crizei economice care a afectat

grav interesele corpului didactic din România, revista

apare fără întrerupere timp de 20 de ani cu o

periodicitate lunară.

În articolul „Să fim gata” apărut în numărul 23

din decembrie 1929 învăţătorul Gh. Bucurică preciza

programul de luptă al corpului didactic dâmboviţean

pentru împlinirea năzuinţelor şi obiectivelor urmărite:

„Este atâta amar de vreme de când ne-am adunat şi cu

fiecare an am consumat toate mijloacele drepte şi

legale. Persoane oficiale au venit mereu, ne-au promis,

ne-au lăudat şi cu atâta ne-am ales. Calea legală am

parcurs-o până la sfârşit. Acum, ne-am regăsit uniţi

înainte de a porni pe altă cale, cu alte mijloace”.

Catalizând prin cuvântul tipărit eforturile şi

unitatea tuturor învăţătorilor din judeţ, „Graiul
Dâmboviţei” a avut reale şi incontestabile merite în

realizarea în cele mai multe secţii ale Asociaţiei

învăţătorilor, ale unor importante aşezăminte culturale

şi economice săteşti (Banca învăţătorilor, Căminul

învăţătorilor etc.), continuând iniţiativele unor tradiţii

mai vechi dintre care amintim prima societate

economică din ţară, intitulată „Ţăranul” înfiinţată, în

1892 la Pucioasa de învăţătorul I. Diaconescu; cele

dintâi bănci populare din România înfiinţate în judeţul

nostru (Bezdead, Voineşti şi Şerbăneşti); Societatea

„Calitatea” (1888) pentru ajutorarea elevilor merituoşi

dar săraci ş.a.

Revista nu a avut însă numai un program

revendicativ pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă

şi muncă a cadrelor didactice.

În coloanele ei şi-au găsit locul evocări, studii şi

recenzii de istorie naţională şi locală, geografie,
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literatură şi analize literare, ştiinţă şi filozofie, opinii

şi metode analitice şi pedagogice, profesionale precum

şi creaţii proprii în domeniul literaturii (Ion Calboreanu,

Iosif Dumitrescu Pietrari ş.a.). Fără a avea întotdeauna

pretenţia unei ţinute ştiinţifice academice învăţătorii

şi profesorii noştri au scris cum s-au priceput mai bine,

aşa cum li s-a cerut în scopul şi programul revistei de

către Alexandru Gogoşoiu, în martie 1923, adică cu

„obiectivitate, seriozitate şi maturitate” reuşind să facă

din Graiul Dâmboviţei un filon constant şi fertil al

culturii şi educaţiei şcolare.

În ianuarie 1928 apare, tot la Târgovişte, o

publicaţie cu profil asemănător, intitulată „Glasul
nostru”, organ al solidarităţii corpului învăţătoresc şi

apărarea intereselor profesionale, cu apariţie lunară şi

tratând o problematică asemănătoare cu revista „Graiul

Dâmboviţei”.

În 1936 Asociaţia culturală a Liceului „Ienăchiţă

Văcărescu”, constituită în scopul de „a strânge într-un

mănunchi pe toţi şcolarii care au darul scrisului şi al

creării de opere proprii” se prezintă publicului

târgoviştean cu o nouă revistă intitulată „Gânduri
şcolăreşti” a cărui menire era „de a face legătura între

lumea şcolărească şi cea publică”, aşa cum sublinia

programul revistei în numărul 1, din 1 noiembrie.

Revista a fost fondată de Ion Calboreanu, directorul ei

fiind ales dintre elevii liceului. Era difuzată atât în liceu

cât şi la societăţi şi instituţii din oraş şi judeţ, existenţa

ei fiind puţin durabilă. În aceeaşi perioadă apar în

Găeşti : „Cristalul”, „Sabarul”, „Litere”, „Alfa

Literară”, „Şipot literar”.

Mihail Ilovici, fost elev al liceului local, devine,

la 19 octombrie 1930, directorul revistei „Cristalul”.

Redacţia s-a mutat după două numere la Bucureşti, cel

din aprilie 1932 (triplu) fiind şi ultimul.

Revista „Litere” apare în noiembrie 1933, sub

conducerea lui G. V. Ionescu, având printre colaboratori

pe Mihail Ilovici, Iorgu Rut (G. V. Ionescu), Em.

Dumitrescu, Puiu Mihnea (D. Moises, elev).

