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BIBLIOTECARII RENUMIŢI DIN ISTORIA CULTURII MONDIALE
Întreaga istorie a omenirii este legată de carte şi biblioteci. Destinul cărţilor în istoria milenară
a trecut prin încercări destul de grele: ele au fost arse, pierdute, găsite, săpate în interiorul oraşelor
îngropate de timp, salvate de la invazia inamicului ca cel mai scump obiect.
Primele biblioteci au apărut în Egiptul Antic, create în palate şi temple şi numite „case de papirus” şi
”case pentru viaţă”. Educaţia avea o mare importanţă pentru faraonii egipteni. În timpul săpăturilor de
la intrarea într-una din camerele de la Palatul lui Ramses al II-lea arheologii au descoperit o inscripţie:
„Farmacie pentru suflet”. Potrivit vechilor egipteni, cartea poate fi comparată cu un medicament, care
contribuie la formarea unui spirit puternic şi înnobilează sufletul omului.
Bibliotecile erau considerate cele mai importante centre de înţelepciune şi în funcţia de bibliotecar
erau invitate personalităţi celebre: savanţi, poeţi, scriitori, filosofi. Această funcţie publică activă a
definit mult timp caracterul social al profesiei de bibliotecar. Munca de bibliotecar era una dintre cele
mai alese funcţii cu care cineva putea fi investit de către rege.
Profesia de bibliotecar este o profesie foarte veche, enumeră peste patru mii de ani.Ea a apărut odată
cu apariţia primelor depozite de carte şi era considerată o profesie exclusiv a sexului masculin. Din
timpuri străvechi bibliotecarii erau nu doar colecţionari şi custozi ale valorilor spirituale a societăţii, ci
experţi ai cărţii, venind în ajutor celor care utilizau cărţile. Într-un tratat vechi se scria: „să-i mulţumim
celui care ne-a ajutat să trecem cu uşurinţă complicatul labirint al cărţii.”
Din fericire sau regret, Biblioteca a încetat să mai fie un Templu. Ea are o altă misiune, alte direcţii
de activitate. Afară de îdeplinirea principalelor sarcini tradiţionale, Biblioteca se dezvoltă ca centru
informaţional, inovaţional, educativ, metodic, cultural şi de cercetare. Figura de bibliotecar, iniţial
scriptor, colecţionar, custode a evoluţionat de la ştiutor de carte, erudit şi savant până la catalogator
profesionist, specialist în automatizare. În secolul XXI bibliotecile au devenit centre de informaţii, se
crează biblioteci electronice, se formează colecţii digitale.
Cu apariţia noilor tehnologii, vor veni la bibliotecă şi tineri, care vor pregăti epoca de glorie în
cultură, aşa cum au făcut-o bibliotecarii din perioada Renaşterii.
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SACERDOŢII
Sacerdoţii erau marii preoţi dar şi oameni politici recrutaţi dintre bărbaţii cei mai de seamă şi mai
înţelepţi. În templele egiptene activa un întreg personal de sacerdoţi în diferite domenii: administratori
şi rangul superior „servitori ai Zeilor”. Sacerdoţii erau veneraţi ca intermediari în comunicarea
oamenilor cu lumea de zei şi spirite. Pentru a obţine hirotonisire în rangul de sacerdot era necesar de
a face studii serioase şi dificile.
Formarea marelui sacerdot Bakenhons din epoca lui Ramses al II-lea, s-a început la vârsta de patru
ani şi s-a încheiat la douăzeci de ani. Sacerdoţii au fost precursorii oamenilor de ştiinţă, avocaţi, medici,
filozofi, etc.Unii sacerdoţi se specializau în studiul cerului înstelat şi astrologie, alţii în medicină, alţii
pe riturile funerare. Sacerdoţii depuneau jurământul de puritate şi abstinenţă, zilnic făceau abluţiune,
se rădeau pe cap, purtau pânze subţiri. Profesia de sacerdot adesea se transmitea din generaţie în
generaţie.Şcolile de sacerdoţi aveau caracter de castă. Aici se studia dogma religioasă, citirea, scrierea,
matematica (aritmetica şi principiile geometriei), astrologia, bazele de medicină, dar aceasta era
înconjurat de un mister pentru restul populaţiei.
Bibliotecile de temple erau administrate tot de sacerdoţi, cele din Egipt se bucurau de mare onoare.
Pe frontispiciul bibliotecii se putea citi următoarea inscripţie : „Farmacie pentru suflet” sau „ Refugiul
înţelepciunii.” În interiorul bibliotecii era imaginea a doi zei Hu (cuvânt) şi Sia (Cunoaştere) - anume
aşa decor aveau bibliotecile din apropiere de Teba, aproximativ în anul 1300 î.Hr.. Cărţile erau stocate
în cutii, ulcioare de lut, mai târziu, în nişele pereţilor. Pe peretele din templu era inscripţia „catalog”
şi lista de manuscrise.Cel mai vechi catalog din cele cunoscute a fost găsit în Edfu (or. Apollinopolis
în Egiptul de Sus, sec.18 î.Hr.) cu titlu „Lista de cutii care conţin cărţi din suluri mari de piele”. Acesta
conţinea un inventar al bibliotecii de Templu, care se găsea în 34 de cutii. Tematica cărţilor era
variată: religioase (imnuri pentru zei), medicale (inclusiv vrăji), astronomice, recomandări pentru
administrarea Templului, pentru artişti plastici în pictura murala, „canonul de proporţii”, literare
(povestiri, cântece, basme, fabule, învăţăminte), lucrări la matematică, medicină, irigare, astrologie,
diferite profeţii, etc.
Muzeul Britanic dispune de un exponat interesant, un semn de porţelan, o „etichetă” de carte din
Biblioteca Regală. Pe etichetă este indicat titlul cărţii, numele proprietarului şi a soţiei acestuia.Poate
că acesta este prototipul formularului de carte actual?
În antichitate în biblioteca de Templu se organizau şcoli pentru copiii nobilimii. Exerciţiile se scrieau
pe papirus sau pe cioburi de lut. Unele dintre „cărţi” din antichitate au ajuns până în timpurile noastre
numai datorită exerciţiilor îndeplinite de către elevi. Tot în temple erau create şi scriptorii, unde scribii
profesionali copiau cărţile din alte biblioteci. Deja în vechiul regat se alcătuiau enciclopedii. Este
cunoscut aşa-numitul Papyrus Ebers – un uriaş tratat medical, care enumeră 900 de reţete împotriva
diferitor boli, include şi un capitol de cosmetologie (sfaturi pentru înlăturarea ridurilor, eliminarea
aluniţelor, vopsirea părului şi sprâncenelor etc.).
După nivelul de dezvoltare a ştiinţelor în Egiptul Antic matematica era pe locul doi după medicină.
Herodot scria, că geometria mai întâi a apărut în Egipt, iar apoi în Grecia. Sau păstrat câteva papirusuri
matematice de pe timpurile Regatului Mijlociu, dar acestea nu sunt tratate ştiinţifice, ci manuale,
culegeri de probleme.
Sacerdoţii au avut un rol pozitiv în istoria şi cultura Egiptului Antic ca deţinători de tradiţii sacre.
Acest lucru este demonstrat de faptul că nici o civilizaţie din Orientul Mijlociu nu a existat o perioadă
istorică atât de îndelungată ca Egiptul Antic. În lumea religiilor (budismul, creştinismul, islamul),
succesori ai sacerdoţilor au devenit clericii.
Succesor al culturii sumeriane a devenit Babilonia şi apoi Asiria. Timp de secole, domnitorii asirieni
au purtat războaie de succes cu statele vecine. La începutul secolului al VII-lea î.Hr. ei au cucerit
Babilonia, o parte din Asia Mică şi chiar Egiptul. Un rol important în cucerirea noilor teritorii a
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avut armata asiriană, bine pregătită: celebrele carele asiriene, cavaleria şi infanteria. Capitala statului a
devenit Ninivia antică, fondată în mileniul 5 î.Hr.. Reşedinţa conducătorilor asirieni era distinsă de un
număr mare de palate.Construite pe coline, înconjurate de ziduri înalte, ele impresionau cu finisajul
său le lux. Numeroase sculpturi, aur şi marmoră înconjurau proprietarii lor.
Unul dintre ultimii conducători asirieni, Ashurbanipal (668-627 î.Hr.), a fost dintre cei mai educaţi
regi pe timpul său. Numele lui Ashurbanipal este legat de fondarea primei Biblioteci sistematice
în Orientul Mijlociu Antic.Tatăl lui Ashurbanipal, regele asirian Esarhaddon (680-669 BC), cum
consideră unii cercetători, iniţial a vrut ca fiul să devină Marele Sacerdot. Ashurbanipal nu a devenit
sacerdot, însă dragostea pentru lectură a rămas pe viaţă.
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carte audecorate
fost, de asemenea,
elaborate
de Demetrios
Phalereus.
blete de lut,Principiile
plăci din
ceară).
Sălile
cu statui
ale marilor
scriitori
şi
La momentul, când nu existau cataloage ale operelor literare, şi nu exista nici concepţia de literatură
a principală
era în
albă.
mondială
ca marmură
un proces unic,
a stabili priorităţi concrete putea doar
bibliotecarul,
bazându-se
propriileau
cunoştinţe.
În acest
sens, figura
ile iniţiale
ale fondului
depe carte
fost, de
asemenea,
lui
Demetrios
Phalereus
a
fost
unicală.
Demetrios Phalereus. La momentul, când nu existau
Elaborarea „Canoanelor”, liste a celor mai buni scriitori, reprezentanţi
operelor ailiterare,
şi nu literare
existaeranici
concepţia
tuturor genurilor
prioritatea
numărul de
unu literatură
a Bibliotecii.
un procesDinunic,
stabili
priorităţi
concrete
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canonul a
poeţilor
epici, care
îi datorează
originii sale putea
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din
Bizantin
şi Aristarh, faceau
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pe propriile
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die medie),
Menander,
Filipine,
Filimon,
Apolodor
(comedie
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a douăzeci
şi Conform
trei de estimărilor
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la
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raja completarea colecţiilor bibliotecii. Toate navele, care intrau în port, erau
de papirus în diferite limbi, şi, în lume nu exista vre-un valoros manuscris, de copia caruia nu ar fi dispus
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tc. Celebrii
matematicieni
şi-au
scris
operele
sale înelenistice.
trigonometrie,
şi care
Alexandria
pentru câteva
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pentru care Biblioteca din Alexandria se con
bibliotecilor din Rhodos şi Pergamon. Pentru a se
impactului acestor noi centre a fost chiar şi o inte
Biblioteca din Alexandria se confrunta
o concurenţă
exportul decu
papirus
din Egipt,acerbă
care a rămas mul
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În 1984, G
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cel mai b
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roiect de arhitectură
a fost
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BIBLIOTECARII RENUMIȚI DIN ISTORIA CULTURII MONDIALE

ZENODOTOS DIN EFES
(325-260 î.Hr..)

