REGULAMENTE ŞI ST ATUTE ALE BIBLIOTECILOR
DIN COMITA TUL HUNEDOARA LA SFÂRŞITUL SECOLULUI XIX
ŞI ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX
Ciprian Drăgan

Transformările pe care le-a suferit societatea românească în secolul al XIX-iea
s-au reflectat şi în domeniul educaţiei. Organizarea unui învăţământ modern, constituirea
unui sistem educaţional susţinut de stat avea să-şi arate rezultatele şi în lumea
bibliotecilor. Din a doua jumătate a secolului al XIX-iea preocupările pentru dezvoltarea
socială prin învăţământ, tot mai bine organizat, se materializează în programe ce au în
vedere atât mediul urban, cât şi pe cel rural. Dacă „în preajma anului 1848 se găseau în
Transilvania aproximativ 370 de şcoli confesionale româneşti" 1 , multe având mici
colecţii, în deceniile următoare ideea necesităţii bibliotecilor şcolare câştigă teren.
Învăţătorii şi foştii elevi ai şcolilor româneşti al căror număr sporeşte până la Unire au
fost principalii organizatori ai acestor fonduri, prin donaţii, conferinţe, acţiuni caritabile.
Uneori aceste biblioteci şcolare au jucat şi rolul de biblioteci publice.
Bibliotecile pentru popor, destinate îndeosebi clasei ţărăneşti, sunt o creaţie a
secolului al XIX-iea. Apariţia lor a depins de atingerea unui nivel al ştiinţei de carte care
să le facă accesibile unui număr corespunzător de cititori.
Dezvoltarea bibliotecilor publice în Transilvania datorează mult Asociaţiunii
Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român (ASTRA),
organizaţie înfiinţată la Sibiu în 1861 cu scopul ridicării nivelului cultural al românilor.
Printre multele biruinţe ale ASTREI, se numără şi alcătuirea colecţiilor de cărţi,
înfiinţarea şi susţinerea bibliotecilor.
Primele biblioteci poporale ale Astrei au apărut odată cu primele despărţăminte.
Dar o reţea mai densă s-a alcătuit pe măsura creării agenturilor (cercurilor culturale) .
. Preotul şi învăţătorul erau personajele în lipsa cărora nu putea fi concepută activitatea
cercului. În acelaşi timp, mica bibliotecă constituia patrimoniul cultural minimal pentru
viaţa unei astfel de structuri comunale. Multe dintre aceste biblioteci putea fi parohiale
sau şcolare 2 .
Biblioteca Centrală a Astrei a fost înfiinţată în 1861 odată cu Astra însăşi.
Alcătuită din donaţii, ea se va dezvolta pe parcursul anilor şi din sumele alocate de la
bugetul Asociaţiunii, dar donaţiile unor particulari sau ale unor instituţii continuă să fie o
importantă sursă de creştere a fondului de carte. Cu toate acestea se simţea însă nevoia
unor aşezăminte de cultură care să-şi desfăşoare activitatea în satele şi comunele
româneşti. Ideea apare în Statutele Asociaţiunii din 1895, precum şi în Regulamentul
despărţămintelor, în care se prevedeau, printre altele: „a înfiinţa prin comunele din
despărţăminte biblioteci poporale şi a le prevede cu lectură acomodată pentru popor" 3 .
Aceste statute fixează mai precis scoputile Asociaţiunii, ele reflectând pregnant
orientarea spre ridicarea culturală a maselor largi. Dar se simţea lipsa regulamentului
general de organizare şi funcţionare a bibliotecilor, în măsură să îndrume şi să unifice
activitatea tuturor biblioteca1ilor. Început a fi elaborat de bibliotecarul Asociaţiunii, încă
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din 1897, proiectul a fost respins din pricina limitării lui doar la bibliotecile ambulante.
Proiectul refăcut a fost aprobat de una din comisiile Astrei în 1899 şi publicat apoi spre a
fi dezbătut şi îmbunătăţit în adunările generale de la Blaj (22 manie 1899), Sălişte (27
martie 1899), Sebeş (11 ap1ilie 1899), Beiuş (16 aprilie 1899{ După dezbaterea lui
generală, „Regulamentul pentru înfiinţarea şi administrarea bibliotecilor populare ale
Asociaţiunii pnetru literatura română şi cultura poporului român" a intrat în vigoare în
acelaşi an.
