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NO TA REDACŢIEI  
 

Ac este contribuţii bib liografic e îş i propun să 
înregis treze public aţiile în limba romană din secolele 19 –20, 
aflate în c olec ţia de carte rară a Bibliotec ii Universitare din 
Bă lţ i. În aces t scop au fos t cerc etate de –v izu 202 c ărţi, c are au 
constituit obiecte de studiu la întocmirea luc rării. Fascic ula a 
II-a (prima apărută în anul 2000 cu 186 de titluri adnotate) 
cuprinde public aţii de orientare psihologic ă, filozofic ă, 
religioasă, soc iologică, pedagogică, lingvistic ă, literatură şi 
is torie.  

Alături de multe lucrări reprezentative menţionăm 
Anastasimatariu cuprinded serv iciile de Sîmbătă seara şi 
Duminică  dimineaţa puse pe cele 8 glasuri întrebuinţate în 
Biserica Orthodoxă Română, prelucrată de un grup de 
muzic ieni, împreună c u Gavriil Mus ic escu, eminent al c ulturii 
muzic ale romaneşti din a II-a jumătate a s ecolului XIX – 
începutul sec . XX. Printre compoziţiile sale ecleziastice se află 
cântări biseric eşti, sc rise cu mare măiestrie, denotând o 
perfectă cunoaştere a potenţelor corului. Operele muzicale 
corale sunt scrise pe 3, 4, 5, 6, 7, 8, voc i. Împreună cu 
profesorul de muzic ă bisericească Grigore Gheorghiu şi 
Gheorghe Dima, G. Music escu a reuşit să prezinte 11 volume 
de c ântări biseric eşti, transc rise pe notaţia europeană, fapt care 
a însemnat o reformă cardinală în muzic a biseric ească din 
România. Cartea a apărut la Leipz ig în anii 1887 – 1889 ş i a 
ajuns la noi graţie donaţiei făcute de pasionatul colecţionar şi 
bibliofil,  corespondent la săptămânalul  Literatura şi Arta 
Iulius Popa. 
 Bibliografia românească  veche  a lui Ioan Bianu, 
organizatorul ş i direc torul Bibliotec ii Academiei Române, 
profesor universitar de la începutul secolulu i trec ut, es te 
prezentată în 2 volume, nr.3 şi 4, c are inc lud tipăriturile 
româneşti apărute între anii 1508 – 1830. 

Istoric ul şi politicianul, Gheorghe Brătianu, direc tor al 
Institutului de is torie universală din Bucureşti, c reator de 
şcoală în istoriografia româneasc ă, se înscrie în colec ţia 
Bib liotecii noastre cu c artea O enigmă şi un miracol istoric: 
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poporul român, luc rare inc itantă pentru spirite le dornice de 
cunoaştere a adevărului. 
 Conv orbiri literare, revis tă fondată de societatea 
„Junimea”, apărută c u o periodic itate variabilă, între 1867 şi 
1944, la Iaş i şi (din 1885) la Bucureşti. În aceas tă revistă au 
public at Mihai Em inescu, Ion Creangă, Iacob Negruzzi, Vas ile 
Pogor, Titu Maioresc u, c are au şi c ontribuit la apariţ ia revistei.  
În Biblioteca sunt mai multe numere, apărute la Iaşi ş i 
Bucureşti, printre c are şi volumele 11-12 din 1892 legate 
împreună şi consacrate jubileului de 25 de ani de la prima 
lansare. 
 Bib liografia c ontinuă să prezinte c ărţi din c olecţiile 
bine cunoscute şi acc esibile  altă dată: Bibliotec a Universală, 
Bib lioteca pentru toţi, Scriitori români c ontemporani, Clasic ii 
români, Clasic ii români comentaţi. 
 Studiul istorie i monumentelor arhitec turale locale este 
facilitat de către documentul „Sfinţirea Catedrale i din Bălţ i”,  
1935, originalul c ăruia se păstrează la Muzeul de is torie a 
ţinutului natal mun. Bălţ i. Doc umentul conţine imagini 
ic onografic e cu chipurile Regelu i Carol a l II-lea, Marele 
Voievod de Alba Iulia, Mihai, episc opului Visarion Puiu, mare 
om de cultură, prin truda căruia s-au ridic at lăc aşuri sfinte în 
Moldova.  

