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DRUMUL CĂRȚII POPULARE ROMÂNEȘTI ÎN DOBROGEA ÎN SECOLELE 17-19 / 
ROMANIAN FOLKLORE INSPIRED LITERATURE BOOKS IN DOBRUJA IN THE 17TH-

19TH CENTURY 
 

Dr. Corina-Mihaela APOSTOLEANU,  
Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța 

 
 
REZUMAT: Cărțile populare românești, așa cum sunt definite de dicționarele de specialitate 
reprezintă embleme ale spiritualității și cunoașterii, cu o largă circulație în secolele 17-19, în toate 
teritoriile. Dobrogea, aflată sub dominație otomană, a avut,  din acest punct de vedere o situație 
aparte. Există în teritoriul dintre Dunăre și Mare un număr important de centre care difuzau carte 
românescă, cărora li se adaugă circulația cărților aduse de transilvănenii care practicau 
transhumanța. În acest sens, dovezile istorice se împletesc cu poveștile despre cărți transmise din 
generație în generație. Caracterul oral al povestirilor care stau la baza acestui tip de literatură se 
întâlnește cu varietatea modului de circulație a acestora. 
 
ABSTRACT: Romanian folklore inspired literature books, as they are defined in special 
disctionaries represent symbols of spirituality and knowledge, with a large circulation in the 17-19th 
century, in all teritorries. From this point of view, Dobruja, which was under Ottoman domination 
had a special situation. There is-in the region bertween the Danube and the Black Sea- an important 
number of centres that diseminated Romanian books, to which there are added the circulation of 
books brought by people originary from Transylvania who practiced transhumance. This way, 
historical evidence meet stories about books, transmitted from generation to generation. The orality 
of the stories that created this type of literature meet the  variety of their circulation. 
 
CUVINTE CHEIE: cărți populare românești, Dobrogea, cunoaștere, cultură autohtonă. 
 
KEYWORDS: Romanian folklore inspired books, Dobruja, knowledge, local culture. 
 
 
 

CÂTEVA OBSERVAȚII ASUPRA AȘEZĂMÂNTULUI OBRAZOVANIEI (ORGANIZĂRII) 
OBLASTIEI BASARABIEI / A FEW REMARKS ON THE ORGANIZATION SETTLEMENT 

OF OBLASTIEI IN BESSARABIA 
 

Dr. Arcadie BODALE,  
Dr. Suzana BODALE,  

Arhivele Naționale ale României, Serviciul Judeţean Iași 
 
 
REZUMAT: La Arhivele din Iaşi se păstrează două exemplare din Aşezământul obrazovaniei 
oblastiei Basarabiei. Această lege a fost promulgată de ţar la 29 aprilie 1818, fiind tipărită în acelaşi 
an, la Chișinău, sub forma unui codex bilingv, în română şi rusă. Din start, ea a avut un caracter 
provizoriu, de numai un an, însă a rămas în vigoare până în 1828. Deşi acest Aşezământ părea să 
asigure folosirea limbii române în administraţie şi justiţie şi să garanteze autonomia Basarabiei în 
cadrul Rusiei, în realitate el nu avea decât rolul de a pregăti ruperea definitivă a acestei provincii 
recent anexate de Rusia de vechea organizare românească şi să o integreze din punct de vedere 
juridic şi administrativ în Imperiul ţarist. 
 
ABSTRACT: At the Archives of Iaşi, there are two copies from The Organization Settlement of 
Oblastiei in Bessarabia. This law was promulgated by the tsar, on the 29th of Aprilie 1818, being 
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printed in the same year, at Chisinau as a bilingual codice, Romanian and Russian. From the 
beginning, this law was meant to be a temporary one, for only one year, but it remained in force 
until 1828. Although this settlement seemed to ensure the use of the Romanian language in 
administration and justice and to guarantee the autonomy of Bessarabia within Russia, in reality it 
was the way to prepare the final juridical and administrative integration into the Tsarist Empire. 
 
CUVINTE CHEIE: Basarabia, Rusia, lege, organizare, administraţie. 
 
KEYWORDS: Bessarabia, Russia, law, organization, administration. 

 
 
 

BIBLIOTECILE MĂNĂSTIREȘTI DIN BASARABIA ÎNTRE TRECUT ȘI PREZENT / 
MONASTERY LIBRARIES IN BESSARABIA BETWEEN PAST AND PRESENT 

 
Dr. habil. Igor CERETEU,  

Institutul de Istorie, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării  
(Republica Moldova) 

 
 
REZUMAT: Pe parcursul existenței, mănăstirile din Basarabia, unele înființate în secolul al XV-
lea, au creat la început biblioteci de manuscrise, iar ulterior și de carte tipărită. Cele mai bogate 
bibliotece mănăstirești au fost: Căpriana, Hârbovăț, Curchi, Vărzărești, Hârjăuca, Hâncu, Japca, 
Noul Neamț și altele. Acestea au existat până la închiderea așezămintelor monahale de autoritățile 
sovietice în anii 50-60 ai sec. XX. Majoritatea cărților vechi manuscrise și tipărite au dispărut fără 
urmă, altele au fost ascunse de călugări. După redeschiderea lor, în anii 90 ai sec. XX s-a încercat 
reconstituirea bibliotecilor. În prezent cele mai bogate biblioteci mănăstirești sunt: Hârbovăț, 
Hâncu, Noul Neamț. 
 
ABSTRACT: Throughout its existence, the monasteries in Bessarabia, some founded in the 15th 
century, created libraries of manuscripts at first, and later of printed books. The richest monastery 
libraries were: Căpriana, Hârbovăț, Curchi, Vărzărești, Hârjăuca, Hâncu, Japca, Noul Neamț and 
others. They existed until the closure of monastic settlements by the Soviet authorities in the 50s 
and 60s of the century XX. Most of the old manuscript and printed books have disappeared without 
a trace, others have been hidden by monks. After their reopening, in the 90s of the century. In the 
twentieth century, attempts were made to reconstitute libraries. Currently the richest monastery 
libraries are: Hârbovăț, Hâncu, Noul Neamț. 
 
CUVINTE CHEIE: Basarabia, mănăstiri, biblioteci, carte veche. 
 