„Alfa Literară” apare din 25 martie 1933,

transformându-se după nr. 5 – 6 în „Şipot literar” (nr.

7 din 15 aprilie 1933). Nefiind sprijinită material, fără

aprobarea Ministerului, după puţin timp îşi încetează

activitatea.

Evenimentele premergătoare şi cele din timpul

celui de-al doilea război mondial fac ca aceste

preocupări în judeţul nostru să fie din ce în ce mai

singulare.

     Prof. Elena Condrea,
     Şcoala nr. 12, Târgovişte
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Confesiune

Târgoviºtea, oraşul

meu de cântec şi de

destin, am purtat-o şi o

port mereu cu mine,

oriunde m-aş găsi, până la

trecerea în cealaltă lume.

Poate chiar şi după aceea,

dacă va fi cu putinţă şi

Dumnezeu îmi va înţelege

rugămintea. Pentru că ea,

Târgoviştea, pentru mine,

înseamnă întoarcerea

peste timp la copilărie, la

adolescenţă, la tinereţe, în

spaţiul sufletului meu.

Aici am văzut, pentru prima oară, lumina zilei într-un

perimetru fericit, lângă ruinele Palatului Domnesc

şi ale Turnului Chindia, pe vechea Cale

Domnească, la Spitalul Judeţean, unde mama era

soră medicală.

Anii copilăriei mele s-au înşirat pe răbojul

vieţii, ca pe o cale lactee nedesluşită, aspră,

colţuroasă, dar însorită, între fascinanta lume

necăjită şi cuminte a satului Butoiu de Sus, locul

natal al mamei – şi capitala Ţării Româneşti,

Târgovişte, unde nu m-am săturat niciodată să

visez şi unde mi-a înflorit adolescenţa într-o stare

poetică ce mă însoţeşte şi azi. Poate de aceea, în

rarele incursiuni făcute pe meleagurile natale, mai

târziu, am simţit senzaţia că sunt fără vârstă. Pentru

că aici începe şi tot aici se sfârşeşte lumea

sentimentelor mele nemuritoare. Indiferent unde

mă găsesc, în orice parte a ţării, lumea aceasta mă

urmăreşte cu uimire, ca o umbră luminoasă,

tulburătoare. Pentru că, poate chiar fără să vreau,

Tabletã
de scriitor

Târgoviºtea -
 între ieri ºi azi

Probabil mă  aflam

într-o profundă eroare,

datorată  lipsei de

informaţie, dar mie nu mi-a

plăcut, multă  vreme,

Târgoviştea. E drept că am

cunoscut oraşul târziu,

după absolvirea facultăţii,

în 1970. Venisem dintr-un

Bucureşti modern şi

fremătător, pe care nu voi

înţelege niciodată de ce

l-am părăsit, şi aveam de rezolvat nişte formalităţi la

Inspectoratul Şcolar, în vederea instalării ca profesor

în Găeşti. Oraşul mi s-a părut sărăcăcios şi pustiu, mort

sub căldura sfârşitului de august. Clădirea în care se

afla instituţia amintită, una dintre puţinele care se mai

păstrează din vechiul „Lipscani”, era insalubră, cu

holuri înguste şi birouri sordide, cu podele scârţâitoare

care-ţi dădeau permanent senzaţia că se vor prăbuşi

sub tine. Mie, care cunoşteam bine adevăraţii Lipscani,

străduţa îngustă, plină de magherniţe în care se

înghesuiau magazine cu de toate, mi se părea meschină

şi ridicolă ca orice imitaţie. Ştiu că unii au deplâns-o

(şi o mai deplâng, fără să-şi dea seama că sunt

prizonierii unui sentimentalism păgubos şi vetust)

dispariţia. Eu personal eram îngrozit la ideea (care se

mai vehicula) că relicva aceea grotescă şi lipsită de

confort se va păstra printre clădirile zvelte care făceau

să se ghicească un alt oraş.

Sigur, nu mă lasă rece „ruinurile” şi mă umplu şi

eu de un complicat fior când urc scările întortocheate

ale Turnului Chindiei, când îmi închipui trăirile celor

de odinioară. M-a tulburat şi mă va tulbura totdeauna

aventura umană prin timp. Am fost la Sarmizegetusa

Regia, am frecat în palme boabe de grâu carbonizate

în urmă cu aproape două mii de ani, am trăit neputinţa

de a mă închipui în acelaşi timp dacul care se apăra şi

romanul care ataca. Am scris cândva despre asta. Aici,

la Târgovişte, trecutul îmi este mult mai familiar, dar

uneori apropierea prea mare orbeşte şi nu mai observăm

tainele ori frumuseţile de lângă noi. Deşi mai vizitasem

Complexul Muzeal de la Curtea Domnească, am

redescoperit, în urmă cu câţiva ani, totul cu o privire

nouă, conducându-mi acolo nişte rude din Transilvania.

