SALA DE LECTURĂ
A BIBLIOTECII MUZEULUI
MUNICIPIULUI BUCURESTI
'
Cristina Loredana Ene
Biblioteca a reprezentat dintotdeauna o oază de cultură, un refugiu pentru
cei însetaţi de cunoaştere, un loc de căutări şi descoperiri. Văzută secole de-a
rândul ca o păstrătoare a memoriei umane astăzi ea se prezintă publicului într-o
nouă dimensiune, transformându-se într-un spaţiu de informare în care accentul
se pune şi pe circulaţia documentelor, nu numai pe depozitarea lor. O bibliotecă
al cărei fond nu circulă este sortită uitării; valorile ei se pierd dacă nu sunt
organizate într-un mod cât mai accesibil publicului cititor.
Vremurile în care volumele erau legate cu lanţuri grele de pupitre, în care
incunabulele şi mai târziu preţioasele cărţi tipărite erau strânse în bibliotecile
mănăstireşti sau în cele personale ale nobililor au apus demult. Accesul la
cunoaştere nu mai este astăzi limitat de barierele din trecut; bibliotecile publice
sunt deschise oricărei persoane interesate, accesul la diversitatea fondului lor
fiind liber.
Biblioteca Muzeului Municipiului Bucureşti are un statut aparte, fiind o
bibliotecă specializată cu circuit închis. Principalii utilizatori îşi desfăşoară
activitatea în diferitele secţii şi case memoriale subordonate MMB, fiind singurii
care au dreptul să împrumute cărţi la domiciliu.
Sala de lectură reprezintă o noutate absolută deoarece în decursul existenţei
sale instituţia nu a mai beneficiat de un spaţiu special amenajat pentru lectură.
Ea oferă astfel posibilitatea tuturor celor interesaţi, fie că lucrează sau nu în
cadrul muzeului, să aibă acces la colecţiile pe care le deţine.
Fondul bibliotecii este constituit din monografii, lucrări seriale, periodice
şi materiale audiovizuale. Lipsa până acum a unui catalog şi a unei organizări
adecvate a fondului, în concordanţă cu normele biblioteconomice în vigoare, au
îngreunat accesul utilizatorilor la publicaţii.
Fiind biblioteca unui muzeu de istorie şi artă a Bucureştiului, volumele
colecţiei sunt legate în mare măsură de evoluţia şi prefacerile acestui oraş de-a
lungul secolelor. Sala de lectură, prin modul ei de prezentare, îşi propune să
ofere accesul rapid al cititorilor la toate titlurile ce reflectă istoria, cultura şi
civilizaţia metropolei.
De asemenea oferă posibilitatea consultării unor materiale de referinţă
diverse - dicţionare lingvistice şi enciclopedice, enciclopedii, albume de artă -,
a revistei muzeului „Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie", a volumelor
editate de alte muzee din Bucureşti şi din ţară, a publicaţiilor ICOM, a lucrărilor
de specialitate primite de la muzee din străinătate precum şi a presei zilnice.
Cei interesaţi de legislaţia României beneficiază de programul
„lnfoMonitor'', o aplicaţie de informare legislativă ce poate fi accesată pe
calculator.
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Semestrial în sala de lectură vor fi organizate mici expoziţii de prezentare
a celor mai valoroase cărţi de patrimoniu, a exemplarelor cu autograf sau ex-libris,
a titlurilor nou intrate în bibliotecă, a volumelor şi afişelor primite din străinătate.
Structura sălii de lectură ei s-a făcut pe baza indicilor principali şi auxiliari
ai Clasificării Zecimale Universale.
Prezentăm în continuare modul de organizare al sălii de lectură:

008(036) Ghiduri
S. Borduşanu Bucureşti: ghidul străzilor, 1996 cota 008(036)/B69
Ghid oficial, 1936 cota 008(036)/B87 go
Noul plan al Municipiului Bucureşti, 1929 cota 008(036)/B87 n
C. Calapod Nomenclatura străzilor din Bucureşti, 1928 cota 008(036)/Cl3
G. Ionescu Ghid istoric şi artistic, 1938 cota 008(036)/1-68
D. Pappazoglu Calausa sau Conducătorul Bucuresciului, 1871 cota 008(036)/
P31
• Ghidul străzilor Capitalei, 1900 cota 008(036)/P90r