KEYWORDS: Bessarabia, monasteries, libraries, old books. 
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BIBLIOTECI SĂSEȘTI DIN SECOLUL AL XVII-LEA. CAZUL BIBLIOTECII LUI MATHIAS 
MILES / SAXON LIBRARIES FROM THE 17TH CENTURY. THE CASE OF MATHIAS 

MILES' LIBRARY 
 

Drd. Rodica CIUGUDEAN,  
Biblioteca Muzeului Național Brukenthal 

 
 
REZUMAT: Comunicarea de față se dorește a fi un șablon de reconstituire a ceea ce însemna o 
bibliotecă săsească din perioada secolului al XVII-lea din Transilvania. Autoarea prezintă lista 
cărților donate de către Mathias Miles, bibliotecii Gimnaziului Evanghelic din Sibiu, spre folosul 
tinerilor, dornici de învățătură. De asemenea, prezintă și rezultatul cercetării efectuate asupra 
fondului de carte de sec. al XVI-lea și al XVII-lea din colecția de carte de patrimoniu, a Bibliotecii 
Brukenthal. Noile exemplare descoperite în urma cercetării s-au alăturat celor existente în lista lui 
Miles, conturând astfel, imaginea rafturilor deținute de acesta, în perioada în care reprezenta o 
funcție importantă în Sibiul de altădată. 
 
ABSTRACT: This communication is intended to be a template for reconstructing what a Saxon 
library from the seventeenth century in Transylvania meant. The author presents the list of the 
books donated by Mathias Miles, to the library of the Evangelical Gymnasium from Sibiu, for the 
benefit of young people, eager for knowledge. It also presents, the result of the research carried out 
on the 16th and 17th century book collection from the heritage book collection of the Brukenthal 
Library. The new volumes discovered as a result of the research, joined those existing in Miles' list, 
outlining in this way the image of the shelves he owned, during the period when he played an 
important role in the old Sibiu. 
 
CUVINTE CHEIE: secolul XVII, listă de cărți, Mathias Miles, biblioteci săsești. 
 
KEYWORDS: 17th century, list of books, Mathias Miles, the Saxon libraries. 
 
 
 

CIRCULAȚIA CĂRȚII ÎN EPARHIA HUȘILOR (SECOLELE XVIII-XIX) / BOOK 
CIRCULATION IN THE DIOCESE OF HUȘI (18TH-19TH CENTURIES) 

 
Prof. Costin CLIT,  

Colegiul Național „Cuza Vodă” din Huși, jud. Vaslui 
 
 
REZUMAT: Înființată în 1598, Episcopia Hușilor se transformă într-un centru spiritual al 
ortodocșilor de pe ambele maluri ale Prutului, în stânga căruia își are sub jurisdicție cele mai întinse 
teritorii. Din scaunul episcopal de la Huși, ierarhii se îngrijesc de înzestrarea bisericilor cu cărțile de 
cult necesare. Prin studiul de față încercăm să identificăm sursele documentare care atestă circulația 
cărții: însemnări de pe cartea veche, catagrafii ale bisericilor și altele. Înventarul bisericii catedrale 
din Huși era unul destul de sărac în prima jumătate a secolului al XIX. Odată cu înființarea 
Seminarului teologic din Huși în 1852 de către episcopul Meletie Istrati se pun bazele primei 
biblioteci organizate, necesară viitorilor preoți. În rafturile bibliotecii amintite ajung prin actele de 
danie sau de vânzare-cumpărare cărți de la Nifon Bălășescu, Melchisedec Ștefănescu – rectori ai 
Seminarului, și de la alții. 
 
ABSTRACT: Founded in 1598, the Diocese of Huși is transformed into a spiritual center of the 
Orthodox on both banks of the Prut, to the left of which it has under its jurisdiction the largest 
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territories. From the episcopal see of Huși, the hierarchs take care of endowing the churches with 
the necessary cult books. Through this study we try to identify the documentary sources that attest 
to the circulation of the book: notes from the old book, catagraphs of churches and others. The 
inventory of the cathedral church in Huși was quite poor in the first half of the 19th century. With 
the founding of the Theological Seminary in Huși in 1852 by Bishop Meletie Istrati, the foundations 
of the first organized library, necessary for future priests, were laid. Books from Nifon Bălășescu, 
Melchisedec Ștefănescu - rectors of the Seminary, and from others reach the shelves of the 
mentioned library through the deeds of donation or sale-purchase. 
CUVINTE CHEIE: Episcopia Hușilor, carte veche, Seminar, episcopi, rectori, însemnări. 
 
KEYWORDS: Diocese of Huși, old book, Seminary, bishops, rectors, notes. 

 
 
 

CIRCULAȚIA SCRIERILOR PATRISTICE SLAVO-ROMÂNE ÎN BASARABIA / THE 
CIRCULATION OF SLAVO-ROMANIAN PATRISTIC WRITINGS IN BESSARABIA 

 
Drd. Veronica COSOVAN, 

Biblioteca Națională a Republicii Moldova 
(Republica Moldova) 

 
 
REZUMAT: De mai bine de un secol, colecțiile de carte slavo-române au atras atenția multor 
specialiști români și străini din domeniul filologiei, istoriei și alte domenii adiacente. Un 
compartiment aparte din scrierile slavo-române o reprezintă scrierile patristice ale Sfinţilor Părinţi, 
cunoscute în spaţiul creştin românesc încă din primele secole. Baza studiului o constituie colecția de 
manuscrise din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, care a parvenit din bibliotecile 
mănăstirilor basarabene. În cercetarea dată este urmărit istoricul și proveniența acestor lucrări și 
sunt tratate unele aspecte legate de circulația lor în spațiul basarabean. 
 
ABSTRACT: For more than a century, the slavo-romanian books have attracted the attention of 
many romanian and foreign specialists in the philology, history and other adjacent fields. A special 
compartment of the slavo-romanian writings is represented by the patristic writings, known in the 
romanian christian space since the first centuries. The basis of the study is the collection of 
manuscripts from the National Library of the Republic of Moldova, which came from the libraries 
of bessarabian monasteries. In this research, we relate the history, provenance and circulation of 
these works in the Bessarabian cultural space. 
 
CUVINTE CHEIE: Basarabia, scrieri slavo-române, manuscrise, Biblioteca Națională a Republicii 
Moldova. 
 
KEYWORDS: Bessarabia, slavo-romanian writings, manuscripts, National Library of the Republic 
of Moldova. 
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COPILUL CEL MAI TÂNĂR ȘI CEL MAI FRUMOS AL ARTEI – FOTOGRAFIA / ART’S 
YOUNGEST AND FAIREST CHILD – PHOTOGRAPHY 

 
Lect. univ. dr. Lucian DOGAN,  

Universitatea din Bucureşti,  
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” 

 
 
REZUMAT: Apariţia fotografiei în prima jumătate a secolului al XIX-lea va constitui o nouă 
paradigmă de interpretare a întregului spectru vizual. Autorul îşi propune în studiul de faţă să 
evidenţieze modul cum a fost percepută fotografia în faza ei incunabulară. Sunt aşezate faţă în faţă 
puntele de vedere ale entuziaştilor, ale scepticilor, disputele şi premisele încadrării fotografiei în 
domeniul artelor frumoase, contradicţia şi relaţia de prietenie cu pictura. Fie că vorbim de 
capodopere ale artei fotografie, fie că vorbim de spontaneitatea vieţii cotidiene, sub o formă sau 
alta, cu toţii suntem tributari acestui limbaj vorbit cu raze de lumină, iar nu cu cuvinte. 
 