Propriu-zis am revăzut totul cu privirea lor proaspătă.

Dar eu iubesc totuşi Târgoviştea nouă.

Da, mă pierd şi eu din când în când prin sălile

Muzeului Tiparului şi al Cărţii Vechi Româneşti,
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umplându-mă de boarea trecutului şi de aroma de

smirnă şi tămâie a cărţilor vechi. Urc uneori la Dealu

şi mă reculeg în tăcerea peisajului şi în austeritatea vieţii

monahale. Dar mie îmi place Târgoviştea de azi, cu

arhitectura ei care a găsit un echilibru între vechi şi

nou, cu spaţii largi dintre clădirile din centru, poate cu

prea multă piatră şi cu prea puţină verdeaţă şi apă - dar

acestea sunt lucruri care se pot corecta. Inima mea bate

cu oraşul de astăzi, cu marile sale întreprinderi care

poate vor redeveni, cu Universitatea ei tânără, o

instituţie de învăţământ care, dacă şi-ar spori cu

adevărat prestigiul, ar schimba spiritualiceşte

localitatea, cu marea ei bibliotecă unde cele două

dimensiuni temporale – trecutul şi prezentul –

fuzionează în tinereţea măcar spirituală a cititorilor.

Altfel, mi s-a părut întotdeauna că târgoviştenii trăiesc,

mai ales în plan cultural, prea mult cu faţa întoarsă

spre trecut, într-o adoraţie perpetuă şi smerită. Sunt

prea smeriţi, şi aceasta pentru că smerenia e mai

comodă decât o „despărţire creatoare”. Dar eu iubesc

Târgoviştea de astăzi, oraşul în care-mi regăsesc peri-

odic confraţii întru scris şi visare. Confraţi pe care, de

câte ori am ocazia (şi iată că o am şi aici), încerc să-i

smulg din reveriile paseiste, întorcându-i cu privirile

către prezent şi chiar către viitor. Ruinurile sunt

frumoase, dar eu iubesc clădirile care stau în picoare

şi freamătă de viaţă. Trăiesc acest sentiment fiind

convins că trecutul nu poate fi slujit cu adevărat (şi el

trebuie slujit, căci ne trebuie ceva mai mult decât

înscrisuri „pe boabe de mei, de porumb şi de grâu care

nu ni s-au păstrat”, cum zicea echivoc un poet) decât

slujind prezentul. Altfel trecutul, oricât de prestigios,

devine o „gaură neagră”, blacke hole în care suntem

sorbiţi fără să lăsăm nici o urmă.

Tudor Cristea

acel inefabil specific, inconfundabil al

meleagurilor natale s-a fixat pentru totdeauna în

memoria mea afectivă, ca o clipă de veşnicie între

pământ şi cerul neprihănit al adolescenţei, al

tinereţii...

Ruinele Palatului Domnesc, Cârlova, Ion

Heliade Rădulescu, poeţii Văcăreşti, Grigore

Alexandrescu, râul Ialomiţa cu toate morile lui,

Mănăstirea Dealu, Mitropolia, Biserica Stelea,

ctitorie a lui Vasile Lupu, al Moldovei, unde am

fost botezat, primind numele de Alexandru, sunt

existenţe de care nu pot fi separat decât numai

atunci când voi intra în veşnicia cuminte şi firească

a ţărânii. Şi nici atunci ! Pentru că, toate acestea

sunt coordonatele patriei mele de suflet, unica

patrie, indivizibilă şi de neînlocuit, Târgovişte, pe

care niciodată nu am uitat-o, chiar dacă, de multe

ori – poate chiar de prea multe ori – i-am rămas

dator, ca un copil hoinar faţă de mama sa...

Iată de ce, cu un infinit de guri aş striga, dacă

mi-ar fi în putere, pe toate drumurile, această

confesiune de suflet până la trecerea mea în

veşnicie, confesiune pe care o întăresc fără nici-un

fel de reticenţă cu umila mea semnătură, drept

garanţie.