Zenodotos din Efes a fost printre primii bibliotecari la Biblioteca
din Alexandria, cea mai mare bibliotecă a lumii antice. Fiind elev al
blioteca
poetului Philétas de Cos a fost invitat de către domnitorul egiptean
elev al
Ptolemeu I Soter în funcţia de bibliotecar la Biblioteca din Alexandria şi
egiptean
tutore al moştenitorului tronului, Ptolemeu al II-lea.
ndria şi
Principalul bibliotecar avea nu numai funcţii de reprezentare,
precum organizaţionale şi ştiinţifice. El era responsabil pentru achiziţii,
catalogare şi conservare. De asemenea, el organiza prelucrarea unui
zentare,
uriaş masiv de suluri pentru stabilirea paternităţii textelor şi repararea
chiziţii,
celor deteriorate. Principalul bibliotecar trebuia să organizeze accesul
ea unui
rapid al oamenilor de ştiinţă la toate manuscrisele disponibile, la alte
ernităţii
persoane să permită utilizarea gratuită a manuscriselor deja corectate
Zenodotos
Zenodotos
sau duplicatelor neredactate. Deoarece Biblioteca colecta manuscrise
în diferite limbi orientale, principalul bibliotecar avea responsabilitatea de a organiza activitatea de
traducere aaccesul
operelor rapid
în limba greacă.
buia să organizeze
fondator al analizei textuale, Zenodotos sub conducerea sa organizează o
e persoane săRenumitul
permită filolog,
utilizarea
extinsă activitate pentru identificarea operelor autentice şi false, crearea diferitor dicţionare, manuale,
ate. Deoarece Biblioteca colecta
enciclopedii. Zenodotos a pregătit prima ediţie a lui Homer, în care a introdus semne numite critice
a responsabilitatea
de a organiza
pentru a marca versurile contestate ca autentice (aceste semne trebuiau să transmită cititorului
opinia editorului, în cazul, când textul era salvat în forma în care a fost găsit în manuscris. Meritele
sub conducerea
sa organizează
o
lui Zenodotos
includ şi elaborarea
vocabularului homeric cu interpretarea cuvintelor neinteligibile,
şi crearea
unui extins comentariu mitologic. Marile poeme ale lui Homer erau venerate în
se, creareaprecum
diferitor
dicţionare,
Greciaa Antică
ca unsemne
altar naţional.
Homer, în care
introdus
Dincolo
de
aceasta,
a publicat „Teogonia” de Hesiod, (poet epic grec, considerat a fi,
ice (aceste semne trebuiau Zenodotos
să
după Homer, cel mai vechi scriitor al Greciei) şi cântecele lui Anacreon şi Pindar.
lvat în forma
în care a fost găsit
Din numeroasele sale lucrări nu s-a păstrat nimic. Zenodotos ajungea celebru, numai pentru faptul,
ularului homeric
cu interpretarea
că studiind
poemele lui Homer Iliada şi Odiseea, le-a împărţit fiecare în 24 de cărţi.

riu mitologic. Marile poeme ale
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CALLIMACHOS DIN CYRENE
(310-238 î. Hr.)

Poet şi savant Callimachos s-a născut în Cyrene, cel mai important oras
grecesc din nordul Africii, întemeiat în sec. VII î.Hr., supranumit în antichitate
„Atena Africii”. În sec. al III-lea, în Cyrene a existat o faimoasă scoală de
filosofie întemeiata de Aristip, un discipol al lui Socrate. Printre filosofii care
au activat aici se numara Callimachos, Carneade, Eratostene şi Sinesiu.
Callimachos de tânăr a venit în Alexandria, a activat ca profesor, a scris
poezii şi a făcut parte dintr-un cerc de poeţi locali. A fost invitat la Curte de
către regele Ptolemeu al II-lea, unde i-a fost oferit un post în cel mai înalt
op sircs
rang în Biblioteca din Alexandria. Aici Callimachos a lucrat mai mult de 20
ed etruC de ani şi folosind materiale din bibliotecă, a scris peste 800 de lucrări ştiinţifice la istorie, gramatică
tlanî iam etc. Callimachos, numit „părintele bibliografiei”, este autorul catalogului „Pinakes ” în 120 de suluri de
dnisolof ipapirus.
ş ina edAcesta
02 edincludea
tlum lucrări din literatura greacă şi biografii ale autorilor în ordine alfabetică şi
camillaC .cronologică
cte ăcitamar(numele,
g ,eirotsiprenumele autorului, numele după tată; locul de naştere a autorului; educaţie;
p ed iruluslimba
ed 02sau
1 nîdialectul
” sekanîn
iP care era scrisă cartea; alte opere de acest scriitor). Callimachos indica titlul,
ăcitebaflavolumul
enidrooperei.
nî rolÎn
irocazul
tua în care autorul nu era cunoscut, Callimachos încerca să-i afle numele; în caz
de ;iulurotucăa lipsea
a erettitlul
şan eeld îllualcătuia.
col
dni sohcamillCatalogul
aC .)rotiiBibliotecii
rcs tseca din Alexandria a fost printre primele lucrări bibliografice ale lui Callimachos.
n elfa i-ăs aSecrcrede,
ecnî că
sohacesta
camiera
llaCtotodată şi catalogul cumulativ, deoarece conţinea informaţii despre dezideratele
id iicetoilbdin
iB fondul
lugolatBibliotecii
aC
din Alexandria (el indica şi locul lor de depozitare). Din păcate, această operă
tseca ăc ,edbibliografică
erc eS .sohcfundamentală
amillaC
nu s-a păstrat, şi nu putem cunoaşte amploarea deplină a fondurilor
ludnof nidBibliotecii
eletaredidin
zed Alexandria.
erpsed
Callimachos menţiona, că Biblioteca posedă printre comorile sale 550 de
tragedii
şi
1500
de
comedii.
După Callimachos la alcătuirea şi perfecţionarea catalogului bibliografic
ib ărepo ătsaeca ,etacăp niD
mult timp a lucrat Aristofan.
rolirudnof ala Bibliotecii
ănilped aedin
raoAlexandria
lpma
55 elas eliromCallimachos
oc ertnirp ădaefost
sop un neobosit căutător al noului în literatură, ce rezultă din aspiraţia de a crea
poezie
originală,
precum
iulugolatac aeranoiţcefrep iş şi din nedorinţa de a copia modele vechi. El a reformat hexametrul şi a
experimentat
dimensiuni poetice, adaptând dimensiunile vechi la noul conţinut.
.nacufoalte
tsirA
Callimachos
era
cunoscut
ca legiuitor al poeziei alexandrine, fiind primul, care a formulat programul
nu tsof a sohcamillaC
cerp ,ălanşiigprincipiile
iro eizeode
p bază
aerc alaacesteia. El se deosebea cu un gust literar extraordinar, iar cunoaşterea profundă
tatnemireapliteraturii
xe a iş luantice
rtemagreceşti
xeh l-au ajutat să definească programul său poetic bazat pe trei principii: forma
mică, lupta cu.tu
banalitatea,
niţnoc finisarea detaliilor.
csonuc are soCallimachos
hcamillaC este un genial maestru de vers, un inventiv narator. Ca şi majoritatea autorilor de
scrieri
ab ed eliipicnirpdin
iş lAlexandria,
umargorp el posedă arta rafinată de epigrame. Cea mai valoroasă operă a sa, Motive
utaretil a ă(Aitia),
dnuforop culegere
aeretşaode
nuelegii
c narative în patru volume, care conţinea legende despre originile sărbătorilor,
ritualurilor, denumirilor, despre fondarea oraşelor şi a sanctuarelor. Nu este cunoscut faptul, dacă
m amrof :iipicnirp iert ep tazab
unele versuri aveau vre-o legătură între ele; în cazul în care o astfel de legătură exista, ea era doar pe
g nu etse sohcamillaC
exterior. În esenţă, fiecare elegie reprezenta o mică povestire. Callimachos a adunat un număr mare
nasxelA nide
d ilegende
reircs edmai
rolpuţin
irotuacunoscute din diverse regiuni greceşti; în câmpul lui de vizibilitate a intrat şi
eregeluc o Roma.
,)aitiAAutorul
( evitoMera,aatras
s a de noi subiecte, dar cel mai important lucru pentru el a fost originalitatea de
lirulautir ,interpretare.
rolirotăbrăs elinigiro
ev elenu ăcadDin
,lupoezia
tpaf tului
csoCallimachos
nuc
în manuscrisele medievale s-au păstrat numai Imnurile şi Epigramele,
ep raod aremici
ae fragmente
,atsixe ărale
utăaltor
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În ciuda popularităţii imense a lui Callimachos în timpurile elenistice, cea mai importantă parte
din patrimoniul său literar a fost pierdută, dar papirusurile au adus şi continuă să aducă numeroase
fragmente, şi recent a fost găsită o expunere antică a conţinutului unui număr de opere.
Din operele pierdute, care sunt cunoscute numai după titlu, este necesar de menţionat Ibisul, care
era utilizat de Ovidiu în poemul său cu acelaş nume. Ibisul lui Callimachos a fost un „poem blestem”
împotriva duşmanilor literaturii, printre care, probabil, a fost Apollonios din Rodos. Alexsandrian de
origine, o figură proeminentă a Muzeului, şef al Bibliotecii Alexandrina şi tutore al moştenitorului la
tron, Apollonios, ucenicul său, poet savant ca şi Callimachos s-a dovedit a fi principalul lui oponent.
Ostilitatea literară a fost complicată de un conflict personal care s-a încheiat cu plecarea lui Apollonios
din Alexandria şi mutarea sa la Rodos. Apollonios din Rodos, aşa a fost supranumit, cu acest nume a
şi intrat în istoria literaturii.
Callimachos a scris, de asemenea, tragedii, comedii şi drame satirice, dar nu există informaţii fiabile
cu privire la aceste opere.
Opera lui Callimachos, la fel ca şi cea a lui Philétas, a servit ca model după care s-au format Ovidius,
Propertius, Tibullus.
Referinţe bibliografice:
1.Каллимах. В: Античные писатели. Словарь. СПб.: Издательство «Лань», 1999. [online].
[citat pe 23 mai 2016] Disponibil: http://ancientrome.ru/dictio/article.htm?a=205359899
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BIBLIOTECARII RENUMIȚI DIN ISTORIA CULTURII MONDIALE

„ Oricine care studiază ştiinţa, intrând aici, nu forţaţi uşa şi nu păşiţi gomotos, aceasta este nepoliticos
faţă de muze. În caz că veţi găsi pe cineva aici deja venit, salutaţi-l cu respect în tăcere şi nu pălăvrăgiţi:
aici înţelepţii vorbesc cu cei ce studiază”.
			