ABSTRACT: The emergence of photography in the first half of the nineteenth century constitutes a 
new paradigm for interpreting the entire visual spectrum. The author aims in the present study to 
highlight the way photography was perceived in its incunabular phase. They are placed face to face 
the points of view of the enthusiasts, of the skeptics, the disputes and the premises for framing the 
photography in the field of fine arts, the contradiction and the friendship relation with the painting. 
Whether we are talking about masterpieces of the art of photography, or we are talking about 
spontaneity of everyday life, in one form or another, we are all tributary to this language spoken 
with rays of light, and not with words. 
 
CUVINTE CHEIE: Fotografia, pictura, arte vizuale. 
 
KEYWORDS: Photography, painting, visual arts. 

 
 
 

PĂSTRAREA ȘI PREZERVAREA DOCUMENTELOR ÎN BIBLIOTECI / THE STORING 
AND THE PRESERVING DOCUMENTS IN LIBRARIES 

 
Violeta DUMISTRĂCEL,  

Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava 
 
 
REZUMAT: Protejarea valorilor culturale a fost, este şi va fi datoria noastră atât faţă de strămoşi, 
cât şi faţă de generaţiile viitoare. Principala misiune a instituţiilor deţinătoare de patrimoniu tipărit 
este de a face informaţia accesibilă unui public cât mai larg și de a conserva documentele, pentru ca, 
astfel, patrimoniul să fie transmis intact generaţiilor viitoare. Toate colecţiile au nevoie de un 
program de prezervare, în care trebuie să se ierarhizeze, să se evidenţieze priorităţile, gradul de 
urgenţă al tratamentului propus pentru fiecare fond de documente. Termenul de prezervare este 
utilizat pentru a organiza şi programa toate activităţile care se referă, în sens larg la conservarea 
colecţiilor. Nu este simplu pentru bibliotecari să fie conştienți de responsabilitatea de păstrători ai 
colecțiilor. Digitizarea documentelor tradiţionale în scopul conservării, prezervării colecţiilor şi 
accesului facil al utilizatorului la informaţii este procedeul deja folosit în toate bibliotecile din lume. 
 
ABSTRACT: Protecting cultural values has been, is and will be our duty to both the ancestors and 
the future generations. The main mission of the institutions holding printed heritage is to make 
information accessible to the widest public and to preserve documents so that the heritage is 



 7 

transmitted unbroken to future generations. All collections need a preservation program, in which 
priorities should be  prioritized, the degree of urgency of the proposed treatment for each fund of 
documents. The term preservation is used to organize and program all activities that relate in a 
broad sense to the preservation of collections. It is not easy for librarians to be aware of the 
responsibility of the keepers of collections. The digitization of traditional documents for the purpose 
of preserving, preserving collections and easy user access to information is the process already used 
in all libraries around the world. 
 
CUVINTE CHEIE: prezervarea documentelor, conservare, digitizare. 
 
KEYWORDS: documents preservation, the preserving, the digitization. 

 
 
 

MOȘTENIREA CULTURALĂ ROMÂNEASCĂ ÎN ARIA DE INTERESE ALE SLAVISTULUI 
BASARABEAN POLIHRONIE SÂRCU (1855-1905) / THE ROMANIAN CULTURAL 

HERITAGE IN THE AREA OF INTERESTS OF THE BESSARABIAN SLAVIST 
POLIHRONIE SÂRCU (1855-1905) 

 
Acad. Andrei EșANU,  

membru titular al Academiei de Științe a Moldovei  
și membru de onoare al Academiei Române  

(Republica Moldova) 
 
 
REZUMAT: Polihronie Sârcu (1855-1905) cu studii la mănăstirea Căpriana, la Seminarul teologic 
din Chișinău, Universitatea din Petersburg, doctor în filologie, bun cunoscător al limbilor română, 
slavonă, bulgară, rusă ș.a. Autor a numeroase studii cu privire la moștenirea culturală medievală a 
popoarelor balcanice și a românilor, a acordat o mare atenție  și unor capodopere ale culturii scrise 
românești din sec. XV-XIX. A fondat catedra de romanistică și a predat limba română la 
Universitatea din Petersburg. 
 
ABSTRACT: Polihronie Sârcu (1855-1905) with studies at the Căpriana monastery, at the 
Theological Seminary in Chisinau, University of Petersburg, doctor of philology, good knowledge 
of Romanian, Slavonic, Bulgarian, Russian, etc. Author of numerous studies on the medieval 
cultural heritage of the Balkan peoples and of the Romanians, paid great attention to some 
masterpieces of the Romanian written culture from the XV-XIX century. He founded the 
Department of Romance Studies and taught Romanian at the University of Petersburg. 
 
CUVINTE CHEIE: Polihronie Sârcu, Seminarul teologic din Chișinău, Universitatea din 
Petersburg. 
 
KEYWORDS: Polihronie Sârcu, Theological Seminary in Chisinau, University of Petersburg. 
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VIAȚA LUI PAISIE VELICIKOVSKI DE PÂNĂ LA PREZENTAREA SA LA MUNTELE 
ATHOS REFLECTATĂ ÎN OPERA LUI ANDRONIC POPOVICI / THE LIFE OF PAISIE 

VELICIKOVSKI BEFORE HIS PRESENTATION AT MOUNT ATHOS REFLECTED IN THE 
WORK OF ANDRONIC POPOVICI 

 
Conf. univ. dr. hab. Ion GUMENÂI,  

Institutul de Istorie, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării  
(Republica Moldova) 

 
 
REZUMAT: Personalitatea lui Paisie Velicikovski a fost sursa de interes pentru mai mulți 
cercetători dintr-un segment diacronic larg, inclusiv și a Arhimandritului Andronic Popovici. 
Interesul pentru opera sa ne trezește interesul prin faptul că, pe de o parte, autorul face o analiză a 
lucrărilor cu referire la Paisie iar, pe de alta, prezintă la rândul său o lucrare care completează datele 
de referință despre personalitatea starețului de la Neamț și Secu mai ales din punct de vedere al 
activității sale economice. Considerăm că opera lui Andronic Popovici, care are atât elemente 
compilațional-analitice, cât și elemente originale, rămâne una dintre cele mai complete cu referire la 
activitatea lui Paisie Velicikovski, ca stareț mai ales în Moldova, la mănăstirile Dragomirna, Secu și 
Neamț. 
 