Alexandru Mircescu
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„Seara târziu” (1987), „Cinci sau chiar şase personaje
în jurul unui autor” (1988), „Într-o dimineaţă de
toamnă” (1989), „Oamenii şi urbea” (1996), „Şapte
povestiri fără una” (1997) precum şi volumele de

critică şi istorie literară sau de estetică: „Semne şi
repere” (1971), „Mateiu Caragiale” (1987), „La
sfârşitul lecturii” (1973), „În jurul lui E. Lovinescu”
(1975), „La sfârşitul lecturii II” (1978), „La sfârşitul
lecturii III” (1980), „Petreceri cu gândul şi inducţii
sentimentale” (1986), „La sfârşitul lecturii IV” (1993),

„Capricii şi treceri cu gândul prin spaţii” (1994),

„Caragiale, glose-dispute-analize” (1996), „În istorie,
în politică, în literatură” (1997), susţin în totul

afirmaţia de mai sus.

Totodată traduce din Ph. van Tieghem (Marile
doctrine literare în Franţa, 1972), Villiers de l’Isle-

Adam (Povestiri crude şi insolite, 1973 şi 1980), Jean

Starobinski (Relaţia critică, 1974), Remy de Gourmont

(Eseuri, 1975), Salvatore Battaglia (Mitografia
personajului, 1976), Emile Zola (Saloanele mele,

1976), Anatole France (Viaţa literară, 1978), Edmond

şi Jules de Goncourt (Arta franceză a secolului al
XVIII-lea, 1979), Jean Pierre Richard (Literatură şi
senzaţie, 1980), Jean-Paul Sartre (Greaţa, 1980), Louis

Houtecoeur (Literatură şi pictură în Franţa în secolele
XVII – XX, 1982), Voltaire (Secolul lui Ludovic al XIV-
lea, 1983), P. J. Proudhon (Principiul artei şi destinaţia
ei socială, 1986).

A realizat şi antologii (Masca – de proză fantastică

românească, 1982) ; Proză umoristică românească,
(1985) sau ediţii ale scrierilor lui V. A. Urechia,

Pompiliu Eliade, Eugen Lovinescu.

Această istovitoare şi temerară muncă i-a permis

să trăiască, o mare parte a vieţii, doar din scris,

reabilitând, pe cât s-a putut în vremile pe care le-a trăit,

noţiunea de scriitor profesionist.

Unele din creaţiile sale sunt premiate : „Semne şi
repere” – Premiul Uniunii Scriitorilor pentru critică,

1971 ; „La sfârşitul lecturii III” – Premiul Asociaţiei

Scriitorilor din Bucureşti, 1980 ; „Simple întâmplări
în gând şi spaţii” – Premiul Uniunii Scriitorilor pentru

Publicistică, 1982 ; „Caragiale” – Premiul Uniunii

Scriitorilor pentru critică, 1996 ; „Oameni şi umbre”
– Premiul Fundaţiei „Cuvântul” şi Premiul revistei

„Convorbiri literare”, 1996.

Exigent, Alexandru George se autocaracteriza

astfel „... sunt un literat care încearcă să transmită o

experienţă în primul rând trăită, dar încărcată de ecouri

din trecutul nu prea îndepărtat şi obţinută (sau primită)

prin colaborarea celor în mijlocul cărora am crescut”.

Deşi polemist prin excelenţă, incomod deseori,

adversar declarat al lucrurilor comune, Alexandru

George este pentru cei care l-au cunoscut bine, un om

de o mare distincţie morală, cu o sensibilitate profundă

la problemele existenţiale ale semenilor săi.

La  aniversarã

Criticul, istoricul

literar, prozatorul,

traducătorul şi ferventul

publicist Alexandru

George, a împlinit, în

plină zodie a Berbecului

(născut pe 6 aprilie

1930, la Bucureşti), 70

de ani.

Numele de naştere

G eor g e-A lex a nd r u

Georgescu.

Urmează şcoala primară în Capitală (1937 – 1941),

apoi Liceul „Mihai Viteazul” continuat, din motive de

sănătate, la „Ienăchiţă Văcărescu” din Târgovişte, fiind

întrerupt între 1946 – 1947. Frecventează cursurile

Facultăţii de Filologie a Universităţii din Bucureşti,

pe care le abandonează după doar un an. Pentru a-şi

câştiga existenţa este mai întâi muncitor necalificat în

construcţii, desenator, referent tehnic la Institutul de

Cercetări Ştiinţifice pentru Construcţii (1951 – 1955).