•
•
•
•
•
•

050

Publicaţii

periodice

şi

seriale

O săptămână în Bucureşti, 1930
Der Bukarester Salon, 1883
Bucureşti, organ de informaţie şi artă, 1926
Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Bucureşti, 1943
Secolul 20, volum special închinat Bucureştiului
Bucureştii: revista Muzeului şi Pinacotecei Municipale
1935-1937
• Monitorul Oficial 100 de ani 1832-1932 cota 050/M88

•
•
•
•
•
•

050.8 Anuare.

Cărţi

Bucureşti,

de adrese

Cărţi

•
•
•
•
•

de telefon ale abonaţilor din Bucureşti, anuare vechi ale oraşului, etc.
Anuarul Bucurescilor, 1897-1898 cota 050.8/ A48b
Anuarul presei române şi al lumei politice, 1912 cota 050.8/ A48P
C. Gobel Anuarul Bucurescilor, 1897 cota 050.8/G64
Anuarul Socec, 1913 cota 050.8/A4 5
Abonaţii la reţeaua telefonică din Bucureşti, 1924 cota 050.8/D52

061.4

Expoziţii

temporare, saloane, târguri

Cataloagele ale expoziţiilor organizate de Muzeul Municipiului Bucureşti,
dar şi de alte muzee din capitală.
• De la Podul Mogoşoaiei la Calea Victoriei: oamenii şi vremurile unei străzi,
1993
• Tezaur de istorie bucureşteană, 1998
• Administraţie bucureşteană, 1999
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• Monumente şi edificii În
• Pinacoteca Municipiului

medalistică, 1999
Bucureşti, 1940

069 Muzee, muzeologie, muzeografie
Conservare, restaurare
Monografii şi ghiduri de prezentare ale diferitelor muzee din Bucureşti, lucrări
de muzeologie, conservare şi restaurare ş.a.:
• P. I. Panait; A. Ştefănescu Muzeul Curtea Veche Palatul Voievodal, 1973 cota
069/Pl 9
• C. Nicolescu Muzeologie generală, 1979 cota 069/N64
• Muzeele Capitalei, 1966 cota 069/M94c
084 Materiale grafice,

colecţii

de

ilustraţii,

albume

Bucureştiul

•
•
•
•
•

de ieri şi de azi reflectat în imagini:
A. Preziosi Bucureştiul în 1869 cota 084/P90
G. Olszewski Bucureşti: note istorice şi stampe, 1929 cota 084/0-49
A. Poitevin-Scheletti Bucureştii pitoresc: 20 gravuri, 1938 cota 084/P73
Bucharest, 1999 cota 084/887h
Bucureştii: vechi documente iconografice, 1936 cota 084/887 v

33 Economie, economie

casnică

Comerţ

Se remarcă seria Negustorii de odinioară realizată
conţine biografiile celor mai cunoscuţi negustori
336

Finanţe, bănci,

de Nicolae I. Angelescu care
ai secolului XIX.

CEC

Monografii ale unor instituţii bancare, eseuri despre problemele monetare din
secolul XIX - începutul secolului XX, etc.:
• C. I. Băicoianu Banca Naţională în timpul ocupaţiunei, 1919 cota 336/B 18
• A. Blank Probleme monetară În raport cu creditul public şi privat, 1924 cota
336/856
• M. Popovici Aspecte din istoria finanţelor oraşului Bucureşti, 1960 cota
336/P83
• G. Tasca Memoriu privind reforma financiară, 1921 cota 336/T25
34 Drept
Decrete, legi,
norme

hotărâri,

regulamente,

instrucţiuni, dări

de

seamă,

statute,

• A. Lascarov-Moldovanu Constituirea României din 1923 adnotată ... , 1925
cota 34/L23a
• Lege pentru Organizarea Administraţiei Locale, 1930 cota 34/L40
• Regulament pentru privegherea prostituţiei, 1898 cota 34/S46
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• Statutele societăţii române Filarmonica, 1894 cota 34/S79
• Regulament pentru salubritatea Municipiului Bucureşti şi a comunelor sale
suburbane, 1944 cota 34/U99

35

Administraţie publică

Lucrări

elaborate de ministere şi alte unităţi administrative din Bucureşti:
• P. Cemovodeanu Consideraţii privitoare la organizarea administrativă a
oraşului Bucureşti în secolele XVI-XVII cota 35/C35
• P. Alexandrescu-Roman Asigurările sociale: o instituţie defăimată, 1942 cota
35/A38