ABSTRACT: Paisie Velicikovski's personality has been a source of interest for several researchers 
in a wide diachronic segment, including Archimandrite Andronic Popovici. The interest for his 
work arouses our interest by the fact that, on the one hand, the author makes an analysis of the 
works with reference to Paisie and, on the other hand, presents in turn a work that completes the 
reference data about the personality of the abbot of Neamț and Secu especially in terms of its 
economic activity. We consider that the work of Andronic Popovici, which has both compilation-
analytical elements and original elements, remains one of the most complete with reference to the 
activity of Paisie Velicikovski, as abbot especially in Moldova, at the Dragomirna, Secu and Neamț 
monasteries. 
 
CUVINTE CHEIE: Paisie Velicikovski, Andronic Popovici, Moldova, călugări. 
 
KEYWORDS: Paisie Velicikovski, Andronic Popovici, Moldova, monks. 
 
 
 

BIBLIOTECA MĂNĂSTIRII SINAIA. FONDUL DE CARTE VECHE / THE LIBRARY OF 
THE SINAIA MONASTERY. THE COLLECTION OF OLD BOOKS 

 
Protos. dr. Mihail HARBUZARU,  

Mănăstirea Sinaia 
 
 
REZUMAT: Mănăstirea Sinaia avea încă din 1843 un monah cu ascultarea de bibliotecar. 
Biblioteca a fost organizată probabil de starețul Arhim. Iustin, ucenic al Sfântului Paisie de la 
Neamț, pe la 1820. Starețul Nifon Popescu a reorganizat-o și îmbogățit-o, mai ales după ce a 
înființat muzeul (1895). Eforia Spitalelor Civile a adus tipărituri vechi de la mănăstirile 
transformate în parohii din județul Prahova: Brebu, Văleni, Târgșor, Poiana Câmpina. Sunt 342 de 
cărți tipărite înainte de 1830: 202 românești, 100 grecești, 30 slavone și slavo-românești, 10 
franceze. Cea mai veche este un Nou Testament, Leipzig, 1564. Sunt și 58 de manuscrise, multe 
psaltichii. La Mănăstirea Sinaia activa pe la 1725 un copist, Silvestru Ieromonahul, pe la 1800 era la 
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Sinaia Meletie ieromonahul, traducător din greacă din obștea paisiană, iar pe la 1820 era activ 
Monahul Dometie. Toți au lăsat mai multe manuscrise. 
 
ABSTRACT: The Sinaia Monastery had had a librarian monk since 1843. The Library was 
probably organized around 1820, by Abbot Archimandrite Iustin, who was a disciple of Saint Abbot 
Paisios of Neamț. Abbot Nifon Popescu reorganized and enriched it, mainly after founding the 
museum (1895). The Board of Civil Hospitals brought here old printings from the monasteries that 
had been turned into parishes in Prahova County: Brebu, Văleni, Târgșor, Poiana Câmpina. There 
are 342 books printed before 1830: 202 Romanian, 100 Greek, 30 Slavonic and Slavo-Romanian, 
10 French. The oldest is a New Testament, Leipzig, 1564. There also are 58 manuscripts, many of 
them containing psaltic music. In 1725, Silvestru the Hieromonk was scribe at Sinaia Monastery; 
around 1800, Meletie the Hieromonk was translator from Greek in the Paisian monastic community 
of Neamț Monastery, and in 1820 Dometie the Monk was active at Sinaia Monastery. They all left a 
legacy of several manuscripts. 
 
CUVINTE CHEIE: Mănăstirea Sinaia, carte veche, manuscrise. 
 
KEYWORDS: The Sinaia Monastery, old printings, manuscripts. 
 
 
 

BIBLIOTECILE DIN BIBLIOTECA BATTHYANEUM. METODE DE COLECTARE, 
ÎNREGISTRARE ȘI CERCETARE BIBLIOLOGICĂ ȘI BIBLIOGRAFICĂ UTILIZATE LA 

SFÂRȘITUL SECOLULUI AL XVIII-LEA / LES BIBLIOTHÈQUES DE LA BIBLIOTHÈQUE 
BATTHYANEUM. MÉTHODES DE COLLECTE, D'ENREGISTREMENT ET DE 

RECHERCHE BIBLIOLOGIQUE ET BIBLIOGRAPHIQUE EMPLOYÉES À LA FIN DU 
XVIIIE SIÈCLE 

 
Dr. Doina HENDRE BIRO,  

ex bibliotecar SIA și conservator la Biblioteca Batthyaneum,  
filială a Bibliotecii Naționale a României 

 
 
REZUMAT: Pornind de la conţinutul fondurilor de carte manuscrisă și tipărită, a documentelor 
existente în arhivele Bibliotecii Batthyaneum, fondată de episcopul Ignác Batthyány la sfârșitul 
secolului al XVIII-lea, dar și de la articolele fundamentale scrise de-a lungul a 223 de ani de către 
principalii bibliotecari și cercetători ai acesteia, am urmărit și analizat mijloacele de colectare, 
catalogare și cercetare impuse și utilizate chiar și  de fondator, circulația, deci proveniența unor 
fonduri de carte, chiar a unor biblioteci, preferințele acestuia, care converg dinspre Istoria Bisericii, 
spre științele exacte, precum astronomia și științele naturii. Totul, în contextul istoric și geografic al 
momentului. Se ignoră, că o bibliotecă de secol XVIII nu se poate transforma prin numerizare într-o 
bibliotecă de secol XXI și că normele de conservare nu se pot eluda. Biblioteca va rămâne la fel de 
intangibilă fără competențe lingvistice, noțiuni de paleografie și de perfectă cunoaștere a 
instrumentelor de lucru create la înființare și multiplicate în următorii 200 de ani.  
 