Apoi tehnoredactor la Revista „Metalurgia şi contrucţia

de maşini” ; bibliotecar la Biblioteca Academiei

Române (1959 – 1972). Aici îşi desăvârşeşte cultura

printr-o activitate intensă de autodidact. Debut literar

în 1969, la „Luceafărul”, cu povestirea „Nocturnă” şi

la „Ramuri”, în acelaşi an, cu articolul „Parvenitul
Paşadia”.

Debut editorial în 1970 cu volumele de nuvele

„Simple întâmplări cu sensul la urmă” şi „Marele Alfa”

(monografie - eseu despre Tudor Arghezi).

Colaborează, de-a lungul anilor la „Luceafărul”,

„România literară”, „Viaţa Românească”, „Steaua”,

„Convorbiri literare”, „Ramuri” etc. şi revistele

târgoviştene „Curier”, „Longitudini” şi „Litere”.

Printr-o muncă stăruitoare, uneori epuizantă, dând

dovadă de alese calităţi morale, îşi cucereşte un loc

binemeritat ca prozator, dar şi ca eseist şi critic literar.

Volumele de proză : „Clepsidra cu venin” (1971),

„Simple întâmplări în gând şi spaţii” (1982), „Caiet
pentru...” (1984), „Dimineaţa devreme” (1986),

Alexandru George
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O prietenie statornică a avut pentru Târgovişte,

făcând, zeci de ani, parte ca invitat de onoare al  juriului

Festivalului de Literatură „Moştenirea Văcăreştilor”,

ce se desfăşoară, fără întrerupere, din 1969, la

Târgovişte.

Ca semn de înaltă preţuire şi ca o încununare a

întregii sale activităţi, un juriu naţional îi conferă cu

prilejul ediţiei jubiliare (XXX) a Concursului Naţional

de Literatură „Moştenirea Văcăreştilor”, Premiul

pentru Literatură al oraşului Târgovişte.

Nu ne rămâne decât, ca la ceas aniversar, să urăm

literatului, eruditului, dar mai ales omului de o mare

sensibilitate şi probitate morală, multă sănătate, noi

împliniri ale temerarelor sale proiecte culturale şi

literare.

La mulţi ani, maestre !

Victor Petrescu

Alexandru Mircescu
Poet, folclorist, publicist şi prozator, Alexandru

Mircescu este născut la 15 mai 1925 la Târgovişte,

dintr-o familie de ţărani. Din anul 1947 se stabileşte

definitiv în Râmnicu Vâlcea. Şcoala primară în satul

Butoiu de Sus, judeţul Dâmboviţa, locul natal al

mamei sale. Studii secundare în Târgovişre, Turnul

Măgurele şi Râmnicu Vâlcea unde îşi ia şi examenul

de bacalaureat. Studii superioare incomplete (trei

ani) la Academia de Muzică Bucureşti. Absolvent

al Facultăţii de Chimie Alimentară a Institutului

Politehnic Galaţi (1964).

Întreaga viaţă şi-a dedicat-o scrisului în care a

crezut cu tărie dorind : „Cărţi, numai cărţi să zidesc

prin destin : / Cuvântul e-n noi, frumuseţe şi leac...”.

Debut publicistic în revista „Izvoraşul” (1940),

în care mai târziu publică şi folclor. Colaborează cu

versuri, proză, articole diverse, foclor, eseu la

revistele şi ziarele vremii : „Albina”, „Academia”,

„Cronica vâlceană”, „Evenimentul”, „Epigrama”,

„Glasul Dâmboviţei”, „Flacăra”, „Fântâna

darurilor”, „Luceafărul”, „Ortodoxia”, „Urzica”,

„Vâlcea”, „Vâlcea literară” ş.a.

Debut editorial cu volumul de poezii „Calea

învierii” (poeme – 1944), despre care Aurel Tita

spunea : „Poemele acestea, rostite tinereşte şi cu

talent, ca o rugăciune, au în strofe dure şi tari în

înţelesuri, mărturisirea unei credinţe care stăruie în

suflete ca un legământ înfricoşător. Credinţa în

neamul nostru, în destinul lui arcuit peste azi, peste

durerile ce trec. Fiecare poem constituie un strigăt,

o rugăciune în care sufletul poetului zideşte o

aşteptare plină de certitudini, încărcat de dorinţa

legitimă a unui tânăr abandonat care luptă a se regăsi

şi afirma”. Urmează volumele : „Noul Adam” (1948)

şi cel de epigrame „Ciulinii”, apărut la Târgovişte

în 1947, „Culoarea zâmbetului” (1968), „Lângă

sunetul liniştii” (1978), „Ochii dimineţii târzii”

(1990), „Săptămâna oarbă” (1989), „Amurgul

regăsit” (1994), „Dansul insomniilor” (1997).