Regulamentul cuprindea 14 puncte. Scopul funcţionării bibliotecilor era:
„răspândirea cunoştinţelor folositoare din orice domeniu al activităţii omeneşti şi
5
dezvoltarea gustului de citit în masele mari ale poporului român" . Ca mijloace pentru
înfiinţarea bibliotecilor se prevăd: sumele lăsate la dispoziţia despărţămintelor, colecte,
contribuţiile membrilor şi eventualele donaţii. Bibliotecile populare erau sub
supravegher~a şi controlul comitetelor centrale, evidenţa lor având-o biroul, iar directorii
despărţămintelor, în rapoarte anuale, infonnează conducerea centrală despre numărul,
starea şi modul de funcţionare a bibliotecilor. Regulamentul recomanda înfiinţarea de
biblioteci stabile în comunele stabile şi de biblioteci ambulante în comunele mai mici.
Procurarea cărţilor urma să se facă după un plan stabilit de comitatul cercual, ele
trebuind să îndeplinească condiţiile: stil uşor, popular, cu tematica legată de preocupările
locuitorilor din comunele despărţămintelor: agricultură, pomărit, grădinărit, stupărit,
industiie, come1ţ, drept, fără a se trece cu vedere nici scrierile belet1istice, istorice,
etnografice şi religioase 6 . Comitetul Asociaţiunii îşi asuma obligaţia de a uşura alegerea
cărţilor pentru biblioteci prin publicarea unui repertoriu al celor mai indicate. Funcţia de
bibliotecar trebuia să fie ocupată de notarul agenturii sau de un împuternicit al acestuia,
având obligaţia de a rap01ta comitetului cercual la sfârşitul fiecărui an.
Apariţia Regulamentului bibliotecilor şi punerea bazelor „Bibliotecii Populare a
asociaţiunii" au contribuit la creşterea interesului şi la sporirea eforturilor pentru
înfiinţarea de biblioteci populare mai ales în anul 1900. Este consemnată înfiinţarea unor
7
biblioteci la Năsăud (două biblioteci ambulante), Sebeş, Haţeg (o bibliotecă cu 70 volume) .
Anii ce au cuprins perioada de la înfiinţarea, în 1872, a p1imei biblioteci şi până
la elaborarea Regulamentului bibliotecii au constituit perioada de încercări şi căută1i
desfăşurată de Astra în domeniul creării bibliotecilor populare.
Un alt regulament este cel al bibliotecilor pedagogice tractuale din arhidieceza
ortodoxă-română a Transilvania votat de Consistoriul arhidiecezan la data de 14 iulie
1911, la Sibiu. Acesta are 15 aiticole şi a fost pus în aplicare tuturor celor 14 biblioteci
din zona Bradului: Băiţa, Blăjeni Plaiu sat, Blăjeni Criş-Grosu1i, Brad, Crişcior,
Curechiu, Juncul de Jos, Mesteacăn, Ormindea, Ribiţa, Ţărăţel, Vaca, Valea Brad 8 ;
9
bibliotecilor din Deva, Hondol şi Săcărâmb , precum bibliotecilor din zona Haţegului 10 .
Scopul acestor biblioteci era de a aprofunda cultura specială a învăţătorilor. Aceste
biblioteci se susţineau din cotizaţiile anuale de câte două coroane ale învăţătorilor din
fiecare protopopiat şi din alte venituri incidentale. Bibliotecile pedagogice stau sub
conducerea şi supravegherea protopopiatelor şi ale organelor consistoriale. Pentru
4
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administrarea lor se alegea în fiecare protopopiat un bibliotecar, un casier şi un controlor
care trebuia să raporteze în cadrul conferinţelor învăţătoreşti despre starea acestor
biblioteci. Locaţia bibliotecii era în cadrul şcolii din centrul protopopiatului sau în
cancelaria protopopească.