RESUMÉ: À partir du contenu des collections de manuscrits et de livres imprimés, des documents 
existants dans les archives de la Bibliothèque Batthyaneum, fondée par Mgr Ignace Batthyány à la 
fin du XVIIIe siècle, mais aussi des articles fondamentaux écrits par le bibliothécaires et chercheurs 
depuis 223 ans, nous avons suivi et analysé les moyens de collecte, de catalogage et de recherche 
imposés et utilisés par le fondateur, la circulation, donc l'origine de certains fonds de livres, voire de 
certaines bibliothèques, ses préférences, à partir de l'Histoire de l'Église, jusqu'aux sciences comme 
l'astronomie et les sciences naturelles. Tout cela, dans le contexte historique et géographique du 
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moment. On ignore qu'une bibliothèque du XVIIIe siècle ne peut  être transformée par numérisation 
en une bibliothèque du XXIe siècle, et que les normes de conservation ne peuvent être contournées. 
La bibliothèque restera tout aussi inutilisable sans les compétences linguistiques, les notions de 
paléographie et sans la parfaite connaissance approfondie des outils de travail créés à ses débuts et 
multipliés au cours des 200 années suivantes.  
 
CUVINTE CHEIE: metode de lucru, secolul al XVIII-lea, Biblioteca Batthyaneum, Ignác 
Batthyány, Biblioteca Națională a României. 
 
MOT CLEFS: méthodes de travail, XVIIIe siècle, Bibliothèque Batthyaneum, Ignace Batthyány, 
Bibliothèque Nationale de Roumanie. 
 
 
 
BOETHIUS, DE CONSOLATIONE PHILOSOPHIAE: DE LA MANUSCRISE MEDIEVALE 
LA INCUNABULE DIN BIBLIOTECA BRUKENTHAL / BOETHIUS, DE CONSOLATIONE 
PHILOSOPHIAE: FROM MEDIEVAL MANUSCRIPTS TO THE BRUKENTHAL LIBRARY 

INCUNABULA 
 

Dr. Constantin ITTU,  
profesor asociat, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
 
 
REZUMAT: Autorul își propune să abordeze opera lui Boethius „De Consolatione philosophiae” 
pornind de la prezența, în colecțiile Bibliotecii Muzeului Brukenthal, a unui număr de trei 
incunabule. În continuarea studiului său, autorul abordează problema prezenței unor manuscrise 
medievale ale respectivei opere în biblioteci străine. Pe de o parte, autorul este interesat în 
abordarea unor aspecte care privesc opera boethiană, epoca istorică în care a trăit acesta, inclusiv 
tragicul său destin, dar și receptarea operei pe parcursul secolelor. Pe de altă parte, atât în calitate de 
fost cercetător la Muzeul Brukenthal, cât și de bibliotecar la Biblioteca Brukenthal, autorul își 
propune, să evidențieze importanța culturală a acestei foste biblioteci baroniale, aproape o instituție 
în sine însăși, o instituție cu rădăcinile în Iluminismul transilvan. 
 
ABSTRACT: The author of this paper is dealing with Boethius' ”De Consolatione Philosophiae”, 
starting with three incunabula from the Brukenthal Museum Library, and continuing with medieval 
manuscripts of the book widespread in other libraries. On one hand, the author interest is also 
focused on Boethius - his era, the political framework, and his tragic destiny - as well as in the 
importance of the book throughout the centuries. On the other hand, as a former researcher at the 
Brukenthal Museum, as well as a librarian at the Brukenthal Museum Library, the author wishes to 
emphasize the cultural role of the former baronial library, almost an institution in itself, having its 
roots in the Transylvanian Enlightenment. 
 
CUVINTE CHEIE: Boethius, De consolatione philosophiae, Biblioteca Brukenthal, incunabule, 
manuscrise. 
 
KEYWORDS: Boethius, De consolatione philosophiae, Brukenthal Library, incunabula, 
manuscripts. 
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RUGĂCIUNEA TATĂL NOSTRU – O ÎNSEMNARE PE UN MANUSCRIS SLAVON / OUR 
FATHER'S PRAYER - A NOTE ON A SLAVONIC MANUSCRIPT 

 
Dr. Anca LIBIDOV,  

Asociația de Istorie Balcanică 
 
 
REZUMAT: Unul dintre manuscrisele slavone aflat în Fondul de Colecții Speciale al Bibliotecii 
Academiei Române din Cluj-Napoca poartă pe una dintre paginile sale o însemnare specială, care 
cuprinde textul Rugăciunii Domnești, în limba română, însă cu inserții de tâlcuiri ale cererilor. 
Interesant este faptul că textul marginal apare pe un exemplar copiat, aproximativ, în secolul al 
XVI-lea, iar cuprinsul este format dintr-un conglomerat de texte ce însumează Sbornicul. După cota 
ce apare notată pe una dintre coperte pare că acesta a făcut parte din biblioteca lui Timotei Cipariu. 
Textul rugăciunii debutează, inedit, cu „Părintele nostru cela ce ești mai mare îngeriloru celui di 
ceriu și pământenilor”, în condițiile în care, Iosif Camară, în lucrarea sa „Rugăciunea Tatăl Nostru 
în limba română. Studiu istorico-filologic” punctează prezența termenului „părinte” în loc de „tată” 
ca fiind specifică zonei de nord a țării, știindu-se dintr-o altă însemnare, de la 1661, că manuscrisul 
a aparținut obștei mănăstirii „den Bălgrad”. 
 
ABSTRACT: One of the Slavonic manuscripts, in the Special Collections Found of the Library of 
the Romanian Academy in Cluj-Napoca, has on one of it pages a special note, which includes the 
text of the Royal Prayer, in Romanian, but with insertions of interpretations of the requests.It is 
interesting that the marginal text appears on a manuscript copied, approximately, in the 16th 
century, and the content consists of a conglomeration of texts that form the Sbornic. According to 
the quota written on one of the covers, it seems that it was part of Timotei Cipariu's library. The text 
of the prayer begins with „Părintele nostru cela ce ești mai mare îngeriloru celui di ceriu și 
pământenilor” (Our Father, who is greater than the angels of heaven and the earthlings), in the 
conditions in which, Iosif Camară, in his work „Rugăciunea Tatăl Nostru în limba română. Studiu 
istorico-filologic” points out the presence of the „părinte” instead of „tată ”as being specific to the 
northern part of the country, knowing from another note, from 1661, that the manuscript belonged 
to the community of the „den Bălgrad” monastery. 
 
CUVINTE CHEIE: manuscris, rugăciune, tâlcuire. 
 
KEYWORDS: manuscript, prayer, interpretation. 
 