Informaţii referitoare la  Bălţ ii anilor 20 din secolul 
trecut, la s ituaţ ia ec onomica, culturală şi educativă s e pot găsi 
în Primul ghid al municipiului Bălţi, apărut la înc eputul 
sec olului trecut, xerocopia căruia se găseşte în colec ţia de 
rarităţi a Bib liotecii. 

Remarcăm faptul, c ă satisfac ţia întîlnir ii cu valorile 
naţionale ale trecutului, c ititorii noştri o datorează în mare 
măsură dlui Radu Moţoc, secretarul Asociaţie i Pro Basarabia 
şi Buc ovina, Filiala „Cos tac he Negri” Galaţi. 
 Materialele sunt aranjate în ordine alfabetic ă a 
numelui de autori ori a tit lului public aţie i, în unele c azuri după 
colec ţii. Deoarece se descriu rarităţii b ibliografice, în note se 
oferă informaţii suplimentare privind provenienţa operei în 
colec ţiile bib liotec ii, starea fizic ă, dedic aţiile, autografele ori 
notiţele marginale, aparţinând posesorului ori donatorului 
respectiv. Fiecare desc riere bibliografică este însoţită de 
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adnotare. La fel ca ş i I Fasc ic ulă, prezenta propune imagini ale 
coperţilor cărţilor ori a unor pagini c are sporesc  nivelul de 
recepţionare a informaţiei despre un document. Anexa 
cuprinde indicele de nume şi de subiecte. Cifrele arabe din 
indice trimit la numărul de ordine bibliografic ă. 

Indicele bib liografic s e adresează c elor c are ştiu a 
preţui Cartea, ac est „semn de înălţări ş i lumină nestinsă pes te 
trecătoarele luc ruri”.  

 
Ele na Harconiţa 
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1. Alecsandru, Ioan I. Lege de ins tituirea perceptorilor: 

Ediţ iune oficială /  Ioan I. Alexandru. – Buc ureşti: 
Imprimeria Statului, 1865. – 16 p. 

 
Pe p. de tit. ex-libris ştampilă: Biblioteca Adunărei 
Deputaţilor  

 
Această Lege a fost votată de Adunarea Elec tivă a 

României, în şedinţa din 5 martie 1865, sub preşedenţia lu i 
D. Gusti, fiind adoptată la 19 martie 1865 de către Senatul 
României. 

Compusă din 3 părţi, 9 capitole şi 46 artic ole, legea a 
fost concepută pentru reorganizarea servic iului de 
perc epţiune din c ele mai principale oraşe şi târguri româneşti 
din perioada respectivă. 

 
2. Anas tasimatariu cuprindend serviciile de sîmbătă 

seara şi Duminic ă dimineaţa puse pe c ele 8 glasuri 
întrebuinţate în Biserica Orthodoxă Română / Preluc r. 
şi scrise pe notaţiunea lin iară de Gavriil Music escu, 
Gheorghe I. Dima, Grigorie I. Gheorghiu. - Leipzig : 
S.n. 1887-1889. 
Glasul al 5 lea, 1887. - 44 p. 
Glasul al 6 lea, 1888. - 60 p.  
Glasul al 7 lea, 1889. - 42 p. 
Glasul al 8 lea, 1889. - 50 p. 
 
Pe p. de tit. Însemnări marginale: Monastirea Curchi 
a fratelui Ţugui Dumutru  
Mănastirea Curchi jud. Orhei Basarabia; Амурская 
обл., Благовещенск, село Ново-трица ДЭУ 553.. 
Pe o foaie aparte găsim unele gînduri ale unui slujitor 
al altarului priv ind Sfânta Liturghie datate cu 
27.02.48 
 
Un volum de muzic ă bisericească, c are înmănunchiază 

un şir de c întări apărute la timpul lor în ediţii s eparate. 
Cîntările puse pe note (“Bine cuventat eş ti Doamne”, “Toată 
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suflarea”, “Prochimen”, “Tropariul”, “Slava şi ac um”…) ce 
se interpretează de c orul Bisericii Ortodoxe la slujbele de 
sîmbătă seara şi duminica dimineaţa. Lucrarea prezintă 
numai glasul 5, 6, 7, 8.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiec are glas  este dedicat unei personalităţ i: Glasul a l 