Inscripţie pe uşa bibliotecii. Sec. XV
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populară, în secret a fugit din Franţa. În 1649 Parlamentul de la Paris a ordonat arestarea lui Mazarin
şi confiscarea proprietăţii Cardinalului. Pentru capul Cardinalului a fost stabilit un premiu imens.
Însă Parlamentul nu dispunea de fonduri pentru premiu şi s-a decis să vândă la licitaţie Biblioteca lui
Mazarin. Gabriel Naudé a încercat să prevină sau măcar să amâne această licitaţie, dar era imposibil
de a opune rezistenţă Parlamentului şi în câteva zile biblioteca pe care el a creat-o pe parcursul unui
deceniu, s-a prăbuşit.
După vânzarea Bibliotecii lui Mazarin Gabriel Naudé acceptă invitaţia reginei suedeze Christina,
cunoscută pentru educaţie şi dragoste de carte. Avănd o bogată bibliotecă regală ea a achiziţionat 4000
de cărţi valoroase din biblioteca Mazarin. Naudé a mers în Stocholm şi doi ani a lucrat la catalogarea
şi organizarea fondului de carte a Bibliotecii Regale a Suediei.
În 1653 Mazarin a revenit la Paris învingător şi a creat o nouă bibliotecă. Mulţi dintre participanţii
la licitaţie pe bani sau gratuit i-au restituit cărţile procurate la licitaţie. Regina Christina a decis să
aducă în dar Franţei cărţile din colecţia Cardinalului. Naudé a fost chemat înapoi. El a mers la Paris cu
intenţia de a relua activitatea în biblioteca Mazarin. Din păcate, sănătatea lui Naudé a fost deteriorată
şi pe 10 iulie 1653 marele bibliotecar a murit pe drum spre casă. După moartea lui Mazarin biblioteca
a devenit proprietatea familiei regale. Cu toate acestea, biblioteca fondată de el, a devenit nucleul celei
mai vechi biblioteci publice din Franţa, care şi astăzi poartă numele cardinalului italian. Mai târziu,
Biblioteca Mazarin a fost declarată patrimoniu naţional şi acum face parte din Biblioteca Naţională a
Franţei.
Motto-ul bibliotecii lui Naudé erau cuvintele „Deschisă pentru toţi cei care doresc să vină aici pentru
a studia.” În literatura de specialitate G. Naudé este adesea numit „ cel mai remarcabil bibliotecar din
toate timpurile.”
Referinţe bibliografice:
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ANTONIO MALYABECCHI
(1633 – 1714 )

Antonio Malyabecchi s-a născut în Florenţa în 1633. Părinţii erau atât
3. Părinţii
de săraci încăt nu-i puteau oferi nici-o educaţie formală şi băiatul a devenit
formală şi
ucenicul unui local negustor de fructe. Timpul liber băiatul îşi petrecea
mpul liber
în prăvălie, încercând să descifreze ceea ce era scris în pliante şi ziare, care
eea ce era
deobicei erau folosite pentru împachetarea produselor. El simţea că semnele
pachetarea
necunoscute ascundeau în sine o lume magică.Vecinul librar, observând
în sine o
pasiunea băiatului, l-a invitat la el în calitate de ucenic. Malyabecchi într-un
a invitat la
timp scurt putea recunoaşte, memoriza şi diferenţia toate cărţile din librărie.
curt putea
Cu ajutorul noului său stăpân băiatul în cele din urmă a învâţat sa citească bine,
Cu ajutorul
şi a început să combine abilităţile cu tehnicile fenomenale de memorizare care
scă bine, şi
de memorizare care îi permiteau săîi permiteau să memorizeze tot ce a citit de la început până la sfârşit (inclusiv
iv semnele de
punctuaţie).
Băiatul s- Băiatul s-a adeverit a fi atât de capabil, că oamenii de ştiinţă din Florenţa
semnele
de punctuaţie).
lorenţa mergeau
să-l
vadă
ca pe
mergeau să-l vadă
ca un
pe un miracol. El, doar, nu putea uita, odata văzut sau auzit el memoriza pentru
emoriza pentru
totdeauna.
vârsta
totdeauna.
La La
vârsta
adolescenţei era dificil de a determina ceea ce el nu ştia. Indiferent de ceea ce
diferent de ceea
ce întrebat,
a fost întrebat,
el
a fost
el răspundea
imediat, numea autorul, titlul cărţii şi pagina, care conţinea răspuns la
care conţinea
răspuns
la
întrebare.
întrebare. Antonio Malyabecchi a devenit atât de cunoscut încât ducele din Florenţa l-a numit custode
ele din Florenţa l-a numit custode al
al Bibliotecii Laurenţiana, care era una din cele mai mari şi mai renumite în acele timpuri. Pentru a
ai renumite în acele timpuri. Pentru a
stăpâni un asemenea volum de carte, Malyabecchi a decis să-şi dezvolte capacităţile de lectură rapidă.
să-şi dezvolte capacităţile de lectură
îşi aminteau că era suficient ca el să arunce de vre-o două ori privirea asupra unei
să arunce de Contemporanii
vre-o două ori privirea
paginiapentru
a o memoriza
în întregime, spre marea surprindere a celor prezenţi la acest spectacol. Se
marea surprindere
celor prezenţi
la
vorbea
că
el
a
reuşit
şă
citească
şi să memorizeze un volum al unui depozit de carte. Dar aceasta deja
morizeze un volum al unui depozit de
mai
cataloagele tuturor mari de biblioteci din Europa el le-a aranjat conţinutul
oagele tuturornu-l
mari
desatisfăcea;
bibliotecipreluând
din
vorbea de unîncaz,
când Marele
memoria
sa. Seduce
mai vorbea de un caz, când Marele duce avea nevoie de o carte şi Malyabecchi,
aproape imediat
a reacţionat:„Este
aflându-se
pe aproape imediat a reacţionat:„Este imposibil de a găsi această carte. Ea există numai
un singur exemlar
se găseşte
într-unşisingur
exemlarînşi se găseşte în biblioteca sultanului. De la intrare la dreapta, în al doilea dulap,
al doilea dulap,
volumul
volumul
şapte.” şapte.”
a din prag, antreul
era
plinMalyabecchi
cu cărţi
În casa lui
muntele de carte se începea din prag, antreul era plin cu cărţi până în pod,
trecerea dintr-o cameră în alta era
în camere peste tot erau grămezi de carte, trecerea dintr-o cameră în alta era posibilă numai pe un
chi ştia toate cărţile sale, ştia câte
traseu îngust între cărţi. Malyabecchi ştia toate cărţile sale, ştia câte grămezi trebuia să le strămute din
u a găsi opera necesară. Cu cât mai
mormanul
de cărţi pentru a găsi opera necesară. Cu cât mai mult el citea şi memoriza, cu atât mai rapid
citească şi mai
mult să memorizeze.
era
capabil
citească
şi mai mult să memorizeze. Gura lumii vorbea că la bătrâneţe el de obicei stătea
în pat înconjurat de cărţi,săfiecare
din
culcat în
patcitite,
înconjurat
mediat memorizând
cele
şi aşa de cărţi, fiecare din acestea era citită într-un timp mai puţin de jumate de oră,
imediat
cele citite, şi aşa până când adormea. Malyabecchi era deranjat de tot ce putea
tea să-l sustragă
de lamemorizând
carte: mesele,
ar Marele duce
oferea de
întreţinere
să-l îisustragă
la carte: mesele, băile, îmbrăcatul, economisea timpul pentru somn. În zadar Marele
ânare rămânând
şi printre deplină la Palat, Malyabecchi ocolea onorurile, cu încăpăţânare rămânând în
duceînîi sărăcie
oferea întreţinere
raşului său natal,
o colecţie
de sale. A murit în 1714 la vârsta de 81 de ani, lăsând oraşului său natal, o colecţie
sărăcie
şi printreunică
cărţile
1861 fondul unică
bibliotecii
Malyabecchi
de cărţi, cu condiţia ca aceasta să fie deschisă cititorilor. În 1861 fondul bibliotecii Malyabecchi
u fondul bibliotecii
„Palatina”.
De-a „Laurenţiana” a fost comasat cu fondul bibliotecii „Palatina”. De-a lungul
care florentinii
o numeau
mai mare bibliotecă din Florenţa.
timpului, colecţia de carte comasată a evoluat în cea mai mare bibliotecă din Florenţa.

Referinţe bibliografice:
Кунин, В. Странный флорентинец. В : Альманах библиофила. М., 1976, вып.6, c.145-154.
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GOTTFRIED WILHELM
(1646–1716)
GOTTFRIED
WILHELM
(1646 – 1716)

Liderul iluminismului german, Leibniz a fost un remarcabil savant:
filosof-idealist, istoric, fizician, inventator, avocat, lingvist. Leibniz a fost
Liderul iluminismului german, Leibniz a fost un remarcabil
şi un bun organizator de ştiinţă, iniţiatorul pentru crearea Academiei de
savant: filosof-idealist, istoric, fizician, inventator, avocat, lingvist.
Ştiinţe din Berlin şi primul ei preşedinte.
Leibniz
şi un înbun
organizator
de era
ştiinţă,
iniţiatorul
pentru
Născutaînfost
Leipzig,
familie
unde tatăl
profesor
universitar,
un crearea
Academiei
de Ştiinţe
din Berlin
primul lucru
ei preşedinte.
cunoscut
avocat,
iar mama,
fiică de şi
profesor,
care în mare parte a
Născut
în
Leipzig,
în
familie
unde
tatăl
era profesor
universitar,
predeterminat soarta fiului. După moartea tatălui, (Gottfried
avea 6 ani)
a
un
cunoscut
avocat,
iar
mama,
fiică
de
profesor,
lucru
care
în
mare
rămas o mare bibliotecă, în care fiul petrecea zile întregi. Talentul sau a fost parte
a predeterminat
soartaMama
fiului.
După lamoartea
tatălui,
(Gottfried
vizibil
încă din copilarie.
l-a înscris
cea mai bună
şcoală
din oraş, avea 6
ani)
a rămas
mare
bibliotecă,
înUniversitatea
care fiul petrecea
zile întregi. Talentul
iar
la 14
sau 15 oani
era deja
student la
din Leipzig.
Obţinând
studii
universitare
excelente
Gottfried
Leibniz
sau a fost vizibil inca din copilarie. Mama l-a înscris totdeauna
la cea mai bună
tindea spre
noi cunoştinţe.
ani,era
a început
să lucreze
bibliotecar la celebru
bibliofil german
şcoală
din oraş,
iar la 14 La
sau2215deani
deja student
la Universitatea
din Leipzig.
şi diplomat
din Mainţ
Boinenburg.
Ocupându-se
de organizarea
viitorul
savant
Obţinând
studii
universitare
excelente
Gottfried bibliotecii
Leibniz acestuia,
totdeauna
tindea
spre noi
nu
uita
de
ideile
iluministe.
El
era
convins,
că
un
adevărat
progres
al
cunoştinţelor
este
posibil
doar
cunoştinţe. La 22 de ani, a început să lucreze bibliotecar la celebru bibliofil german şi diplomat
atunci,
cândBoinenburg.
fiecare savant Ocupând-use
va putea rapid şideuşor
să cuprindăbibliotecii
tot ansamblu
de realizări
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bibliotecă. În anul 1700 filozoful a prezentat în scris ideile sale privind organizarea bibliotecii.
Astfel, în istoria biblioteconomiei Leibniz21a intrat ca o persoană, care a identificat principiile
cheie ale activităţilor de bibliotecă şi a bibliotecarului, ca alcătuitor al sistemului de clasificare de
bibliotecă, la baza căruia a stat propria sistematizare a ştiinţelor.
Leibniz a propus ca la târgurile de carte din Frankfurt şi Leipzig să fie oferite