Cărţile cup1inse în această bibliotecă trebuiau să fie cu cuprins pedagogic şi să
aibe în vedere completarea culturii speciale a învăţătorilor. Fiecare bibliotecă trebuia să
dispună de dulapuri necesare pentru adăpostirea cărţilor; de registrele necesare de
evidenţă (un inventar; un registru despre cărţile intrate, prin cumpărare sau prin donaţie,
în ordine cronologică; un registru alfabetic după numele auto1ilor; un registru despre
cărţile împrumutate şi despre circulaţia cărţilor şi un registru al casierului aşa-zis jurnal
de casă, în care era evidenţa bibliotecii adică pe deoparte se ţinea evidenţa taxelor plătite
de membri, iar pe de altă parte se însemna cheltuielile bibliotecii avute cu cumpărarea şi
legarea de cărţi). Aceste registre trebuiau păstrate în cadrul bibliotecii 11 .
Fiecare bibliotecă trebuia să fixeze o zi pe săptămână pentru împrumutarea şi
înapoierea cărţilor. Despre fiecare carte împrumutătorul trebuia să dea revers; ce erau
înapoiate la restituirea cărţilor. Cărţile împrumutate se introduc cu numele lor şi ale
autorilor în registrul de evidenţă. La fiecare conferinţă tractuală bibliotecarul trebuia să
facă un raport amănunţit care să cuprindă câte că11i s-au citit în cursul anului? Care că11i
şi de câte ori s-au citit? Câte şi ce fel de că11i a citit fiecare învăţător? 12
O carte nu se putea ţine mai mult de 4 săptămâni, decât prin înnoirea reversului
şi numai în cazul în care caitea respectivă nu era cerută de altcineva. Contravenienţii
plăteau la casier o pedeapsă de 20 de fileri pe săptămână. În cazul în care că11ile
împrumutate se trimiteau p1in poştă, cheltuielile de împachetare trebuiau să le plătească
13
împrumutătorul •
Membrii care nu şi-au achitat taxa nu puteau împrnmuta cărţi în cursul acelui an.
Taxele neplătite în regulă erau luate din salariul învăţătorului, prin epitropia bisericii şi
se transpuneau casieriei.
În ce priveşte cumpărarea de cărţi pe seama bibliotecilor prima dată se procurau
cărţile tipărite cu litere cursive în „Catalogul că11ilor pedagogice româneşti", al Librăriei
arhidiecezane, catalog tiimis învăţătorilor. Alte că11i se puteau cumpăra numai pe baza
unei hotărâri a conferinţei şi în cazuri speciale în mma dispoziţiilor luate de protopopi 14 •
Cel care deteriora o carte a bibliotecii trebuia să o cumpere nouă şi să o dea
bibliotecii.
Bibliotecile pedagogice tractuale puteau să fie şi secţii ale bibliotecii tractuale
formate din doua secţii: una pentru învăţători şi alta pentru preoţi.

Statutele Bibliotecii districtuale a Districtului Protopopesc greco-catolic
a Jiului
Scopul bibliotecii era aprofundarea cunoştinţelor clerului şi a corpului învăţătoresc
districtual. Averea bibliotecii constă în cărţi dobândite prin donaţie sau cumpărare din
banii primiţi de la memb1ii fondatori, binefăcători sau ordinari.
Drepturile şi obligaţiile membrilor
Ca memb1i fondatori se considerau toate persoanele care plăteau odată pentru
totdeauna suma de 10 florini (20 coroane), membrii binefăcători se considerau cei care
11
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donau cărţi (opuri) sau bani în sume mici de 10 florini (20 coroane) şi membrii ordinari
se considerau şi erau obligaţi a fi toţi preoţii şi învăţătorii greco-catolici aparţinători
Districtului Protopopesc al Jiului şi aceia care plăteau suma de 1 florin (2 coroane) 15 .
Atât membrii fondatori, cât şi membrii ordinaii aveau dreptul de a folosi cărţile
aflate în bibliotecă, neputând a scoate mai multe decât una pe lună, nerespectarea
termenului de o lună se pedepsea cu o taxă de 50 coroane sumă ce intra în folosul
bibliotecii. Cel ce în decursul folosirii macula sau strica ceva la opul ptimit, pe lângă că
era dator a corespunde preţul (ori opiul) mai era supus şi unei pedepse speciale după
1
cum adunarea protopopească hotăra •
Spaţiul bibliotecii se află la cancelaiia Oficiului Protopopesc. Averea bibliotecii
se administra în sinoadele protopopeşti şi anume prin protopopul districtual ori
administratorul Oficiului Protopopesc, prin notariul dist1ictual, un casier şi un bibliotecar
care se vor conf01ma deciziilor sinodale.