 
 

CĂRŢI  RELIGIOASE  VECHI  ÎN  COLECŢIA BIBLIOTECII ŞTIINŢIFICE  A 
UNIVERSITĂŢII  DE  STAT  „ALECU  RUSSO”  DIN  BĂLŢI / OLD RELIGIOUS BOOKS IN 

THE COLLECTION OF THE SCIENTIFIC LIBRARY OF ALECU RUSSO BĂLŢI STATE 
UNIVERSITY 

 
Aculina MIHALUȚA,  

Elena CRISTIAN,  
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat din Bălţi  

(Republica Moldova) 
 

 
REZUMAT: Comunicarea vizează succint activitatea Bibliotecii Ştiinţifice USARB, prezintă 
informaţii despre Colecţia de Documente Rare, care cuprinde circa 7870 documente, repartizate în 
Colecţia Carte rară; Colecţia Carte cu autograf şi dedicaţii; Colecţia „Ioan Nicorici”. O colecţie de 
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opere eminente prin autori, măiestrie grafică, valoare bibliofilă, cărţi româneşti din secolul al XIX-
lea – începutul secolului al XX-lea tipărite în centre tipografice din ţară şi de peste hotare, cărţi în 
limbi străine editate în anii 1760, ediţii princeps şi antume, cărţi cu o prezentare poligrafică şi 
artistică deosebită, cărţi cu ex-libris, curiozităţi tipografice, colecţii personale, publicaţii periodice 
vechi, etc. Documentele din colecţia de Carte rară datează din secolul al XVIII-lea, până în prezent, 
şi însumă cărţile în limbile: română, engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, poloneză, 
portugheză, latină, ucraineană, greacă, lituaniană, maghiară. Studiul dat se referă la a cărţile vechi 
din domeniul teologiei, secolul al XVIII-lea.  
 
ABSTRACT: This paper contains information on activity of the USARB Scientific Library, 
presents information about the Collection of Rare Documents which includes about 7 870 
documents, allocated in the Rare Book Collection; Autograph and Dedication Book Collection; 
"Ioan Nicorici" Collection. It is a collection of outstanding works by authors, graphic design 
mastery, bibliophile value; Romanian books from the 19th - beginning of the 20th centuries printed 
in printing centers in the country and abroad, books in foreign languages published in the 1760s, 
lifetime editions and editio princeps, books with a special polygraphic and artistic presentation, 
books with ex-libris, typographic curiosities, personal collections, old periodicals, etc. The 
documents in the Rare Book collection date from the 18th century to the present, and sum up the 
books in the following languages: Romanian, English, French, German, Russian, Italian, Spanish, 
Polish, Portuguese, Latin, Ukrainian, Greek, Lithuanian, Hungarian. This study refers to the old 
theology books of the 18th century. 
 
CUVINTE CHEIE: Biblioteca Ştiinţifică USARB, Colecţia de Documente Rare, cărţi religioase 
vechi, conservare. 
 
KEYWORDS: USARB  Scientific Library, Collection of  Rare Documents, old religious books, 
preservation. 
 
 
 
UN MANUSCRIS NECUNOSCUT DIN CREAȚIA LUI PAVEL DIN MUNCACI, DASCĂL ȘI 
COPIST PEREGRIN / AN UNKNOWN MANUSCRIPT FROM THE CREATION OF PAVEL 

DIN MUNCACI, A TEACHER AND A PILGRIM COPYIST 
 

Prof. univ. dr. Olimpia MITRIC,  
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 
 
REZUMAT: Literatura de specialitate ni-l prezintă pe Pavel din Muncaci (Muncăceanul) activând 
în Maramureș, Bihor, Sălaj și în vechiul județ Someș, în prima jumătate a secolului al XVIII-lea. 
Este unul dintre cei mai importanți copiști peregrini; până în prezent ne sunt cunoscute circa 30 de 
manuscrise, dintre care 20 sunt Minee. Și manuscrisul pe care-l semnalăm este un Minei-Prăznicar 
și se păstrează în Departamentul Colecții Speciale - Biblioteca Centrală Universitară „Mihai 
Eminescu”din Iași. A fost scris în Valcău (Sălaj), la 1738 decembrie 3, și provine din biserica din 
Lazuri (astăzi Lăzăreni – Bihor). Este singurul manuscris din opera dascălului Pavel care a ajuns 
până în Moldova. 
 
ABSTRACT: The specialized literature presents Pavel from Muncaci (Muncăceanul) working in 
Maramureș, Bihor, Sălaj and in the old county of Someș, in the first half of the 18th century. He is 
one of the most important pilgrim copyists; about 30 manuscripts are known to date, of which 20 
are Minee. The manuscript we point out is also a Minei-Prăznicar and is kept in the Department of 
Special Collections - "Mihai Eminescu" Central University Library in Iasi. It was written in Valcău 
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(Sălaj), on December 3, 1738, and comes from the church from Lazuri (today Lăzăreni - Bihor). It 
is the only manuscript in the work of teacher Pavel that has reached Moldova so far. 
 
CUVINTE CHEIE: Pavel din Muncaci, dascăl, copist peregrin, Minei-Prăznicar, Biblioteca 
Centrală Universitară „Mihai Eminescu”din Iași. 
 
KEYWORDS: Pavel from Muncaci, teacher, pilgrim copyist, Minei-Prăznicar, "Mihai Eminescu" 
Central University Library in Iasi. 
 
 

 
REPATRIEREA CĂRȚILOR DIN BASARABIA ȘI TRANSNISTRIA  CAPTURATE DE 

ARMATA ROMÂNĂ ÎN 1941 DIN TERITORIILE OCUPATE DE UNIUNEA SOVIETICĂ / 
REPATRIATION OF BOOKS FROM BESSARABIA AND TRANSNISTRIA CAPTURED BY 
THE ROMANIAN ARMY ÎN 1941 FROM THE TERRITORIES OCCUPIED BY THE USSR 

 
Dr. Silviu – Constantin NEDELCU,  

Biblioteca Academiei Române 
 
 
REZUMAT: Studiul de față își propune să abordeze o problemă destul de spinoasă pentru istoria 
națională, respectiv: punerea în practică a deciziilor luate de către Comisiunea pentru Aplicarea 
Convenției de Armistițiu cu privire la obligațiile și îndatoririle pe care le avea România în urma 
pierderii Războiului. Astfel, în colecțiile Bibliotecii Academiei Române se regăseau, într-un depozit 
din Măgurele (jud. Ilfov), o serie de cărți, documente, stampe etc., provenite din capturile de război 
făcute de Armata Română în anul 1941, după dezrobirea teritoriilor ocupate de trupele sovietice 
(Basarabia, Transnitria etc.). În urma dispozițiilor primite de la Comisia Română pentru Aplicarea 
Armistițiului, a fost însărcinat Dl. Damian P. Bogdan pentru a fi repatriate cărțile rusești, și nu 
numai, înapoi, în Uniunea Sovietică. 
 