considera, că datorând trecerilor în revistă guvernul va putea obţine informaţia despre circuitul de idei
în societate şi respectiv să le ţină sub control. El a propus să fie creat un catalog consolidat a tuturor
bibliotecilor din ţară.
Meritele lui Leibniz în dezvoltarea ştiinţei naţionale nu au fost apreciate de contemporanii săi şi
abia mai târziu, Diderot în celebra sa „Enciclopedia”, a scris că Leibniz pentru Germania a devenit ceea
ce era Platon, Aristotel şi Arhimede împreună pentru Grecia Antică.
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BIBLIOTECARII RENUMIȚI DIN ISTORIA CULTURII MONDIALE

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
(1749-1832)
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23
bibliotecari erau instruiţi. În slujba
Biblioteca Ducelui de Weimar

cu biblioteca din Jena se efectuau expoziţii comune de

Weimar a crescut de 2 ori şi a ajuns la 122 mii de volume.
Darul literar a lui Goethe s-a manifestat într-un număr mare de lucrări scrise de el, printre care se
numără poezii, romane, nuvele, piese. De-a lungul anilor, Goethe, a publicat lucrările sale consacrate
cercetării în domeniul ştiinţelor naturale, optică şi acustică (din fizică), în geologie, mineralogie ... În
1826 Goethe a fost ales membru de onoare al Academiei de Ştiinţe din Sankt-Petersburg. Biografia
lui Johann Wolfgang Goethe se încheie la 22 Martie, 1832, această zi devine ultima în viaţa unui om
proeminent care a murit în oraşul Weimar.
Goethe era caracterizat de contemporanii săi ca personalitate cu capacităţi extraordinare de muncă,
capacitatea de a programa şi organiza propria muncă şi munca altora.
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implicat în multe conflicte, inclusiv într-o dispută de lungă durată cu istoricul Thomas Carlyle. În
timpul lucrului asupra istoriei Revoluţiei Franceze, Carlyle s-a plâns în presă că i se limitează accesul la
documente neînregistrate, care se păstrau în Muzeul Britanic. Panizzi nu a uitat de acest caz şi atunci
când Carlyle scria biografia lui Cromwell a solicitat permisiunea de o cameră separată pentru lucru, el
a fost refuzat. Carlyle, în ciuda sprijinului la cel mai înalt nivel, nu a putut să obţină concesii la Panizzi.
Istoricul înfuriat, împreună cu susţinătorii săi (inclusiv soţul reginei) a fondat o nouă bibliotecă,
Biblioteca Londoneză.
Pentru serviciile sale în 1869, lui A. Panizzi i-a fost atribuit titlul de cavaler de către regina Victoria.
Universitatea din Oxford i-a oferit titlul de Doctor Honoris Causa, precum şi diferite onoruri cavalereşti
din partea Franţei şi Guvernului Italian.
Panizzi a murit la Londra pe data de 8 aprilie 1879 şi a fost înmormântat la cimitirul catolic Kensal
Green.
Referinţe bibliografice:

Antonio Panizzi [online].[citat pe 25 mai 2016].
Disponibil pe Internet: http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Antonio_Panizzi
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MELVIL DEWEY
(1851-1931)

Formarea statutului profesiei de bibliotecar este legat în primul
rând de numele savantului-matematicean american Melvil Dewey,
care angajând-use în bibliotecă intuitiv a realizat activitatea de
bibliotecă ca o profesie, iar bibliotecarul ca un profesional.
Una dintre cele mai proeminente figuri ale biblioteconomiei din
SUA
s-a născut în orăşelul Adams-Center, statul New York. A absolvit
omiei din
Colegiul din Amherst în anii 1874-1877, apoi a lucrat ca bibliotecar în
absolvit
acest colegiu. Aici s-a născut şi ideea sistemului zecimal de clasificare
otecar în
bibliografică, pe care a declarat-o membrilor consiliului colegiului
de administraţie al bibliotecii pe 8 mai 1873 şi, în curând, aplicată
lasificare
în bibliotecă şi publicată în 1876. Publicaţia conţinea 42 de pagini,
giului de
din care 11 pagini includeau tabelul de clasificare, restul conţineau
licată în
articolul introductiv şi indicele de subiect. În 1885, a fost scoasă de
din care sub tipar a doua ediţie care conţinea 314 pagini. Dewey a anexat la tabel un index de subiecte în ordine
alfabetică, care
cunoscutde
sub numele de „Index relativ” (în ediţia a 12-cea numărul conceptelor
ticolul introductiv
şi este
indicele
a
crescut
la
43
de
mii).
Mai
târziu
e conţinea 314 pagini. Dewey a P. Otlet şi La Fontaine au îmbunătăţit clasificarea Dewey creând
clasificarea zecimală universală, UDC. Pe parcursul vieţii autorului clasificarea a fost reeditată de 12
te cunoscut
ori.sub numele de „Index
de mii). MaiDewey
târziu
P. Otlet
şi La sale prin fondarea la Boston a primei reviste americane privind
confirmă
declaraţiile
bibliotecile
„LibraryUDC.
Journal”Pe
(se elaborează şi în zilele noastre). În 1876, în calitate de co-fondator
a zecimală
universală,
participă la primul Congres al Asociaţiei Bibliotecilor Americane (American Library Association), în
cadrul căruia de mai mulţi ani execută funcţia de secretar, apoi preşedinte. Este considerat părinteston a primei
americane
fondatorreviste
al profesiei
de bibliotecar, a fost primul care a declarat şi a argumentat nevoia de formare
e noastre).profesională.
În 1876, în calitate de
În 1887,
în cadrul Universităţii
or Americane
(American
Library Columbia Dewey a fondat Şcoala Columbiană de Biblioteconomie
(Columbia School of Library Economy), prima instituţie de învăţământ specializată din lume pentru
de secretar, apoi preşedinte. Este
formarea bibliotecarilor. Dewey promova ideile cele mai avansate din timpul său, şi le completa cu
st primulpropriile
care idei.
a declarat
şi căa profesia de bibliotecar corespunde femeilor educate, că „ lucrul în
El considera
bibliotecă permite acestora să obţină şanse egale cu bărbaţii“, despre aceasta el vorbea în comunicări
şi prelegeri,Columbiană
scria în articole.de
Pe când societatea nu era gata să facă astfel de schimbări radicale şi să
fondat Şcoala
recunoască femei în instituţii, unde în mod tradiţional activau numai bărbaţi, societatea i-a răspuns
prima instituţie
de învăţământ
tânărului reformator cu protest şi condamnare furioasă. Considerând activitatea de bibliotecă ca
promova ideile
mai avansate
profesiecele
independentă,
el totuşi a atras în şcoala de biblioteconomie femei.
dera că profesia
bibliotecar
La prima de
admitere
în Şcoala de Biblioteconomie (deschisă în 1887), erau doar 20 de studenţi, din ei
17 femei.
Bibliotecarii
de la colegiu
acestora să
obţină
şanse egale
cu de asemenea, erau interesaţi de lecţii, ţinute de renumiţi specialiştibibliotecari şi editori. Şcoala a avut succes, pentru al doilea an au fost depuse 100 de cereri. Cu toate
cria în articole.
Pe când societatea
acestea, Colegiul Consiliului de administraţie Columbia a adoptat o rezoluţie privind închiderea Şcolii
ă femei îndeinstituţii,
undeşi în
mod lui Dewey din toate posturile ocupate. Pentru a depăşi presiunea din
Biblioteconomie
eliberarea
cercurile conservatoare
din societate
M. Dewey era ajutat de prieteni şi, desigur, de familie. În 1889
nărului reformator
cu protest
şi
M.Dewey cu profesorii
şi studenţii,
Şcoala de Biblioteconomie în întregime s-au mutat la Albany,
profesie independentă,
el totuşi
a
centrul administrativ, statul New York, unde a gestionat-o până în 1906. În perioada 1888-1906
Dewey a condus biblioteca statului New York, totodată fiind responsabil de biblioteca Universităţii
chisă în 1887),
erau
20 de
statului New
Yorkdoar
din 1888-1900.
În 1892, fiind
la conducerea
ea, erau interesaţi
de lecţii,
ţinutebibliotecii publice din New York în Albany, el a pus în practică ideea de
bibliotecă
mobilă,an
considerând
cces, pentru
al doilea
au fostcă bibliotecarii trebuie să implice activ cititorii în bibliotecă.
Melvil Dewey a fost iniţiatorul diverselor proiecte şi în alte direcţii în practica de bibliotecă: a

primul
ey, care
tecă ca o

administraţie Columbia a adoptat
eliberarea lui Dewey din toate
ervatoare din societate M. Dewey
cu profesorii şi studenţii, Şcoala
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promovat mereu ideea corporativă a bibliotecilor, extinderea cooperării internaţionale. El considera
că bibliotecarul nu trebuie să se ocupe doar de servirea cititorului, oferind cărţi, ci şi să fie capabil să
comunice profesional.
Ultimul proiect care l-a făcut pe Dewey să lase la o parte toate posturile şi ocupaţiile a devenit
Clubul (Lake Plasid Club). Aceasta a fost şcoala de experienţă avansată în domeniul bibliotecar, situată
într-o localitate pitorească Lake Placid, New York, într-o casă cu trei niveluri asociată cu parc şi
stadion procurată de Dewey.
Dewey a murit pe 26 decembrie 1931 şi este înmormântat în Lake Placid.
O mare parte din viaţa sa el şi-a dedicat biblioteconomiei şi a lăsat o adâncă amprentă în această
sferă, datorită talentului extraordinar şi energiei. „O carieră de succes în bibliotecă depinde de trei
lucruri, scria Melvil Dewey, caracterul, cunoştinţe speciale şi experienţa”.
Referinţe bibliografice:
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IOAN C.BIANU
IOAN C.BIANU
(1856 – 1935)
(1856 – 1935)