5-lea - lui Iosif Gheorghianu, Arhiepiscop şi Mitropolit a l 
Ungrovlachiei, Pr imat al Românie i ş i Preşedinte al Sfântulu i 
Sinod; Glasul a l 6- lea - Princ ipelui Dimitr ie Ghica, 
Preşedintele Eforie i spitale lor civile din Buc ureşti; Glasul al 
7-lea - lui Emanuil P. Protopopescu, Primarul Capita le i 
Bucureşti; Glasul al 8-lea - lui Melchissedek, Episc op de 
Roman.  
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Bib lioteca universitară a devenit posesoarea cărţii 

graţie donaţiei b ibliof ilulu i Iulius Popa. Volumul c onstituie o 
podoabă rară şi valoroasă a bibliotecii noastre. 

 
3. Antonescu, G.G. Din problemele pedagogiei moderne / 

G.G. Antonescu. – Buc ureşti: Cartea Româneasc ă, 
1923. – 273 p. 

 
Donaţie de la fostul profesor al Universităţii de Stat 

“A. Russo”               
 

În lucrarea profesorului universitar G.G. Antonescu 
sînt abordate un şir de probleme ce ţin de pedagogia de la 
începutul sec . 20: curente şi şc oli noi în pedagogie, 
contrapuneri între pedagogia nouă ş i c ea a trecutului,  
probleme de educaţie morală şi es tetic ă, de organizare 
şcolară. 

 
 
 
 
 

K.Rabinovschi 
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4. Babeş, Vic tor. 
Credinţă şi ş tiinţă: 
Discurs la şedinţa 
publică a Ateneului 
Român de la 4 iunie  
1924 / Victor Babeş. 
- S.l. : T iparul 
Cultura Naţională,  
S.a. - 7 p. 

 
 Donaţie de la Asociaţia 
Culturală Pro Basarabia 
şi Bucov ina, Filiala 
„Costache Negri” Galaţi 
 

O relatare despre 
raportul ştiinţă-c redinţă, 
calităţ i umane superioare, 
despre geneza lor c onstructoare în conc eperea lumii,  
convieţuire paşnică în fiecare din noi: omul gînditor, raţional 
şi omul sensibil, emoţional. 
 
5. Basarabia noas tră: Conf. ţinută la Ateneul Român în 

seara de 9 februarie 1936 / Prezentată de Al. Borza. – 
Buc ureşti, 1937. – 19 p. – (Bib l. Ateneului Român. 
Nr.12) 

 
Paginile ac estei cărţi includ disc ursul ilustrului 

botanis t român Alexandru Borza, ros tit la Conferinţa din 
seara zilei de 9 februarie 1936, avînd drept subiec t vechiul 
pământ strămoşesc dintre Nistru şi Prut c u bogăţiile- i 
naturale, cu poporu-i harnic şi bun. 
 
6. Bezv ic oni, Gheorghe. Călători ruşi în Moldova ş i 

Muntenia / Gheorghe Bezvic oni; Inst. de Is torie Naţ. 
din Buc ureş ti. – Buc ureş ti, 1947. – 462 p. 

 
O carte despre evoluţia străvechilor legături a le Rus ie i 

cu Moldova şi Muntenia culese din însemnările mai multor 
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călători, (pelerini,negustori, diplomaţi, c omandanţi, ostaşi, 
cărturari, printre ei: Petru cel Mare, M.Cutuzov, P. Kiseliov, 
I.Ch. Struve), începînd cu sec. 15 şi terminînd cu prima 
jumătate a sec. 20. 
 Însemnările reprezintă un valoros  material autentic 
despre Moldova şi Muntenia din perioada respectivă. 
 
7. Bib liografia Românească veche, 1508-1830. Vol. 3 / I. 

Bianu, N. Hodoş, D. Simonescu. – Bucureş ti: Atelierele 
grafic e Soc ec & CO., Soc. anonimă, 1936. – 780 p. 
 
Donaţie de la Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi  
Bucovina, Filiala “Costache Negri” Galaţi 

 
Bib liografia constituie un c atalog descriptiv a l c ărţilor 

vec hi româneş ti c e-au văzut lumina zile i între anii 1508-
1830, fiind şi o mărturie expres ivă a evoluţie i c ulturii scrise 
în România din perioada c orespunzătoare. 
 