Protopopul districtual 01i administratorul Protopopesc se îngrijea să ducă la
îndeplinire toate deciziile sinodului protopoesc referitoare la bibliotecă şi supraveghea
17
toată corespondenţa, comenzile de căt1i şi aduna toate chitanţele •
Notariul districtual lua act despre toate propunerile şi hotărârile ce privesc
biblioteca. Casierul încasa în fiecare an taxele de la membri, purta un dinar de
percepţiuni şi erogaţiuni, fiind obligat a documenta fiecare suspiciune. Cu ocazia
sinodului de primăvară se făcea un raport general despre starea bibliotecii. Casier era
ales întotdeauna un preot districtual.
Bibliotecarul, care era întotdeauna un învăţător, trebuia să aibă un catalog
general cu toate cărţile şi dinarele donate şi cumpărate pentru bibliotecă; un catalog în
care însemna numărul şi titlul căt1ii, precum şi numele membrului căruia s-a dat acea
carte în folosinţă 18 •
Prin felul în care au fost dotate bibliotecile, prin respectarea principiilor ce au
stat la baza creări fondurilor de carte destinate lor, s-a reuşit constituirea unor biblioteci
în întreg comitatul Hunedoara în măsură să pună la dispoziţia cititorilor o tematică
variată, scrieri din aproape toate domeniile.
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LES REGLEMENTS ET LES STATUTS DES BIBLIOTHEQUES DU
DEPARTEMENT DE HUNEDOARA A LA FIN DU XIX-EME SIECLE
ET LE DEBUT DU XX-EME SIECLE

Les transformations qui se sont passees, dans la societe roumaine au XIX-eme
siecle, se sont reflechis egalement dans le domaine de l'ectucation. L'organisation d'un
enseignement modeme et d'un systeme d'education soutenus par l'Etat est prouvee par
resultat obtenus dans le monde des bibliotheques aussi. Si a l'approche de l'annee 1848,
en Transylvanie, ii y avait 370 ecoles roumaines confessionnelles, dans Ies decennies
suivantes l'idee de la necessite des bibliotheques scolaires a gagne du terrain. Parfois,
ces bibliotheques scolaires ont joue egalement le role de bibliotheques publiques.
La societe culturelle ASTRA a beaucoup contribue au developpement des
bibliotheques. Les statuts de I' Association precisaient ses but, mais ii etait necessaire un
reglement d'organisation et de fonctionnement des bibliotheques qui puisse diriger et
unifier l'activite de tous Ies bibliothecaires. Ainsi, apres de longs debats, „Le Reglement
pour l'organisation et l'administration des bibliotheques populaires de !'Association
pour la litterature roumaine et la culture du peuple roumain", contenant 14 points, est
mis en vigueur en 1899. L'apparition du reglement a cont1ibue a l'accroissement de
l'interet pour Ies bibliotheques et, par consequent, on signale la fondation de la
bibliotheque de la viile de Haţeg, ayant environ 70 volumes.
Un autre reglement, ayant 15 chapitres, est celui des bibliotheques
pectagogiques „tractuales" de I' archidiocese orthodoxe roumaine de Transylvanie, vote
le 14 juillet 1911. Ce reglement a ete applique aux bibliotheques ecolieres des alentour
de villes Deva, Brad et Haţeg.
Un autre document important ayant comme sujet Ies bibliotheques est represente
par Ies Statuts de la Bibliotheque districtuelle de l'archidiocese greco-catholique de Jiu
ou l'on trouve Ies droits et Ies obligations des membres, ainsi que la maniere
d'organisation des bibliotheques de cette zone.
Par la maniere de la dotation des bibliotheques, par le respect des principes qui
ont ete a la base des fonds des livres, on a reussi l'organisation des bibliotheques dans le
departement de Hunedoara tout entier, bibliotheques a meme de mettre a la disposition
des lecteurs,des livres d'a peu pres tous Ies domaines d'activite.
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