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BIBLIOTECA CENTRALĂ A ASOCIAŢIUNll ŞI BIBLIOTECARII SĂI
- RAPORT ASUPRA UNUI PRIM SECOL DE EXISTENŢĂSilviu Borş realizează o istorie a Bibliotecii
Centrale a Asocia[iunii, de la înfiinţare până în anul
1950, ordonată cronologic şi în funcţie de
coordonatorii activităţii instituţiei. Demersul este
aşadar unul voit linear, plecând de la amenajarea
primei biblioteci adresate publicului românesc - şi
cu carte românească - din Transilvania, trecând în
revistă
obiectivele principale ale acesteia şi
eforturile conducerii Asocia[iunii transilvane pentru
literatura română şi cultura poporului român,
înfiinţată în 1861 la Sibiu, de a susţine formarea
unei clase de intelectuali români şi de popularizare
a culturii naţionale în rândul maselor, fapt ce ar fi
dus, cu certitudine, către o evidenţiere a valorilor
identitare româneşti, în general. Aşa cum se va
întâmpla şi cu al doilea obiectiv important al
Asociaţiunii,
muzeul istoric şi etnografic al
românilor, biblioteca era deja precedată, chiar la
Sibiu, de o instituţie cu profil similar, dar care era
axată pe cultura săsească. Ne referim, desigur, la
Biblioteca Brukenthal.
Cercetătorul
prezintă,
prin intermediul
documente
de
evidenţă,
de
diverselor
corespondenţă sau de raportare a conducătorilor bibliotecii, atât progresul numărului de
cărţi din inventar, cât şi clasarea acestora şi specializarea, în timp, a angajaţilor. Aparent
monoton, discursul analitic urmăreşte cu maximă atenţie firul istoric, trasând o imagine
elocventă a bibliotecii în fiecare moment al evoluţiei sale.
Aflăm astfel că numărul de cărţi rămâne relativ mic timp de decenii întregi, uneori
pentru că era interzis importul de carte românească din celelalte provincii locuite de
români, alteori pentru că fondurile alocate achiziţiilor erau nesemnificative, iar în unele
cazuri pentru că nu apăreau destule titluri de carte românească, de rezolvarea acestui
neajuns ocupându-se, cu mare succes, chiar Asociaţiunea, prin editarea Enciclopediei
Române (1898-1904), a colecţiilor Biblioteca Poporală a Asocia[iunii (296 de titluri,
începând din 1900), a Bibliotecii pentru tineret (9 titluri) şi a Bibliotecii ASTRA (32 de
titluri). În multe momente ale sale, biblioteca şi-a îmbogăţit semnificativ colecţiile prin
intermediul donaţiilor unor importanţi oameni de cultură.
Fiind reprezentanta Asociaţiunii la centru, adică în oraşul în care luase fiinţă,
Biblioteca avea menirea nu doar de a fi punctul de reper esenţial în privinţa cărţii
româneşti, ea trebuia să servească drept model numeroaselor biblioteci orăşeneşti sau
săteşti care aveau să apară ulterior şi care aveau să fie completate, la rândul lor, de
biblioteci mobile, acest din urmă element dovedind un spirit cât se poate de modern în
înţelegerea funcţiilor acestei instituţii. Mai mult decât atât, fondatorii ei şi-au propus să
dezvolte secţii specializate, atât în domeniul cultural, cât şi pentru toate ramurile ştiinţifice
importante.