Ilustrul filosof român, creatorul şcolii naţionale de biblioteconomie
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Bucureşti
urmeazăFăget,
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Paris.
Încă
din
timpul
studenţiei
gimnaziul din Blaj (1876), apoi la Bucureşti urmează cursurile
(1879) este angajat ca scriitor arhivar-bibliotecar la Academia Română.
romanică ale lui G. Ascoli şi G. Paris. Încă din timpul studen
În această perioadă se documentează asupra modului de organizare şi
este angajat
ca scriitor
Academia
funcţionare
a marilor
biblioteci,arhivar-bibliotecar
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marilor biblioteci, arhive, muzee străine, înimpulsionat
acest scop făce
pe marele bibliograf să transforme biblioteca într-un adevărat laborator
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şi l-au imp
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repertoriile bibliografice ale ştiinţei şi culturii. În 1888, şi-a continuat studiile la Mila
Cea mai importantă contribuţie a lui Ioan Bianu a fost legată de Biblioteca Academiei, el fiind
şi
Paris. Întors în ţară este profesor de limbă şi literatură română la Liceul „Sf. Sa
creatorul şi mentorul ei mai bine de jumătate de secol. Ca director al Bibliotecii Academiei activează
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fiind creatorul şi mentorul ei mai bine de jumătate de secol. Ca director al Bibliotecii
Ion Bianu a avut un rol esenţial în organizarea acesteia, asigurând achiziţionarea a circa 500 000 de
activează din 1884 până în 1935, când a trecut la cele veşnice. Cea mai asiduă munc
volume, mii de manuscrise, stampe, colecţii de periodice româneşti şi străine.
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Academie cu întocmirea unei bibliografii ştiinţifice a României, o concepe în tre
bibliotecă.
(Cărţile
moderne
- 1831
până în
contemporanietate
şi străine p
Ion Bianuvechi
a avut 1508-1830,
un rol important
în promovarea
cercetărilor
de folclor
în cadrul Academiei,
iniţiind
cea mai
de publicaţii
folclorice şi doar
etnografice
(“Din dintâi.
viaţa poporului
romăn”,
de
români)
dinbogată
careserie
a reuşit
să realizeze
pe cea
Membru
al40comisiei
îns
volume
1908-1931).
De
asemenea,
a
sprijinit
înfinţarea
Arhivei
de
folclor
a
Academiei.
La
31
de
ani
Academie, în 1903, cu îmbunătăţirea normelor ortografice (alături de Titu Maio
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preşedinte (1929-1932).
pronunţării,
reforma
academică
dinprimul
1904congres
fiindnaţional
practical bibliotecarilor
înfăptuită de
el şi de T. Ma
Sub îndrumarea
lui Ion Bianu
s-a organizat
(Bucureşti,
1924)
şi prima Ioan
Asociaţie
a Bibliotecarilor
dinaRomânia
(la 15la
sepembrie
1924),
al cărei preşedinte
asemenea,
Bianu
a iniţiat şi
contribuit
tipărirea
Catalogului
manuscriselor
devine.
Doi
ani
mai
târziu,
în
1926,
la
Praga,
a
avut
loc
manifestarea
profesională
internaţională
Congrés
coordonat publicaţii periodice româneşti (ziare, gazete, reviste), a conceput un Catal
international des bibliothecaires et des amis du livre, unde întreaga asistenţă a audiat comunicarea lui
(1820-1906), a conceput şi a contribuit la editarea a 53 de fascicule din Creşterea Co
Ioan Bianu privind istoria bibliotecilor din toate provinciile româneşti, comunicare intitulată Les

o

oglindă
a
noilor
intrări
în
29
Ion Bianu a avut un rol important în promovarea cercetărilor de folclo
Academiei, iniţiind cea mai bogată serie de publicaţii folclorice şi etnografice (
poporului romăn”, 40 de volume 1908-1931). De asemenea, a sprijinit înfinţarea

bibliothèques de Roumanie.
Ioan Bianu şi-a slujit cu adevărat profesia, reuşind să aducă biblioteconomia la înălţimea unei
ştiinţe superioare, iar înalta pregătire de specialitate, pasiunea şi dăruirea lui rămân exemple vii
pentru generaţiile actuale şi viitoare de bibliotecari.
Referinţe bibliografice:

Ioan C. Bianu. În: Buluţă, Gheorghe; Petrescu, Victor; Vasilescu, Emil. Bibliologi români: Dictionar. Târgovişte:
Bibliotheca, 2011, pp. 40-41.
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NIKOLAI ALEXANDROVICI RUBACHIN
(1862–1946)

N. A. Rubakin s-a născut într-o veche familie de negustori, în
ustori, în
Oranienbaum
unde tatăl său ocupa funcţia de primar. Un rol important
mportant
în educaţia şi învăţătura lui a avut mama sa, Lidia Terentievna, fiica
vna, fiica
negustorului din Petersburg. Într-un timp ea îşi făcea studiile în pansion,
udiile în
mult timp acorda autoinstruirii, făcea traduceri şi se ocupa de activitatea
literară, colecţiona cărţi. Avea o mare influenţă asupra fiului şi la rândul
ocupa de
său se bucura de dragostea lui.
ă asupra
În 1880 N. A. Rubakin a intrat la Facultatea de Ştiinţe naturale de
ea lui.
la Universitatea din St. Petersburg (a studiat împreună cu Alexandr
naturale
Ulianov, care a avut o mare influenţă asupra formării convingerilor
sale socialiste). În acelaşi timp Rubakin participă la toate cursurile
Alexandr
a facultăţilor de istorie-filologie şi juridice. La universitate el avea
vingerilor
ca profesori pe D. I. Mendeleev, I. M. Secenov, A. P. Beketov, A. M.
cursurile aButlerov,
facultăţilor
de istorieV. V. Dokucaev. Rubakin nu ducea lipsă de cărţi, mama sa a adunat un număr mare de cărţi şi
I. Mendeleev,
I. M.
Secenov,
A. P. o bibliotecă privată care cu timpul a devenit cea mai mare şi mai vestită
în 1875
a deschis
în Petersburg
bibliotecă
gen în Rusia.
lipsă de cărţi,
mamadesaacest
a adunat
un
La
Universitatea
din
Petersburg
în aceşti ani învăţau tinerii talentaţi care au devenit savanţi
bibliotecă privată care cu timpul a
remarcabili: geochimistul V. I. Vernadski, botanicul şi geograful L. N. Krasnov, fizicianul P. P. Lebedev,
ă de acest
gen în Rusia.
istoricul I. M. Grevs. Anii de universitate a lui Rubakin sunt anii când au fost puse bazele de formare
u tinerii talentaţi
care sale.
au devenit
a concepţiilor
Rubakin apreciează mult principiul învăţământului enciclopedic. Formarea
concepţiilor
avut loc pe tot parcursul vieţii. El a trecut prin influenţa a diferitor savanţi din
icul şi geograful
L. sale
N. aKrasnov,
diferite
domenii
de
ştiinţă
şi gânditorilor ai diferitor curente. Spre sfârşitul anilor 1880 – 1890 el se
rsitate a lui Rubakin sunt anii
când
ocupă de activitatea iluministă. În această perioadă el devine destul de cunoscut ca autor al cărţilor
bakin apreciează
mult principiul
popular-ştiinţifice şi în problemele lecturii, se publică în diverse reviste clandestine.
vut loc pe totDeschide
parcursul
vieţii. El a biblioteca sa, la baza căreia a stat biblioteca mamei sale cu şase mii
în Sankt-Petersburg
volume. Biblioteca
a devenit bază pentru şcolile de duminică pentru lucrători; fondul includea nu
de ştiinţă şidegânditorilor
ai diferitor
numai
ficţiune,
manuale,
dar, de asemenea, literatura ilegală; de fapt, biblioteca servea loc de întâlnire
activitatea ilumunistă. În această
pentru ilegali. În 1907 fondul ei a crescut mai mult de 15 ori. Biblioteca era frecventată de scriitori,
popular-ştiinţifice
şi în problemele
profesori, oameni de ştiinţă, mulţi muncitori erau abonaţi la bibliotecă.
în Sankt-Petersburg
biblioteca
sa, a anchetat mai mult de 4 mii de oameni în biblioteca sa şi în şcolile
Rubakin împreună
cu voluntarii
de duminicăa pentru
muncitori.
volume. Biblioteca
devenit
bază Concluzia era următoare: pentru majoritatea cititorilor cărţile nu erau
accesibile
din
punct
de
nu numai ficţiune, manuale, dar,vedere
de fizic şi intelectual. Rubakin nu a fost revoluţionar, dar a participat la
distribuirea proclamaţiilor etc. În 1896, el este expulzat în Reazan. În 1901 a
de întâlnirediverse
pentruîntruniri
ilegali.politice,
În 1907
fost arestat şi deportat pe 2 ani în Crimeea sub supravegherea poliţiei. În 1905 Rubakin este membru al
ntată de scriitori,
profesori,
oameni
partidului
revoluţionar
socialist; el scrie proclamaţii, diverse broşuri. Este expulzat sub supravegherea
În 1907 Rubakin, simţind o aversiune faţă de politică, demisionează din Partidul
abonaţi poliţieilaîn Novgorod.
bibliotecă.
Socialist
Revoluţionar
e 4 mii de oameni în bibliotecaşisapleacă
şi în Elveţia.
Aici el îşi continue activitatea ştiinţifică şi publică. El activează ca un teoretician şi practician a
toare: pentru
majoritatea cititorilor
sistemului de ştiinţe, care studiază diferite laturi ale lecturii; publicist şi savant, promotor al cuturii şi
ual. Rubakin
nu aAfost
filozof.
fost revoluţionar,
ales membru de onoare al Societăţilor Bibliografice şi Bibliologice din Rusia, membru
activ
al Societăţii
amatorilor
oclamaţiilor
etc..
În 1896,
el estede literatura rusă la Universitatea din Moscova.
În
1916
este
ales
membru
ani în Crimeea sub supraveghereaal Institutului Internaţional de Bibliografie.
Problema studierii cititorului şi a cărţii, a relaţiilor acestora a fost de fapt abordată pentru prima
onar socialist;
el scrie proclamaţii,
dată de Rubakin. Concluziile lui erau bazate nu pe discuţii abstracte, ci pe o experienţă bogată, pe mii
ovgorod. Înde1907
Rubakin,
simţind
scrisori
şi contacte
directe cu cititorii. Renumita lucrare fundamentală a lui Rubakin Printre cărţi
nu avea
st Revoluţionar
şi analog
pleacăînînbibliografia
Elveţia. mondială. O lucrare curajoasă, inovaţională de natură interdisciplinară.