Este prezent în antologiile literare : „Bună

dimineaţa”, „Trepte”, „Oltul. Cozia şi Mircea” şi în

antologiile de folclor : „Spune Argeş, spune tu”

(folclor literar) şi „Voioasă mi-e inima” (folclor

muzical). Prezenţă activă în publicistica şi viaţa

culturală vâlceană şi nu numai.

Mărturii critice despre autor şi operă au semnat

: Mihai Gafiţa, Mircea Pavelescu, Radu Albala,

George Ţărnea, Doru Moţoc, Costea Marinoiu,

Mircea Enescu, Ion Soare, Arhimandritul Teofil

Barbu, precum şi o serie de istorici şi critici literari

târgovişteni (a se vedea „Dicţionar de Literatură al

judeţului Dâmboviţa 1508 – 1998, autori Victor

Petrescu şi Serghie Paraschiva). Din 1994 colecţia

de manuscrise a Bibliotecii Judeţene „Ion Heliade

Rădulescu” Dâmboviţa s-a îmbogăţit prin donaţia

sa (cuprinzând 55 poezii, precum şi caiete ale unor

creaţii nedefinitivate).

Poezia sa, mai ales cea din tinereţe, dar nu

numai, e o rugăciune , o credinţă în neamul său, în

destinul acestuia peste timp, şi un mijloc de

reculegere şi meditaţie morală. Credinţa sa e că :

„Zideşte nemurire din slova nestemată - / Ard mitice

obsesii pe ceru-i fără moarte / Şi-n zbor ne trece

Timpul, Poetul – niciodată”, versurile închinate

Luceafărului poeziei româneşti, Mihai Eminescu,

caracterizând însă şi propria-i creaţie. Sensibilitate,

emoţie estetică, experienţă, crez poetic şi uman.

La a 75-a aniversare, cele mai căduroase urări

de sănătate, fericire şi putere de muncă!

Serghie Paraschiva
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• Zilele Bibliotecii «Ion Heliade Rădulescu» (aprilie)

• Zilele Bibliotecii «Târgovişte» la Chişinău (mai)

• Sesiunea de comunicãri ºi referate «Târgovişte

– continuitate culturală în timp» (cu două secţiuni:

«Târgovişte – cetate a culturii româneşti» şi

«Biblioteca – fundament al educaţiei permanente»)

• Concursul Naþional de Literaturã «Moştenirea

Văcăreştilor» (în colaborare) - septembrie

• Zilele cãrþii pentru copii

• Studioul de Literaturã «Ion Heliade Rădulescu»

• Colocviul Artelor
• Patrimonium
• Tehnium
• Biblioteca în actualitate (dialoguri profesionale

pentru bibliotecile orăşeneşti şi comunale)

Din activitãþile
de animaþie culturalã
ale bibliotecii



Târgoviºtea a rãmas partea fiinþei mele, o dragoste ºi
un dor. E oraºul în care mi s-au cristalizat ambiþiile, oraºul
în care mi-am început o instrucþie intelectualã ce nu se va
sfârºi niciodatã, oraº care m-a protejat în momentele grele
ale vieþii ºi cãruia i-am rãmas dator.

Gheorghe Tomozei

Un imens tezaur de monumente de arhitectură, de inscripţii documentare

rare, opere de artă plastică, tipografică, literară, alături de atâtea alte expresii ale

geniului artistic propriu acestui binecuvântat spaţiu valah, stau mărturie a faptului

că niciodată, în lunga şi zbuciumata sa istorie, Þara Româneascã nu s-a aflat la

periferia continentului, în afara lumii civilizate, ci dimpotrivă în chiar centrul ei

viu şi productiv, unde se făureau valorile lui cele nepreţuite, cu nimic mai şubrede

decât performanţele celorlaltor popoare. Purtând într-o mână buzduganul şi spada

şi în cealaltă crucea şi uneltele temeinicelor înfăptuiri, târgoviştenii au luptat şi au

lucrat neîncetat, pentru afirmarea valorilor celor mai înalte ale civilizaţiei europene.

Mircea Horia Simionescu