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Asociaţiunea îşi

propunea, de la bun început, un obiectiv uriaş: „Imaginată la
a românilor transilvăneni, apoi societatea
culturală naţională care să polarizeze în jurul programului său, pe lângă publicul larg, şi
celelalte societăţi culturale transilvănene, Asociaţiunea urmărea îmbunătăţirea stării
materiale şi a nivelului cultural al publicului românesc printr-un program cultural şi
educaţional concretizat în organizarea de manifestări cu impact regional sau naţional
precum acordarea de burse de studiu, premierea şi publicarea de studii şi cercetări
referitoare la istoria românilor şi de manuale şcolare, organizarea de conferinţe şi prelegeri
populare, înfiinţarea şi organizarea de aşezăminte culturale în mediul rural şi urban,
precum case naţionale, cămine culturale, biblioteci publice, muzee şi expoziţii cu profil
istorico-etnografic ( ... )." 1 Membrii Asociaţiunii trebuiau să colecţioneze şi să prezinte
publicului românesc cele mai însemnate valori literare, ştiinţifice şi de patrimoniu naţional,
în acest demers cartea şi, implicit, biblioteca, jucând un rol central. Pe lângă funcţia sa de
colecţionar şi de păstrător al cărţii româneşti, biblioteca trebuia şi avea să devină un
veritabil reper identitar, un stâlp de rezistenţă al conştiinţei de neam a românilor.
Exegetul urmăreşte cu atenţie elemente precum regulamentul de funcţionare a
bibliotecii, tipurile de catalogare, cu avantajele şi cu lipsurile lor, evoluţia numărului de
angajaţi sau statutul bibliotecarului. Neavând la dispoziţie personal specializat şi nepunând
bazele unei şcoli de specialitate, biblioteca şi-a format oamenii ad-hoc, aceştia adaptânduse cum puteau cerinţelor instituţiei şi folosind, de multe ori, soluţii tehnice improvizate.
Ceva mai târziu, bibliotecarii Asociaţiunii aveau să călătorească în ţări occidentale în
căutare de modele, ajutorul esenţial venind, în cele din urmă, odată cu mutarea temporară
a Universităţii clujene la Sibiu.
Primul bibliotecar al Asociaţiunii avea să facă operă de pionierat în domeniu, fiind
nevoit să coordoneze un proiect ambiţios a cărui principală certitudine era năzuinţa
colegilor săi din Asociaţiune de ducere la îndeplinire a unui plan grandios de promovare a
valorilor culturii româneşti. Conducând biblioteca în perioada 1861-1865, Visarion Roman
se va confrunta cu restricţionarea circulaţiei cărţilor româneşti în spaţiul transilvan
(interdicţia a fost ridicată în 1863), şi cu dificultatea creării unei colecţii consistente, motiv
pentru care sunt făcute primele apeluri la donaţii. Nu se stabilise clar de la început nici
modalitatea de clasificare a colecţiilor, singurele precizări fiind legate de scopul bibliotecii,
pentru care Timotei Cipariu prezentase şi un statut: „Profilul bibliotecii ( ... ) era acela de
bibliotecă naţională a românilor, nu una populară, ci una ştiinţifică ( ... )" 2 , punând aşadar
accent mai degrabă pe formarea unei clase de elită cât mai consistente, căreia trebuia să-i
urmeze cultivarea maselor. Rapoartele următorilor bibliotecari vor prezenta detalii dintre
cele mai diverse, de la predarea/primirea gestiunii, până la numărul de intrări noi sau la
salariile angajaţilor.
Cercetătorul urmăreşte cu atenţie evoluţia regulamentului şi a clasării colecţiilor.
Ajuns abia în 1893 la o a doua versiune completă, regulamentul lasă în continuare de
dorit, în ciuda experienţei acumulate: „Deşi trecuţi deja prin experienţa a aproape un sfert
de veac de bibliotecărie, putem observa, în cazul acestui al doilea regulament, timid şi el
în ceea ce priveşte reglementările, că deosebirile nu sunt semnificative faţă de primul şi ţin
mai degrabă de registrul lingvistic decât al unei practici profesionale de profil". 3
Numărul mare de date incluse pare să transforme pe alocuri, studiul prezent într-un
raport cuprinzător al activităţii bibliotecarilor vremii. Perspectiva este, evident, una de
specialist al domeniului, premonitorie oarecum pentru funcţia de director al bibliotecii pe
care Silviu Borş avea s-o preia chiar în anul publicării cărţii. În unele cazuri, când sunt
tratate evenimente cu un impact deosebit, exegetul stăruieşte asupra faptelor, insistând
asupra logicii interne a înlănţuirii acestora şi asupra impactului pe care l-au avut asupra
început ca fiind
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Silviu Borş, Biblioteca Centrală a Asociaţiunii, Sibiu-Cluj, lnfoArt Media-Mega 2011, p 47-48.