ază ca un teoretician şi practician a
i; publicist şi savant, promotor al
or Bibliografice şi Bibliologice din
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Timp de mulţi ani, Rubakin a dezvoltat teoria de bibliopsihologie. El a fost membru al secţiunei
bibliologice de psihologie de la Institutul Pedagogic W. Rousseau din Geneva, iar în 1929, pe baza
propriei biblioteci a transformat secţia într-un Institut Internaţional de Psihologie Bibliologică.
În 1921, la Paris a fost lansată în franceză lucrarea Introducere în psihologia bibliologică în 2 volume,
în anii 1928-1929, la Moscova a fost lansată Psihologia cititorului şi a cărţii. De către Rubakin a fost
propusă şi implementată în practică teoria social-psihologică de recomandare a cărţii. El a efectuat un
lucru enorm privind clasificarea de tipuri de carte şi tipuri de cititori. După Rubakin, pe baza acestor
clasificări putem recomanda cărţi unui cititor concret care se potrivesc tipului psihologic al acestuia;
o asemenea activitate s-ar putea organiza în biblioteci.
Rubakin, de asemenea, se ocupa de dezvoltarea teoriei de achiziţie de fonduri, formarea nucleului
de carte a bibliotecii, clasificarea manualelor bibliografice etc. În general, patrimoniul ştiinţific şi literar
a lui Rubakin alcătuieşte aproximativ 280 de cărţi şi broşuri, peste 350 de publicaţii în reviste. Meritele
lui ca savant şi scriitor sunt recunoscute în Federaţia Rusă şi în întreaga lume.
Guvernul sovietic i-a stabilit lui Rubakinu (deşi el a fost emigrant) o pensie personală, care i-a
permis să trăiască şi să lucreze până la sfârşitul vieţii. Pe aceşti bani el întreţinea şi biblioteca, care
ulterior a fost lăsată ca testament Bibliotecii „Lenin,” unde la moment ea şi se găseşte, alcătuind un
fond special de 100 000 volume, „Fondul Rb.”. O altă bibliotecă, de aceiaşi dimensiune el a dăruit-o în
1907 Ligii de Educaţie a Rusiei, secţiunea din Petersburg.
N. A. Rubakin a murit la 23 noiembrie 1946, în Lausanne. În 1948 urna cu rămăşiţele pământeşti
a fost transportată la Moscova şi înmormântată în cimitirul Novodevicie. Urna de piatră se află pe
o carte de piatră, pe care sunt zugrăvite cuvintele: „Trăiască cartea cea mai puternică arma de luptă
pentru adevăr şi dreptate!”
Referinţe bibliografice:

Рубакин, А. Н. Рубакин: лоцман книжного моря. М., 1967, c. 176.
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PAUL
OTLET
PAUL
OTLET
(1868-1944)
(1868-1944)

Paul Otlet
a sute
de lucrări
probleme
Paulavocat
Otlet belgian,
avocat autorul
belgian,
autorul
a suteîn de
lucrăridepe problem
teorie
şi practică
de bibliografie,
biblioteconomie
şi documentare.şiPaul
de
teorie
şi practică
de bibliografie,
biblioteconomie
documentar
Otlet
îl
denumea
pe
bibliotecar
„Semis
Servorum
Scientiae”
–
„sluga
Paul Otlet îl denumea pe bibliotecar „Semis Servorum Scientiae”
slujitorilor de ştiinţă” şi considera că „bibliotecarul trebuie să aibă o
„sluga
slujitorilor de ştiinţă” şi considera că „bibliotecarul trebuie s
educaţie generală şi profesională”, iar „conştientizarea bazelor ştiinţifice
aibă
o educaţie
generală
profesională”,
iar „conştientezare
ale profesiei
educă şi înalţă,
te faceşisă ieşi
din izolare şi „socializează”
bazelor
ştiinţifice ale profesiei educă şi înalţă, te face să ieşi di
mintea umană”.
Născutşiîntr-o
familie de belgieni,
Otlet
până la vârsta de 12 ani, a avut
izolare
„socializează”
mintea
umană”.
o educaţie
privată.
După
studiile
la
Universitatea
Leuven,
Născut într-o familie de belgieni,Catolică
Otlet din
până
la vârsta de 1
finisează
facultatea
de
drept
la
Universitatea
Liberă
din
Bruxelles
în
ani, a avut o educaţie privată. După studiile la Universitatea
Catolic
1890. După un scurt stagiu de practică în drept, Otlet şi-a îndreptat
din Leuven, finisează facultatea de drept la Universitatea Liberă di
atenţia spre bibliografie.
Bruxelles
în 1890. După un scurt stagiu de practica în drept, Otlet şiÎn 1891 s-au întâlnit avocatul Paul Otlet şi viitorul laureat al
îndreptat
spre bibliografie.
Premiuluiatenţia
Nobel pentru
Pace Henri La Fontaine, marcând începutul unei colaborări de lungă durată.
În
1891
s-au
întâlnit
Paul Otlet
şi viitorul
laureat alşi Premiului
Nobel pentru Pac
În 1895 Otlet şi La Fontaine auavocatul
fondat Institutul
Internaţional
de Bibliografie
au anunţat planurile
pentruLacrearea
Repertoriului
bibliografic
universal,
ar servi drept
schimb pentru
date Otlet şi L
Henri
Fontaine,
marcând
începutul
uneicare
colaborări
de centru
lungădedurată.
În 1895
bibliografice
la nivel mondial.
Scrierile
sale despre de
ştiinţa
informaţiei au
apariţia
World Wide
Fontaine
au fondat
Institutul
Internaţional
Bibliografie
şi anticipat
au anunţat
planurile
pentru creare
Web.
Repertoriului bibliografic universal, care ar servi drept centru de schimb pentru da
Remarcabilul savant a organizat instruirea pentru viitorii bibliotecari. Din lecţiile predate la studenţi
bibliografice
la nivel mondial. Scrierile sale despre ştiinţa informaţiei au anticipat apariţia Worl
a apărut lucrarea „Linii directoare pentru bibliotecile publice “(coautor L. Voters).
WidePaul
Web.
Otlet este ideologul pentru fondarea organismelor internaţionale nu numai politice (Liga
Remarcabilul
a organizat
instruirea
pentrucare
viitorii
bibliotecari.
Din lecţiile
preda
Naţiunilor, 1919 г.), dar,savant
de asemenea,
intelectuale
şi economice,
s-au format
după moartea
sa
la(UNESCO,
studenţi aONU),
apărut
lucrarea
„Liniiunică,
directoare
pentru bibliotecile
publice
“( coautor
L. Voters).
unitatea
monetară
Banca internaţională,
ideea de oraş
internaţional.
În plus,
creareaPaul
unei reţele
de documentare
(în zilele noastre
acest rol îlinternaţionale
îndeplineşte Internetul)
Otletinternaţionale
este ideologul
pentru fondarea
organismelor
nu numai politic
trebuie
să asigure, după
informaţieintelectuale
oricărei persoane
din orice ţară. care s-au format dup
(Liga
Naţiunilor,
1919Otlet,
г.), acces
dar, ladeorice
asemenea,
şi economice,
Cel
mai
important
lucru
pentru
el
era
crearea
Uniunii
Documentare
ale
Guvernelor,
asupra acestui
moartea sa (UNESCO, ONU), unitatea monetară unică, Banca
internaţională,
ideea de ora
plan el a lucrat timp de mulţi ani. Unul dintre principiile ştiinţei de documentare create de Otlet
internaţional. În plus, crearea unei reţele internaţionale de documentare (în zilele noastre ace
considera „armonizarea tuturor activităţilor legate de producţie, procesare, distribuţie, depozitare de
roldocumente“.
îl îndeplineşte
Internetul)
trebuie
să standardul
asigure, după
Otlet,pentru
accesformatul
la orice
informaţie
oricăr
La propunerea
sa, a fost
introdus
internaţional
la hârtia
de
persoane
din
orice ţară.
scris, fişele
de catalog
(fişele de catalog Dewey), microfişe, cărţi poştale, documente. Ideea de depozitare
Cel mai (lucrări
important
lucru
el erauncrearea
Uniunii
Documentare
aleînGuvernelo
a manuscriselor
ştiinţifice
de pentru
interes pentru
cerc restrâns
de specialişti,
a menţine
formă acestui
de manuscris
speciale
a readuce
informaţie
cititoriiştiinţei
interesaţi),
asupra
planînelbirouri
a lucrat
timpşi de
mulţi această
ani. Unul
dintrepentru
principiile
dededocumentar
asemenea,
îi aparţine
lui Otlet. „armonizarea tuturor activităţilor legate de producţie, procesar
create
de Otlet
considera
Rolul
strategic
al
bibliotecii
la nivel global La
savantul
îl vedea însa,
înregistrare,
colectare,standardul
sistematizareinternaţion
distribuţie, depozitare de documente“.
propunerea
a fost introdus
(pentru UDC) şi depozitarea documentelor. „Cunoaşterea universală“ ar trebui să fie adunată în
pentru
formatul la hârtia de scris, fişele de catalog (fişele de catalog Dewey), microfişe, căr
„Enciclopedia documentară“. Unele dintre ideile lui Otlet deja au fost implementate, altele, mult
poştale,
Ideea
de depozitare
a manuscriselor
înainteadocumente.
timpului său, sunt
în aşteptare
pentru punerea
în aplicare. (lucrări ştiinţifice de interes pentru u

