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Mitropoliţi ai Ardealului. Nicolae Colan. Biobibliografie,
ediţie alcătuită şi îngrijită de Bogdan Andriescu, Sibiu, 2009

Andriescu, lucrarea valorifică bogatul material
documentar şi informativ al principalelor
compartimente ale bibliotecii Astra, având
următorul cuprins: Argument, Biografie,

Colecţii speciale, Lucrări scrise/ editate de
Mitropolitul Nicolae Colan, Cărţi, studii şi
articole dedicate vieţii şi activităţii cultural –
religioase a Mitropolitului Nicolae Colan şi
Anexe.

Dimensiunea cărturărească a mitropolitului Nicolae Colan este pusă convingător în
evidenţă de titlurile celor peste 1350 de lucrări
scrise sau editate de Vlădica Nicolae, născut la
Araci, în 28 noiembrie 1893. Această impresionantă activitate editorială a fost desfăşurat pe
parcursul a aproape jumătate de veac (19191967) şi cuprinde volume, studii, articole,
recenzii, pastorale, predici, cuvântări, rapoarte, medalioane, portrete, cronici, necroloage,
replici, telegrame omagiale, mesaje,ş.a.
La fel de relevant este şi capitolul care
cuprinde aproximativ titlurile a 750 de cărţi,
studii şi articole dedicate vieţii şi activităţii
politice şi cultural –religioase a Mitropolitului
Nicolae Colan. La acest capitol, pe lângă
contribuţia de seamă a teologilor şi istoricilor
din marile centre universitare, Cluj-Napoca şi
Sibiu, trebuie remarcată şi modesta contribuţie adusă Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi
Harghitei şi a Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” – instituţiei
de cultură aflată în subordinea noii Eparhii – la
cunoaşterea mitropolitului – cărturar Nicolae
Colan, pe meleagurile sale natale şi nu numai.

Biblioteca Astra din Sibiu a inaugurat în
anul 2008, în cadrul Seriei Personalia, un ciclu
de biobibliografii dedicate Mitropoliţilor Ardealului. Primul volum, din această serie, a fost
dedicat mitropolitului Andrei Şaguna, urmând
să mai apără alte trei biobibliografii ale
mitropoliţilor Ioan Meţianu, Nicolea Bălan şi
Antonie Plămădeală.
Volumul doi, din seria respectivă, apărut
recent la Sibiu, este dedicat Mitropolitului
Nicolae Colan, „personalitate reprezentativă a

românilor ardeleni în secolul al XX-lea, care se
numără printre ierarhii cu cele mai mari
realizări pe plan naţional – politic, organizatoric bisericesc, cultural şi social din toată
istoria Bisericii Ortodoxe Române”.
Aşa cum se subliniază în Argumentul
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