8. Bib liografia Românească veche, 1508-1830. Vol. 4. 

Adăogiri ş i îndreptări / I. Bianu, D. Simonescu. – 
Buc ureşti: Ate liere le grafice Socec  & CO., Soc . 
anonimă română, 1944. – 374 p. 

 
Volumul cuprinde descrierea a 491 cărţi necunoscute, 

corec tări şi întregiri la 341 c ărţi din volumele anterioare. 
 
9. Bic iu lescu, Marin. Reforme şi curente noi în şc oalele 

dinApus : Grădina de copii din Lutry (Lausanne). Şc oala 
din satul Mouchin (Franţa). C.Freinet ş i Tipografia în 
şc oală / Marin Bic iulescu. – Bucureşti: Revista şcoala ş i 
familia de mâine, S.a. – 192 p. 
 
Pe copertă insemnări marginale: jud. Storojineţ, 
Nr.102. 

 
În procesul de instruire în şcolile din Apus la înc eputul 

sec. 20 se punea acc ent pe individualitatea f iec ărui copil.  
Descriind proc esul pedagogic din ac este şcoli, autorul face 
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un apel la dascălii români, îndemnîndu-i să se pătrundă de 
cele cuprinse în lucrare, încerc înd să aplic e în munca lor idei,  
metode ş i procedee inovatoare. 

 
10. Biseric ile d in eparhia Hotinului. – Bă lţ i: S.n., S.a. – 167 

p.- Xerocopie 
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O prezentare amplă a bisericilor din anii 30 ai sec . 20 ce 
făceau parte din eparhia Hotinului, care inc ludea pe atunc i 
judeţele Hotin, Bălţ i, Soroc a, c u informaţii despre locul 
aşezării, is toria zid ir ii, s lu jitorii (preoţi, c întăreţi), anexîndu-se 

 
 
fotografiile ac estora. Luc rarea conţine o hartă, un indic e  
alfabetic al parohiilor şi satelor din cuprinsul eparhiei 
Hotinului, numele preoţilor şi c întăreţilor pe parohii, cerc uri ş i 
judeţe. 
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Vo lumul a fost redactat şi imprimat sub îngrijirea lu i 
Constantin Tomesc u, profesor la Fac ultatea de Teologie din 
Chişinău, înfiinţată în toamna anului 1926. 

 
11. Blaga, Luc ian. Trilogia c ulturii: Orizont şi s til. Spaţiu l 

mioritic . Geneza metaforei şi sensul culturii / Lucian 
Blaga. – Buc ureş ti: Fundaţia Rega lă pentru Lit.  şi Artă,  
1944. – 514 p. – (Bib l. de Filosofie Românească). 

 
Filosofia culturii este 
un domeniu în care 
autorul abordează 
probleme noi cu 
interpretări originale.  

Fenomenul 
definitoriu al unei 
culturi, după Blaga, 
este stilu l determinat 
de fac tori 

inconştienţi. 
Ap lic înd teoria sa la 
cultura româneasc ă, 
Blaga c ons ideră că 
aceasta e determinată 
de “spaţiul m ioritic” 
spec ific civilizaţ ie i 
române. 

Cartea a văzut 
lumina tiparului într-

un număr de 4200 exemplare pe hîrtie vidalon. 
 

12. Bogdan-Duică, G. Istoria literaturii române moderne: 
Întâii poeţi munteni / G. Bogdan-Duică. – Cluj: 
Ardealul, 1923. – 318 p. – (Bib l. Dacoromâniei. Nr.1). 

 
Volumul cuprinde o parte din lec ţiile de is torie literară 

română ţinute de autor la Un iversitatea din Cluj. Cititorul va 
găs i mai multe informaţii despre viaţa ş i creaţia lui I.  
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Văcăresc u, E. Rădulescu, V. Cârlova, C. Fac a, Gr. 
Alexandrescu, C. Boliac . 
 
13. Bontilă, George C. Tehnic a testelor psihologice / 

George C. Bontilă; cu o pref. de C. Rădulescu-Motru. – 
Buc ureşti: S.n., S.a. – 110 p. 