cerc restrâns de specialişti, a menţine în formă de manuscris în birouri speciale şi a readuc
această
informaţie
pentru cititorii interesaţi), de asemenea, îi aparţine lui Otlet.
Referinţe
bibliografice:
PaulRolul
Otlet: Belgian
lawyer
bibliographer [online].[citat
pe 12 maisavantul
2016]
strategic and
al bibliotecii
la nivel global
îl vedea în înregistrare, colectar
Disponibil pe Internet: https://www.britannica.com/biography/Paul-Otlet
sistematizare (pentru UDC) şi depozitarea documentelor. „Cunoaşterea universală“ ar trebui s
fie adunată în „Enciclopedia documentară“. Unele dintre ideile lui Otlet deja au fo
implementate, altele, mult înaintea timpului său, sunt în aşteptare pentru punerea în aplicare.
Referinţe bibliografice:
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NERVA HODOŞ
(1869–1913)
Specialist în bibliologie, biblioteconomie şi bibliograf desăvârşit,
bibliofil şi erudit. Şi-a consacrat viaţa studiului, scrisului şi muncii în
bibliotecă. Este considerat unul din fondatorii bibliografiei româneşti
alături de Ioan Bianu şi Ioachim Crăciun.
Hodoş provenea dintr-o familie cu vechi tradiţii patriotice şi
cărturăreşti; tatăl, Iosif Hodoş, membru fondator al Societăţii
Academice Române, fusese unul dintre colaboratorii apropiaţi ai lui
Avram Iancu şi un om de înaltă cultură. Pe linie maternă, Hodoş,
fiul Anei (născută Balint), era nepotul protopopului Simeon Balint,
şi el una dintre figurile marcante, ca prefect de legiune, al revoluţiei
transilvănene de la 1848.
Îşi începe învăţătura în localitatea natală, apoi Facultatea de Litere
la Bucureşti. Încă din timpul studenţiei 1871, este angajat la Biblioteca
Academiei Române, devenind ajutor de bibliotecar, iar apoi prim-

ajutor de bibliotecar.
Este unul dintre fondatorii bibliografiei româneşti. A întocmit un catalog general al librăriilor
româneşti pentru anii 1885-1902. Cu începere din anul1898 publică, în fascicule, iar apoi în volume,
Bibliografia românească veche, lucrare de referinţă semnată împreună cu Ioan Bianu. Valoarea
Bibliografiei româneşti vechi, considerată un monument al culturii naţionale, îi asigură lui Hodoş un loc
distinct în acest domeniu.
A doua mare realizare a fost lucrarea Publicaţiunile periodice româneşti (1,1913), în colaborare cu Al.
Sadi-Ionescu, un „catalog alfabetic 1820-1906”, cuprinzând descrierea bibliografică a fiecărui periodic,
cu diferite menţiuni şi informaţii, uneori reproducând şi articole-program mai importante.
În 1903-1904 înfiinţează Revista bibliografică, prima publicaţie de la noi cu acest profil, în a cărei
Introducere prezenta situaţia bibliografiilor în Europa şi în România, demonstrând necesitatea unei
asemenea publicaţii. Pe lângă descriere, unele cărţi mai importante beneficiau de prezentări semnate
de Il. Chendi, N. Iorga, Ov. Densușianu, V. Pârvan. A organizat şi a sistematizat colecţiile Bibliotecii
Academiei şi ale Bibliotecii Adunării Deputaţilor, militând pentru înfiinţarea de biblioteci publice. Dar
principala sa activitate a fost cea din cadrul Bibliotecii Academiei, unde s-a ocupat de reorganizarea
colecţiilor şi de elaborarea marilor bibliografii, Hodoş fiind principalul colaborator la proiectele lui
Ioan Bianu. Pentru întocmirea repertoriului de cărţi tipărite pe teritoriul românesc, el a cercetat şi
depozitele de cărţi vechi din Iaşi, de la mănăstirea Neamţ, din Cluj, Blaj, Sibiu, Oradea, Budapesta şi
Belgrad. A lucrat cu pasiune la studiul acestora, fiind mândru de munca de pionierat pe care o făcea.
Preocupat de valorificarea manuscriselor eminesciene, Hodoş a editat o primă culegere de Poezii
postume (1902) şi a început pregătirea pentru tipar, împreună cu Ilarie Chendi, a unui ciclu de Opere
complete, din care s-a tipărit numai primul volum, Literatura populară (1902).
Remarcabilă a fost şi prima reeditare (pe cont propriu) a scrierii lui Dinicu Golescu, Însemnare
a călătoriii mele făcută în anul 1824, 1825, 1826 (1910), însoţită de o substanţială introducere,
cuprinzând un istoric al familiei Goleştilor, o biografie a autorului şi prezentarea lucrării. În 1912
publică în Convorbiri literare studiul Începuturile tipografiei în Ţara Românească.
O întreprindere deosebit de dificilă a fost continuarea editării extraselor din colecţia Hurmuzaki,
lui Hodoş datorându-i-se apariţia volumelor XVI-XVIII din Documente privitoare la istoria românilor
(1912-1916). Din aceleaşi preocupări provine şi publicarea a două documente (francez şi spaniol)
referitoare la Vitejiile lui Mihai-Vodă apreciate în Apus 1595-1599 (1913). Sub îngrijirea sa au mai
34
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apărut Le Voyage en Moldavie (1903), scrierea din 1809 a contelui de Moriolles, şi Simeon Balint. Viaţa
şi luptele lui în Munţii Apuseni ai Ardealului la 1848-49 (1913), lucrare a fratelui său Enea Hodoş, care,
stabilit în Sibiul aflat în Imperiul Austro-Ungar, nu putea să o tipărească sub nume propriu.
În 1913 a participat ca locotenent la campania din Bulgaria, dar postura de războinic s-a dovedit
nefastă, mintea i s-a tulburat şi a fost internat la spitalul de boli nervoase din Sibiu, unde a şi murit la
vârsta de 44 de ani.
Referinţe bibliografice:

Hodoş, Nerva. În: Buluţă, Gheorghe; Petrescu,Victor; Vasilescu, Emil. Bibliologi români: Dicţionar. Târgovişte:
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ALEXANDRU SADI-IONESCU
ALEXANDRU
SADI-IONESCU
(1873-1926)
(1873-1926)
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cei maistrălucit.
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critică
în Principatele
Unite
de la 1700
la 1859,de
sublicenţă
Literea şicălătoriilor
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Repertoire
bibliographique
universel,
Bruxelles,
1907.
Realizează
mai
multe
bibliografii
şi
Academiei. În 1915 a editat buletinul bibliografic bilingv româno-francez Bibliografia
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înfiinţarea secţiei de foi volante, punerea la punct a periodicelor şi constituirea catalogului pe
materii.
36
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era un fanat al muncii, muncea mult, prea mult, ceea ce l-a făcut să se istovească [...]. Pasionat
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SHIYALI RAMAMRITA RANGANATHAN
(1892-1972)