ABSTRACT: The present study aims to address a rather thorny issue for national history, namely: 
the implementation of the decisions taken by the Commission for the Application of the Armistice 
Convention on the obligations and duties of Romania following the loss of the War. Thus, in the 
collections of the Romanian Academy Library were found, in a warehouse in Măgurele (Ilfov 
County), a series of books, documents, prints, etc., from the war captures made by the Romanian 
Army in 1941, after the liberation of the occupied territories by soviet troops (Bessarabia, 
Transnistria, etc.). Following the provisions received from the Romanian Commission for the 
Application of the Armistice, Mr. Damian P. Bogdan for the repatriation of russian books, and not 
only, back to the USSR. 
 
CUVINTE CHEIE: Biblioteca Academiei Române, Comisia Română pentru Aplicarea 
Armistițiului, Damian P. Bogdan, Uniunea Sovietică. 
  
KEYWORDS: Romanian Academy Library, Romanian Commission for the Application of the 
Armistice, Damian P. Bogdan, USSR. 
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STIHURILE LA HERBUL (STEMA) ȚĂRII DIN CARTEA ROMÂNEASCĂ VECHE (SEC. 
XVI-XIX): SURSE PENTRU CERCETAREA VECHIULUI LIMBAJ HERALDIC 

ROMÂNESC? / THE POEMS FOR THE COUNTRYʼS COAT OF ARMS FOUND IN THE 
OLD ROMANIAN BOOKS (XVI-XIX CENTURIES): SOURCES FOR RESEARCHING THE 

OLD ROMANIAN HERALDIC LANGUAGE? 
 

Dr. Alexandru-Daniel Piticari,  
Biblioteca Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca 

 
 
REZUMAT: Prezenta comunicare își propune să analizeze în ce măsură Stihurile la stema țării 
constituie sau nu surse pentru cunoașterea vechiului limbaj heraldic românesc. Stihurile la stema 
țării sunt texte ce aparțin din punct de vedere literar genului liric (poezii). Acestea au fost scrise și 
inserate în cărțile românești vechi ce au fost tipărite și care au circulat în mediul cultural românesc 
din Transilvania, Moldova și Țara Românească între secolele al XVI-lea și al XIX-lea (până la 
finalul primei jumătăți al acestui secol). Stihurile la stema țării au îndeplinit un rol complex, 
însoțind atât stemele de domeniu de suzeranitate ale Transilvaniei, Moldovei și Țării Românești, cât 
stemele familiale ale principilor transilvani și domnilor moldoveni și munteni. Textul stihurilor 
transmite cititorului o serie de informații cu caracter: heraldic, genealogic, politic și de autoritate 
politică etc. Prin urmare, cercetarea acestor stihuri la herbul (stema) țării, precum și a stemelor, este 
absolut necesară pentru a cunoaște și înțelege o serie de realități complexe – ,,realități” sintetizate și 
publicate în vechile cărți românești. 
 
ABSTRACT: This communication aims to analyze to what extent the verses on the country's coat 
of arms are or are not sources for knowledge of the old Romanian heraldic language. The verses of 
the country's coat of arms are texts that belong from a literary point of view to the lyrical genre 
(poems). These were written and inserted in old Romanian books that were printed and circulated in 
the Romanian cultural environment in Transylvania, Moldova and Wallachia between the sixteenth 
and nineteenth centuries (until the end of the first half of this century) . The verses on the country's 
coat of arms have played a complex role, accompanying both the coats of arms of the suzerainty 
domain of Transylvania, Moldova and Wallachia, as well as the family coats of arms of the 
Transylvanian princes and the Moldavian and Wallachian lords. The text of the verses transmits to 
the reader a series of information with character: heraldic, genealogical, political and of political 
authority, etc. Therefore, the research of these verses on the herb (coat of arms) of the country, as 
well as the coats of arms, is absolutely necessary to know and understand a series of complex 
realities - "realities" synthesized and published in the old Romanian books. 
 
CUVINTE CHEIE: herb, stemă, stihuri, blazonare. 
 
KEYWORDS: herb, coat of arms, poems, emblazonment. 
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BIBLIOTECA SEMINARULUI TEOLOGIC ORTODOX DIN BUCUREȘTI ÎN PERIOADA 
REGIMULUI COMUNIST (1944-1989) / LIBRARY OF THE ORTHODOX THEOLOGICAL 

SEMINARY IN BUCHAREST DURING THE COMMUNIST REGIME (1944-1989) 
 

Pr. Drd. George Iulian TATU,  
Școala Doctorală a Facultății de Litere,  

Universitatea din București  
 
 
REZUMAT: Studiul prezintă sintetic aspecte din activitatea desfășurată de Biblioteca Seminarului 
Teologic Ortodox din București în perioada anilor 1944-1989, când țara noastră a fost guvernată de 
regimul comunist. Am menționat cronologic personalul acestei instituții, care, prin acțiunile 
întreprinse, au contribuit la bunul mers al acesteia. Biblioteca reprezintă un factor important în 
procesul învățământului teologic seminarial din Capitală. Multiple constrângeri a suferit Biserica 
Ortodoxă Română și, implicit, sistemul de învățământ teologic. Sunt prezintate informații legate de 
situația Seminarului în anii 1948-1949, mai apoi periplul școlii preotești prin țară, legătura dintre 
Institutul Teologic de grad Universitar din București. 
 
ABSTRACT: The study summarizes aspects of the activity carried out by the Library of the 
Orthodox Theological Seminary in Bucharest during 1944-1989, when our country was governed 
by the communist regime. I mentioned chronologically the staff of this institution, which, through 
the actions taken, contributed to its smooth running. The library is an important factor in the process 
of seminary theological education in the Capital. The Romanian Orthodox Church and, implicitly, 
the theological education system suffered multiple constraints. Information is presented related to 
the situation of the Seminary in the years 1948-1949, then the journey of the priestly school through 
the country, the connection between the Theological Institute of University degree in Bucharest. 
 
CUVINTE CHEIE: Seminarul Teologic Ortodox din București, biblioteca, Biserica Ortodoxă 
Română. 
 
KEYWORDS: Orthodox Theological Seminary in Bucharest, library, Romanian Orthodox Church. 
 