352.07 Organizare

administrativă locală. Primărie

Activitatea edilitară, dezbaterile comunale, serviciul sanitar, viaţa culturală a
capitalei, legislaţie, procese intentate Primăriei de diferite persoane fizice sau
instituţii, Planul Director de sistematizare a oraşului, proiecte pentru nomenclatura
străzilor, anuare statistice editate de Primărie, manifestările prilejuite de Luna
Bucureştiului ş.a.:

• Albumul Lunei Bucureştilor 9 mai - 9 iunie 1936 cota 352.07/A33
• Caet de sarcini pentru lucrările canalelor de curgere, 1929 cota 352.07IC11
• Dare de seamă a Administraţiei Comunei Bucuresci pe timpul de la 1 ianuarie
1894 până la 1 ianuarie 1895 cota 352.07/E97
• Expoziţia şi Târgul Moşilor, 1924 cota 352.07/E97
• Planul Director de sistematizare al Municipiului Bucureşti, 1935 cota 352.07I
P70

352.75.31
37 Educaţie,

Primari
învăţământ,

instruire

Anuare ale diferitelor licee bucureştene, monografii ale instituţiilor de învăţământ
secundare sau superioare, proiecte de reformă în învăţământ, etc.:
• P. Ionescu-Musceleanu Reforma învăţământului superior, 1946 cota 37/1-68
•Monografia Liceului Gh. Lazăr din Bucureşti 1860-1935 cota 37/L59
• A. Tzigara-Samurcaş Fundaţia Universitatea Carol I 1891-1931cota37/T99
• M. Vlădescu Ancheta învăţământului secundar, 1907 cota 37N74

61 Medicină,

leagăne,

spitale

Ilustrează importanţa

ce se acordă în secolul trecut leagănelor şi spitalelor:
• Al. G. Galesescu Eforia spitalelor civile din Bucureşti, 1899 cota 61/Gl5
• G. Musceleanu Prima Fondaţiune a Ospiciului Sf Pantelimon şi reedeficarea
lui, 1868 cota 61/M98
• Testamentul Banessi Safta Brâncoveanu pentru fondaţiunea şi
administraţiunea Spitalului Brâncovenesc ... , 1881 cota 6 l/T46
• Eforia spitalelor civile 1831-1932 cota 61/E20
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7 Arta
Eseuri, monografii

şi

biografii ale

71 Sistematizare, urbanism,

artiştilor

români

consacraţi.

arhitectură

Activitatea edilitară, arhitecturală şi urbanistică, problemele alimentării cu apă,
iluminatul, afacerea tramvaielor comunale, istoricul pavajelor ş.a.:
• Alimentarea cu apă a Capitalei, 1898 cota 71/A42
• Gh. Vârtosu Un vechi proiect pentru sistematizarea Bucureştilor, 1836 cota
71N66
• D. Harfioiu Bucureşti, un oraş între Orient şi Occident, 1997 cota 71/H27
• G. Leahu Bucureştiul dispărut, 1995 cota 71/L36
• C. Mucenic Un veac de arhitectură civilă: secolul XIX. 1997 cota 71 /M94
• C. Sfintescu Estetica Bucureştiului, 1932 cota 71/S5 le
726

Arhitectură religioasă,

biserici,

mănăstiri

Monografii ale bisericilor din Bucureşti şi împrejurimi, lucrări despre biserici
demolate ş.a.:
• L. Anania Biserici osândite de Ceauşescu: Bucureşti I977-1981, 1995 cota
726/A48
• C. Bilciurescu Monastirile şi bisericile din România, 1846 cota 726/B53
• A. Lapedatu Catagrafia bisericilor bucureştene la 181 O, 1907 cota 726/L21
• M. Dumitrescu Istoricul a 40 de biserici din România, 1899 cota 726/091
• C. Moisescu Biserica Curtea Veche, 1967 cota 726/M86
811 Lingvistica
Cursuri de limbi
821

străine,

manuale de

conversaţie,

gramatici.