Ibidem, p. 56.
Ibidem, p. 106.
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dezvoltării bibliotecii. Aşa se întâmplă cu momentul construirii Casei Naţionale - proiectul
fiind discutat în 1897, în cadrul Adunării Generale de la Mediaş -, imobil care avea să
adăpostească, la început, atât biblioteca, cât şi muzeul Asociaţiunii. Început câţiva ani mai
târziu, imobilul avea să fie inaugurat în 1905, an în care a fost organizată şi prima
expoziţie importantă a Muzeului Asociaţiunii.
Nu este neglijat rolul revistei Transilvania în evoluţia bibliotecii, aici publicându-se
atât catalogul (în 1881 ), cât şi liste cu noi achiziţii (în 1896, de exemplu) sau Apelul către
publicul român, în 1903, menit să aducă o parte din fondurile necesare construirii Casei
Naţionale. Revista a fost, în mod evident, un martor al evoluţiei bibliotecii.
Un alt moment important în istoria bibliotecii - şi a Asociaţiunii, în ansamblu asupra căruia stăruieşte exegetul este sfârşitul Primului Război Mondial, când
Asociaţiunea este „slăbită din punctul de vedere al structurilor sale funcţionale ( ... )" 1 .
Dorinţa de ameliorare a funcţionării instituţiei îl face pe Ioan Banciu să întreprindă, în
1916, o călătorie de documentare la Budapesta. În 1919, Andrei Bârseanu formează,
împreună cu Ilie Beu şi Lucian Borcia, un comitet de analiză în scopul schimbării statutelor
Asociaţiunii, subiect reluat cu mai mult succes în 1924. În privinţa colecţiilor, un moment
de cotitură îl reprezintă legea din 1922, care includea Biblioteca Asociaţiunii pe lista celor
care primeau, în mod obligatoriu, câte un exemplar din orice nouă apariţie editorială din
ţară. Alăturat optimizării activităţii instituţiei cu ajutorul specialiştilor veniţi de la Cluj, odată
cu refugiul Universităţii Regele Ferdinand I la Sibiu (1940-1945), acest eveniment va da
Bibliotecii Asociaţiunii o cu totul altă pondere. Devenită cea de-a doua bibliotecă din
Ardeal, biblioteca avea să se impună definitiv, printre instituţiile de elită din domeniu, în
ciuda epurării depozitului survenită în 1944-1945, şi a desfiinţării Asociaţiunii, în 1948.
Publicată chiar în anul împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea Asociatiunii transilvane
pentru literatura română şi cultura poporului român, cartea lui Silviu Borş oferă, în urma
unei îndelungi şi serioase documentări de arhivă, o perspectivă coerentă şi relevantă
asupra apariţiei şi evoluţiei Bibliotecii Centrale a Asociatiunii până la jumătatea secolului al
XX-iea. Ajunsă din nou într-o epocă politică dificilă, biblioteca avea să treacă prin noi
transformări, al căror traseu nu ne îndoim că ne va fi propus spre lectură, în viitorul
apropiat, de acelaşi cercetător. Fie că s-a adresat unui public elitist, fie că s-a adresat
publicului larg, în ciuda încercărilor grele suportate de-a lungul istoriei, biblioteca
Asociaţiunii şi-a atins din plin obiectivul principal, acela de cultivare a spiritului naţional
românesc, de dezvoltare a unei identităţi naţionale clădite pe valori culturale reale, pe
modele viabile.
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