 
 
CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ DE LA PAROHIA TRIFEȘTI – NEAMȚ, ÎN BIBLIOTECA 

EPARHIALĂ DE LA ROMAN / OLD ROMANIAN BOOKS OF THE TRIFEȘTI-NEAMȚ 
PARISH HOSTED IN THE DIOCESAN LIBRARY OF ROMAN 

 
Pr. dr. Aurel – Florin ŢUSCANU,  

Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului 
 
 
REZUMAT: Biblioteca Eparhială de la Roman adăpostește un impresionant fond de carte veche 
românească, fond alcătuit din două surse: 1. din zestrea Episcopiei Romanului, care a împlinit 
recent șase secole de existență și continuitate în acest spațiu moldav; 2. din zestrea (inventarul) 
parohiilor arondate. În perioada 1983-1984 au fost retrase de la parohii vechile cărți de cult, cu 
intenția de a le proteja, salva, restaura și pune în valoare prin intermediul Episcopiei Romanului. Cu 
acel prilej, de la Parohia Trifești, Județul Neamț, au fost preluate în custodie și depuse fondul de 
carte veche românească de la Roman un număr de 7 cărți de cult: Apostol (1743), Penticostar 
(1743), Evanghelia (1762), Mineiul lunii Iunie (1780),Ceaslov (1797), Molitfelnic (1811), Ceaslov 
(1817). Pe lângă valoarea lor istorică, artistică și culturală, pe paginile acestora învechite de timp 



 16 

am descoperit nenumărate însemnări, care reprezintă pentru noi veritabile mărturii documentare 
pentru istoria națională și cea locală. 
 
ABSTRACT: The Diocesan Library in Roman harbors an impressive treasury of old Romanian 
books, a treasury comprising items from two sources: 1. the heritage of the Diocese of Roman, 
which has turned six centuries of existence and continuity in this Moldavian space; 2. the heritage 
and assets of the individual parishes within the Diocese. During the years 1983 and 1984, the 
parishes were asked to kindly hand in their old books used in Church ceremonies and services, with 
the intent to protect, save, restore and place under the protectorate of the Bishop. On that occasion, 
a number of 7 books were taken into custody from the parish of Trifești, Neamț County, and 
consigned in the old Romanian book treasury in Roman: Apostol (1743), Penticostar (1743), 
Evanghelia (1762), Mineiul lunii Iunie (1780),Ceaslov (1797), Molitfelnic (1811), Ceaslov (1817). 
In addition to their historical, artistic and cultural value, on their time-touched pages we have 
discovered numerous hand notes, which to us represent true documentary witnesses of our national 
and local history. 
 
CUVINTE CHEIE: Parohia Trifești, Episcopia Romanului. 
 
KEYWORDS: Trifești Parish, Diocese of Roman. 
 
 
 

CARTEA ÎN LIMBA  GREACĂ ÎN SULINA LA SFÂRȘITUL SECOLULUI AL XIX-LEA- 
ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX: PARAMETRU DETERMINANT PENTRU DEFINIREA 
CLASEI URBANE / THE BOOK IN GREEK IN SULINA AT THE END OF THE 19TH 

CENTURY- BEGINNING OF THE 20TH CENTURY: CRITICAL PARAMETER FOR THE 
DEFINITION OF THE URBAN CLASS 

 
Drd. Edith-Adriana UNCU,  

Universitatea București,  
Școala Doctorală de studii literare și culturale 

 
 
REZUMAT: În această lucrare, plecând de la premisa prezenței majoritare a grecilor în Sulina la 
începutul secolului 19, care face din Sulina un oraș grecesc prin excelență și din limba greacă – 
lingua franca, voi arăta cum câteva volume păstrate până astăzi în colecțiile particulare ale etnicilor 
greci din oraș (romane în limba neogreacă și cărți istorice) scot din anonimat preocupările familiilor 
de greci din Sulina și demonstrează caracterul urban al acestora. Totodată voi susține că, așa cum se 
întâmplă și în cazul inscripțiilor din cimitirul multietnic din Sulina sau al clădirilor din oraș, cărțile 
devin exponate și vestigii ale unei epoci strălucite, care metamorfozează astăzi orașul-port Sulina 
într-un muzeu viu. 
 
ABSTRACT: In this paper, based on the fact of the Greek majority in Sulina in the beginnings of 
the 19th century which makes Sulina a Greek town per excellentiam and the Greek language – 
lingua franca, I will argue how some of the volumes kept until the present day in private book 
collections of the town’s Greek nationals (novels and historical books in Modern Greek) bring into 
prominence the pursuits of  herein Greek families and demonstrate their urban dominant.  
Furthermore, I will argue that, as it happens with the epitaphs on the graves of the multiethnic 
cemetery of Sulina or the city’s buildings, the books become exhibits of a golden era, 
metamorphosing today  the port-city into a living museum. 
 
CUVINTE CHEIE: Sulina, greci, greacă, oraș-port, muzeu viu. 
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IMPERATIVELE PATRIMONIULUI CULTURAL NAȚIONAL / THE IMPERATIVES OF 
THE NATIONAL CULTURAL HERITAGE 

 
Drd. Petruța-Mihaela VOICU,  

Școala Doctorală de Litere, Științe Umaniste și Aplicate,  
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și  

Tehnologie „George Emil Palade”, Târgu Mureș  
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București 

 
 
REZUMAT: Conceptul de promovare a valorilor culturale identitare naționale aduce cu sine şi o 
responsabilizare deosebită a factorilor decizionali la nivel naţional în ceea ce priveşte patrimoniul 
cultural, parte integrantă a patrimoniului cultural european. Evaluarea stării de conservare, 
protejare, punere în valoare a patrimoniului cultural naţional, a identificat mari disfuncţii şi 
vulnerabilităţi în domeniul patrimoniului din România. În acest context se poate vorbi despre o 
dimensiune mai vastă a patrimoniului cultural național implicând, dincolo de prezervarea acestuia, 
politici speciale de promovare şi receptare, de creaţie şi afirmaţie culturală. Astfel, în noul context 
geo-politic, politicile şi strategiile naţionale sunt în strânsă legătură cu politicile formulate la nivelul 
european, ele nefiind izolate de politicile economice sau sociale. 
 
ABSTRACT: The concept of promoting national identity cultural values also brings with it a 
special responsibility for decision-makers at national level in terms of cultural heritage, an integral 
part of European cultural heritage. The evaluation of the state of conservation, protection, 
enhancement of the national cultural heritage, identified major dysfunctions and vulnerabilities in 
the field of heritage in Romania. In this context, we can talk about a wider dimension of the national 
cultural heritage involving, beyond its preservation, special policies of promotion and reception, of 
creation and cultural affirmation. Thus, in the new geo-political context, national policies and 
strategies are closely related to the policies formulated at European level, they are not isolated from 
economic or social policies. 
 
CUVINTE CHEIE: patrimoniu, politici, conservare, promovare, cultură. 
 
KEYWORDS: heritage, policies, conservation, promotion, culture. 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 