Literatură

Străzi, mahalale, parcuri, grădini, călători străini despre Bucureşti.
• Bucureştii în literatură, 1962 cota 821/B87
• I. Minulescu Bucureştii tinereţii mele, 1969 cota 821/M74
• A. Predescu Vremuri vechi bucureştene, 1990 cota 821821 /P90

• A. Stefanopol În mahalaua Grant, 1971 cota 821/S82
• I. Peltz Calea Văcăreşti, 1957 cota 821/P49
902 Arheologie
Săpături

•

arheologice realizate pe raza oraşului Bucureşti, descoperiri, etc.
de odinioară în lumina săpăturilor arheologice, 1959 cota 902/

Bucureştii

B87
• Enciclopedia arheologiei
cota 902/E50

şi

istoriei vechi a României, 1994-1996, 2 val.
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• I. Miclea; R. Florescu Preistoria Daciei, 1980 cota 902/M65P
• D. V. Rosetti Din preistoria Bucureştilor, 1929 cota 902/R76d

908 Monografii regionale
• Gh. Crutescu Podul Mogoşoaiei: povestea unei străzi cota 908/C91
• C. Niculescu Case, conace şi palate vechi româneşti, 1979 cota 908/N64
• Al. Odobescu Atheneul Român şi clădirile antice cu dom circular, 1888 cota
908/0-24
• D. Almaş Curtea Veche din Bucureşti, 1974 cota 908/A43
• G. Potra Din Bucureştii de altădată, 1942 cota 908/P88 8
• T. Rădulescu Parcuri şi grădini, 1932 cota 908/R18
• M. Tatatram La margine de Bucureşti, 1983 cota 908/T26
91 Geografie, geologie, climatologie
Atlase, eseuri despre geografia, geologia
912

Hărţi,

şi

climatologia

Bucureştiului.

planuri

• M. Pantea Noul plan şi ghid al oraşului Bucureşti şi harta Judeţului Ilfov
cota 9 l 2/P25
• L. Stoica Atlas-ghid: istoria şi arhitectura locaşuri/or de cult din Bucureşti ... ,
1999 cota 912/S88
• F. Wahnig Planul Municipiului Bucureşti, 1929 cota 912/W15
• Bogdan Planul oraşului Bucureşti cu indicator alfabetic, 1915 cota 9 l 2/B64P
• Planul oraşului Bucureşti, 1911 cota 912/P701
929 Genealogie, blazoane
Numismatică

929.731(498) Familia
Memorii,

cuvântări,

regală

În România

discursuri, biografii.

94Istorie
• C- Bacalbaşa Bucureştii de altădată, 1993 cota 94/B 12b
• D. Caselli Cum au fost Bucureştii de odinioară in chipuri şi imagini, 1935
cota 94/C28
• F. Dame Bucarest en 1906, 1907 cota 94/D 13
• C. C. Giurescu Istoria Bucureşti/or, 1979 cota 94/G59 2
• G. Ionescu Bucureşti, oraşul şi monumentele sale, 1956 cota 94/I-68b
• G. I. lonescu-Gion Bucurescii până la 1500, 1898 cota 94/1-68 0
• C. Moisil Bucureştii vechi, 1932 cota 94/M86
• D. Pappazoglu Istoria fondării oraşului Bucureşti, 1891 cota 94/P31
• G. Potra Din Bucureştii de ieri, 1990 cota 94/P88b
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• H. Stahl Bucureştii ce se duc: cu 93 de fotografii originale, 1910 cota 94/
S75
• I. M. Ştefan De la Podul Mogoşoaiei la Calea Victoriei, 1977 cota 94/S8 l
• Bucureşti: monografie, 1985 cota 908/B87 m
Sperăm că această scurtă prezentare, ilustrată de câteva exemple să se
invitaţie atât pentru specialişti cât şi pentru pasionaţii de istorie
bucureşteană.

constituie într-o

Într-un viitor pe care îl dorim nu prea îndepărtat volumele aflate în sala
de lectură vor fi introduse în baza de date a bibliotecii, ceea ce va da utilizatorilor
posibilitatea regăsirii lor pe calculatorul din sală atât după autor sau titlu, dar
şi folosind cuvinte cheie.
Colectivul* Bibliotecii M.M.B. mulţumeşte Doamnei Constanţa
Dumitrasconiu, şefa Secţiei Catalogare-Indexare a Bibliotecii Centrale
Universitare Bucureşti pentru sprijinul şi îndrumarea competentă acordate la
organizarea fondului de carte al sălii de lectură.

• Nicoleta Micheu - Şef serviciu documentare,
Cristina Ene; Daniela Lala; Felicia Tonita

bibliotecă, arhivă
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