 
Pe p. de tit. menţiunea: … III. 935. G.C. Bontilă 

 
Cartea c onţine 16 tes te de inteligenţă pentru elevi: 

teste de memorie auditivă a cuvintelor, atenţie concentrată, 
rapiditate manuală, înţelegere verbală. Testele sînt însoţite 
de diverse instruc ţiuni privind aplicarea lor, oferind 
pos ibilitate profesorului să descopere aptitudinile ş i s tările 
emotive ale elevilor. 

 
14. Brăilo iu, Cons tantin. Poeziile soldatului Tomuţ din 

războiul 1914–1918 / Constantin Bră iloiu; Societatea 
compozitorilor români. – Bucureşti: Monitorul ofic ia l ş i 
imprimeriile s tatului. Imprimeria c entrală, 1944. – 80 p. 

 
Reputatul etnolog român analizează şi comentează 

versurile soldatului din armata austro-ungară Vasile Ion 
Tomuţ, originar din satul Botoşana, judeţul Suceava. Sc rise, 
în anii primului război mondial, în formă populară, versurile 
lu i V. Tomuţ sînt consacrate vieţii soldaţilor pe front, 
atitudin ii lor faţă de război, dorului de patrie, fric ii de 
moarte, depărtării de c ei dragi. Arta poeziei lu i Tomuţ es te 
studiată minuţios  în comparaţie cu c ea populară. 
 
15. Brătescu-Voineş ti, Ioan Al. Din pragul apusului: 

Gânduri. Amintir i / Ioan Al. Brătescu-Voineşti. – 
Buc ureşti: Cartea Româneasc ă, 1943. – 201 p. 

 
 Trecînd c u amintirea prin viaţa sa, autorul îşi expune 
gîndurile despre viaţă, oameni, frumos şi urît, despre bine şi 
rău, despre drept şi nedrept. 
 Capitolul “Luceafărul” este dedicat marelui Eminescu. 
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16. Brăt ianu, Gheorghe I. Nic olae Iorga: (Trei cuvântări) / 
Gheorghe I. Brătianu; Ins t. de Lit. universală “N.Iorga”. 
- Bucureşti, 1944. – 79 p. 

 
 Trei c uvântări despre marele N. Iorga ros tite de 
istoric ul Gheorghe I. Brătianu la 3 şedinţe: una la 6 
dec embrie 1941 - la redesc hiderea Inst. de Is torie universală, 
alta – la şedinţa de deschidere a anului academic la Ins t. de 
Istorie universală “N.Iorga” (6 decembrie 1942) ş i a 3-a - la 
şedinţa public ă solemnă de la Ac ademia Română (26 mai 
1943). Toate trei discursuri sînt pătrunse de o consideraţie 
deosebită faţă de N. Iorga, mândria neamului românesc. 

 
17. Brăt ianu, Gheorghe I. Nic olae Iorga apărător al 

drepturilor româneş ti / Gheorghe I. Brătianu; Inst. de 
Istorie universală “N.Iorga”. – Bucureşti, 1943. - 23 p. 

 
 Broşura  conţine 2 c apitole. Primu l prezintă o trecere 
în revistă a ac tivităţ ii Institutului de istorie universală 
“N.Iorga” ilus trată cu 2 fresce de Olga Crec eanu ce 
înfrumuseţează intrarea în institut. 
 Al doilea conţine o c aracteristic ă a preocupărilor lu i 
N. Iorga întru apărarea drepturilor poporului român. 

 
18. Brăt ianu, Gheorghe I. O enigmă ş i un mirac ol istoric : 

poporul român: cu 5 planşe ş i 2 hărţi afară din text / 
Gheorghe I. Brătianu. – Bucureşti: Fundaţia pentru Lit.  
şi Artă “Regele Carol II”, 1940. – 138 p. – (Mică 
enciclopedie 3) 

 
Pe p. de tit şi la p.138 ex-libris ştampilă: 
Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Istorie-
Filozofie. Secretariat şi semnătura M.Kander. 
Volumul a fost tipărit pe hîrtie vidalon vărgată, într-
un număr de 26 exemplare (care au fost numerotate 
de la 1 la 26), nefiind puse în comerţ. 
 