formaţie,
tematică,
n istoria

Shiyali Ramamrita Ranganathan, matematician de formaţie,
biblioteconom indian, profesor universitar, doctor în matematică,
filosofie, literatură şi biblioteconomie a rămas în istoria biblioteconomiei
ca unul dintre cei mai mari inovatori.
Ranganathan a fost educat la Hindu High School din Shiyali, apoi
n Shiyali,
la Madras Christian College (unde a obţinut gradul B.A. şi M.A. în
B.A. şi
matematică în 1913-1916), şi la Colegiul de Profesori, Saidapet.
Profesori,
În 1917 a intrat la Facultatea Colegiului de Guvern, Mangalore.
Ulterior a predat la Colegiul Guvernului, Coimbatore, în 1920 şi la
Guvern,
Colegiul Preşedinţiei, Universitatea din Madras, în 1921-1923. În 1924
batore, în
a fost numit în funcţia de prim-bibliotecar al Universităţii din Madras,
n 1921-1923. În 1924 a fost numit în şi pentru a corespunde postului el a plecat în Anglia pentru a studia la
ntru a corespunde
postului
a plecatDupă absolvirea Şcolii Superioare de Biblioteconomie din Londra, el a
University
College,elLondra.
După absolvirea
Superioare
de o bibliotecă şcolară, a condus Asociaţia Bibliotecarilor.
revenitŞcolii
în India,
unde a deschis
Incepând
cu anula 1924
este director al bibliotecii universitare din Madras, unde a activat până
eschis o bibliotecă
şcolară,
condus
în 1944. Primii ani de activitate la Madras au fost ani de dezbateri şi analiză, privind rezolvarea
problemelor
administrare
iversitare din
Madras, de
unde
a activat a bibliotecii şi de clasificare. Aici, în 1931 el a organizat Şcoala de
Ştiinţe Biblioteconomice.
Anume în această perioadă el a creat ceea ce l-a făcut renumit: Cinci Legi ale
ani de dezbateri
şi analiză, privind
Biblioteconomiei
şi
Clasificarea
asificare. Aici, în 1931 el a organizat Colon.
Cele Cinci
(1931) au fost pe larg acceptate ca o declaraţie definitivă a
erioadă el a creat
ceeaLegi
ce ale
l-a Biblioteconomiei
făcut
idealului serviciului de bibliotecă:
on.
1.Cărţile există pentru a fi folosite;
ost pe larg acceptate ca o declaraţie
2.Fiecărui cititor cartea sa;
3.Fiecare carte cititorului său;
4.Timpul cititorului nu trebuie irosit;
5.Biblioteca este un organism în continuă creştere.
Clasificarea Colon pe faţete, (1933) un sistem utilizat pe scară largă în bibliotecile de cercetare din
întreaga lume şi care a afectat evoluţia unor astfel de sisteme mai vechi precum Dewey, clasificarea
zecimală. Cod de catalog (1934), Prolegomena clasificării bibliotecare (1937), Teoria catalogului de
Bibliotecă
(1938),
de Clasificare Bibliotecară (1945), Clasificare şi documentare internaţională
cară largă în
bibliotecile
deElemente
cercetare
(1948),
Clasificare
şi
comunicare
sisteme mai vechi precum Dewey, (1951 ) etc.
Ranganathan
este (1937),
autor al unui număr mare de cărţi şi articole cu privire la diferite aspecte ale
ena clasificării
bibliotecare
biblioteconomiei,
e Clasificare
Bibliotecarăbibliografiei,
(1945), informaticii şi educaţiei. El a elaborat, de asemenea, proiecte pentru
sistemul
naţional
de
biblioteci,
a fondat şi a editat mai multe reviste şi a fost activ în numeroase asociaţii
re şi comunicare (1951 ) etc.
profesionale.
Pe parcurs
a două decenii de activitate în Madras, el lucra câte 13 ore pe zi, şapte zile în
ărţi şi articole
cu privire
la diferite
săptămână, fără vacanţă.
ducaţiei. El a elaborat, de asemenea,
Mai tărziu, devine funcţionar de stat, apare necesitatea de a se transfera în capitală. Pe parcurs a
editat mai multe reviste şi a fost activ
mai multor decenii este consilier al preşedintelui ţării. Ranganathan continua să profeseze. Din 1945
enii de activitate
în aMadras,
lucra şi profesor de ştiinţe biblioteconomice la Universitatea din Vārānasi
până 1947
activat caelbibliotecar
(Banaras) şi din 1947-1954 a predat la Universitatea din Delhi.
atea de a se transfera
în capitală.
Pe la Universitatea din Zürich (fondată în 1833), citea un curs special la
În anii 1955-1957
a activat
elui ţării. Ranganathan
continua
să
facultatea de filosofie. La invitaţia
rectoratului, doctorul în teologie Shiyali Ramamrita Ranganathan
în paralel citea lecţii la religia indiană studenţilor şi profesorilor de la facultatea de teologie. El avea 6
sau 7 teze de doctorat.
Aflându-se în Zürich el a reuşit să înveţe limba germană, lua lecţii de franceză, a scris câteva cărţi.
Întors în India, activează ca profesor invitat la Universitatea Vikram, Ujjain, până în 1959. El a vizitat
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Statele Unite şi Canada, mai multe ţări din Europa de Vest şi Scandinavia, Iugoslavia, Polonia şi Rusia,
Japonia. Mii de bibliotecari au audiat prelegerile lui Ranganathan.
Activitatea sa a fost cu adevărat necuprinsă. Multe decenii la rând, el a deschis conferinţe
internaţionale deplasându-se în jurul lumii de mai multe ori pe an.
În 1962 îşi realizează visul, întemeiază şi conduce Centrul Ştiinţific de Cercetare şi Instruire în
Bangalore, cu care a rămas asociat pentru tot restul vieţii.
În 1965 a fost onorat de guvernul indian, cu titlul de profesor naţional de cercetare în domeniul
Biblioteconomiei. În India, unde este considerat părintele biblioteconomiei, documentării şi ştiinţei
informării, ziua sa de naştere este serbată ca ziua bibliotecarilor indieni.
Referinţe bibliografice:
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Ранганатана). В: Научные и технические библиотеки. 2012, № 7, c. 74-82.
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jud. Vrancea, într-o familie de ţărani. Rămas orfan de mic, a studiat Se naşte
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Facultatea
de Litere
la cadrul
Coteşti,
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Filosofie
a Universităţii
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cadrul Colegiului
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studiului
cărţii
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Litere şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti. Obţine licenţa în 1920.
Bursier la Şcoala Română din Franţa. La Paris îşi împărţea timpul
Se
dedică studiului cărţii şi bibliotecii.
între cursurile de istorie literară la Sorbona şi la Collège de France, cele
Bursier
la Şcoalala École
Română
din Franţa.
La Paris îşi împărţea
de bibliografie
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des Chartes,
iar de biblioteconomie
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istorieliber
literară
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şi la Collège de
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se documentează
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France, cele
de bibliografie şi arhivistică la École des Chartes, iar de
În
1925,
la
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Teza des
de doctorat,
consacrată operei
lui Emil liber se
biblioteconomie susţine
la École
bibliothécaires.
În timpul
Picot.
Tot în acestlaanBiblioteca
se mută la Bucureşti
şi preia
conducerea Bibliotecii
documentează
Naţională
a Franţei.
Facultăţii de Litere şi Filosofie Bucureşti. Stagiu de perfecţionare la Bruxelles şi Berlin. În 1932 obţine
În 1925, la Cluj, susţine Teza de doctorat, consacrată operei lui Emil Picot. Tot în acest
titlul de doctor în bibliologie. Profesor la Şcoala Superioară de Arhivistică şi Paleografie din Bucureşti.
se mută(1929)
la Bucureşti
şi bibliologie
preia conducerea
de Litere
şi Filosofie
Bucureşti.
Aanînfiinţat
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în cadrulBibliotecii
Institutului Facultăţii
Social-Român
şi a constituit
Centrul
Stagiu dedeDocumentare
perfecţionare
la Bruxelles
şi 1938
Berlin.
În volum
1932 de
obţine
de doctor
în bibliologie.
Român
(1940).
A publicat în
primul
teorie titlul
bibliologică
din România
Profesor labibliologice”.
Şcoala Superioară
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Paleografie
din Bucureşti.
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de
editează:
Curs
de
bibliologie
(1946),
Munca
intelectuală:
idei
generale
şi
îndrumări
tehnice
(1947),
Scris
Documentare (1940). A publicat în 1938 primul volum de teorie bibliologică din România –
şi carte. Istorie, tehnică, semnificaţie (1948). Înfiinţează un cerc de studii bibliologice care funcţionează
„Orientări bibliologice”. În lucrările sale de specialitate pune de fapt bazele bibliologiei „o
şapte ani (1942-1948), în cadrul lui fiind organizate 123 de şedinţe. Sub conducerea sa, cercul de
disciplinăedita
[…]revista
de o „Scriptum-Buletin
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în perioada
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creării
de documentaţie
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de a-i fixa bibliologiei
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bibliologie
edita revista
„Scriptum-Buletin
bibliologic”,
un limbaj ştiinţific adecvat, bazat pe un sistem de noţiuni clare, explicate critic, idee realizată prin
socotită de mulţi drept cea mai bună publicaţie de specialitate care a apărut în acest domeniu în
elaborarea Vocabularului de bibliologie (1965), lucrare remarcată de Tudor Bianu, care propune, la
România generală
în perioada
de până
A avutbibliologică
o contribuţie
decisivă
elaborarea
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(1959)laca1972.
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îi aparţine
iniţiativa
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carte
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toate
literaturile
lumii.
realizată prin elaborarea Vocabularului de bibliologie (1965), lucrare remarcată de Tudor Bianu,
Este cel mai important teoretician român în domeniul bibliologiei. Întemeietor de disciplină
care
propune, la conferinţa generală UNESCO (1959) ca terminologia bibliologică românească
ştiinţifică, formator al unor generaţii de specialişti dedicaţi cărţii şi bibliotecii, consolidează rolul
să fie adăugată
lucrării
internaţionale
Vocabularium
ştiinţelor
informaţiei
ca domeniu
fundamental
în cercetareaBibliotecarii.
ştiinţifică.

El a fost primul care a desprins în istoria culturii româneşti „o temă majoră, cântarea
cărţii”
(estebibliografice:
alcătuitorul culegerii „Cântare cărţii”, publicată în 1957 la Bucureşti). A realizat de
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JORGE LUIS BORGES
(1899-1986)

Jorge Luis Borges, scriitor argentinian cu renume mondial, prozator
şi poet, filosof şi publicist, profesor, aproximativ o treime din viaţa lui a
fost bibliotecar, director al Bibliotecii Naţionale din Argentina.
Borges a fost născut la 24 August 1899 în Buenos Aires. Bunica lui
Horge Luis învăţa copiii şi nepoţii limba engleză, astfel încât băiatul a
început să vorbească engleza mai devreme decât spaniola. Tatăl său,
s Aires.
avocat, profesor de psihologie, anarhist, autor al unicului roman publicat.
ă, astfel
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ani (pe motivele lui Don Quijote), la nouă ani a tradus povestea Prinţul
fericit de Oscar Wilde, care a fost publicată în ziarul metropolitan „Pais”
declarat
din 1910. Traducerea, desigur, a fost atribuită tatălui său.
Prima sa
Jorge Luis îşi face studiile în liceu, apoi la Colegiul din Geneva, se familiarizează cu literatura
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f, Faulkner, Kipling, Joyce. Mulţi
de periodice.
Apoi trecerea de la ţară la ţară şi apariţia numeroaselor lucrări literare. În 1937, Borges,
glez care scrie
în spaniolă.
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de carte bibliotecii
de la subsolul
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anulpână
1946 încât
în Argentina
idee cine eraÎn el,
a fost s-a instalat dictatura Preşedintelui Perón. Borges imediat era dat afară
din bibliotecă, numele
pentru că unui
noul regim era nemulţumit de scrierile sale şi declaraţii. Borges a fost chemat
ervat în enciclopedie
la
primărie
unde
a
fost
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ume şi date de naştere a scriitorului că este transferat de la bibliotecă în post de inspector de comerţ de
de curte şi iepuri în pieţele urbane. Dar anume în aceşti ani vine recunoaşterea talentului lui
u mizere, păsări
din când
în când li se
Borges în Argentina şi în străinătate: el este ales preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Argentina, care
ui fapt, începându-şi
piardă
era una dintre să-şi
puţinele
bastioane de rezistenţa la dictatură, dar în curând a fost dizolvată. În 1955
Povestiriledupă
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eime din
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sau parţial au fost scrise în timpul
bibliotecii municipale, a descris cu

dintelui Perón. Borges imediat era
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Argentinei, unde a activat până în 1973. Borges totalmente îşi pierde vederea. „Gloria, ca şi orbirea, a
venit treptat. Niciodată nu am căutat-o.”
„Cred că cea mai buna carte a mea de povestiri e ultima pe care am scris-o, „Cartea de nisip”, în ea
nu există nici un cuvânt care sa-l încurce pe cititor. Povestirile sunt spuse simplu, deşi ele nu sunt deloc
simple; pentru ca nu există lucruri simple în univers; totul este complex. Eu le deghizez în povestiri
simple.” (Jorge Luis Borges)
În 1974 el a demisionat din funcţia de Director al Bibliotecii Naţionale şi ducea o viaţă singuratică
într-un apartament mic din Buenos Aires. Un bătrân modest, singuratic, autorul carţilor Istoria
eternităţii (1936), Istorii inventate (1944) şi Aleph (1949), Noi anchete (1952), Făuritorul (1960),
Relatarea lui Brodie (1970), Cartea de nisip (1975) şi altele.
Ordinul de Merit al Republicii Italiene în grad de Mare Cavaler, Legiunea de Onoare în grad de
Cavaler „Pentru merite în literatură şi artă”, Cavalerul Ordinului Imperiului Britanic „Pentru merite
deosebite”, Ordinul spaniol „Crucea lui Alfonso Înţeleptul”, Doctor onorific a universităţilor Sorbona,
Oxford şi Columbia, Laureat al Premiului Cervantes, Premiul World Fantasy „Pentru realizări de o
viaţă”, Ordinul Şoimului, acestea sunt doar o parte din titlurile oferite remarcabilului scriitor.
Jorge Luis Borges a murit la Geneva, Elveţia la 86 de ani. El a lăsat o moştenire importantă în toate
domeniile culturii moderne, până şi în cea pop, şi numeroşi scriitori s-au inspirat din creaţia sa. În
ciuda faptului că a fost favoritul obligatoriu al fiecărei ediţii ale Premiului Nobel, începând cu anii 50,
Academia Suedeză nu îl premiază niciodată, preferând uneori autori mai puţin cunoscuţi. Unele voci
insistente spuneau că justificarea ar fi în ideile politice ale marelui scriitor.
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