 În aces t studiu (care constituie o replică la cartea 
savantului Ferdinand Lot “Sfîrşitul Lumii Antic e ş i 
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Inceputurilor Evului Med iu”) găsim informaţii preţioase 
despre originea poporului român, unitatea lingvis tică, 
elemente de etnografie, geografie ş i arheologie, prec um şi 
unele aspec te ce ţin de istoria românilor din sec. al XIII-lea şi 
al XI V- lea. Volumul a  fost sc ris în limba franceză în vara 
anului 1937. Valoarea acestei c ărţi c reşte şi prin prezenţa 
celor 5 planşe ş i 2 hărţi (Dac ia în sec . al IV-lea după 
C.Patsch ş i România în vremea năvălir ilor din sec. al IV-lea 
– VII-lea). Lucrarea c uprinde un rezumat cronologic  al 
istorie i Europei Centrale ş i 2 indici: unul de nume ş i altul de 
materii.  
 
19. Brezoianu, Ioan. 
Mănăstirile zise 
închinate ş i călugării 
stăpîni / Ioan 
Brezoianu. – Buc ureşti: 
Tipografia c olegiulu i 
Sf. Sava, 1861. – 167 p. 
 

Lucrarea scoate 
la lumină documente de 
arhivă despre 
mănăstirile româneşti 
din secolele 17-18, care 
erau închinate 
mănăstirilor din 
Rumelia (Turc ia), 
Muntele Athos, 
Patriarhiei de la 
Ierusalim, Alexandria ş i 
Antiohia.  

 
Firul povestirii a junge pînă la 1885, anul autoc efalie i 

Bisericii Ortodoxe Române. Prezintă interes pentru teologi, 
istoric i şi toţi cei care manifestă interes faţă de istoria 
mănăstirilor româneşti. 
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20. Buletinul societăţii regale române de geografie. – 
Buc ureşti: T ipogr. Curţii Regale, F. Gobl F II, 1921  

T. 39, 1920 / Publ. prin îngrijirea c omitetulu i de red. – 
Bucureşti: T ipogr. Curţii Rega le, F. Gobl F II, 1921. – 
496 p. 
 
Donaţie de la Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi  
Bucov ina, Filiala“Costache Negri” Galaţi 
 
Societatea Regală Română  de Geografie înfiinţată la 

15 iunie 1875 de Regele Carol I a fost recunoscută  ca 
persoană morală şi juridică  şi de instituţiune de utilitate 
publică prin legea promulgată  la 20 februarie 1897, 
autentificată  prin ştampilă: Societatea Regală Română de 
Geografie Bucureşti 1875, expusă pe p. de tit.  

Pe copertă şi p. de tit. Semnătura: P.A. Vasiliu Galaţi 
1931 

Pe p.5 şi 7 semnătura Gheorghiu Const. Cl.VIII a 
S.T.G 29 decembrie 1939 Galaţi. 

  
Bu letinul este s tructurat în 3 c apitole. Primul, cel 

ştiinţ if ic , oferă cititorilor materiale ale c onferinţelor cu 
tematic ă geografic ă, rapoarte, c ronici, recenzii. Al doilea,  
vine să prezinte diverse ac te ale societăţii, inclus iv şi cele 
financ iare. Anuarul membrilor soc ietăţii regale de geografie 
este expus în capitolu l III: Preşedinte şi protec tor Majestatea 
Sa Regele Ferdinand I; Preşedinte de onoare Majes tatea Sa 
Regina Maria; Membru de onoare Principele Carol a l 
României 

 
21. Caracostea, D. Critic e literare: în 2 Vol. / D. 
Caracos tea. – Bucureş ti: Fundaţia Regală pentru Lit. şi Artă,  
1943-1944.(Scriitori români contemporani)) 

Vol. I. – 1943. – 241 p.  
Vol. II. – 1944. – 464 p. 
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În articolele sale de c ritic ă literară, autorul meditează 

asupra destinului poetului şi menirii poeziei, analizează unele 

momente din creaţia lu i V. Alecsandri, T. Maiorescu, M. 
Dragomirescu, A. Macedonsc hi, T. Arghezi, G. Donna, N. 
Crainic . 

 
22. Carol 1, Rege al României. Cuvântări şi s crisori. – 

Buc ureşti: Ins t. de Arte grafice Carol Gobl, 1909. 
T. 1. – 552 p. 
T. 2. – 592 p. 
T. 3. – 742 p. 
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Cele  3 volume reflectă domnia de peste 40 de ani a 
Regelui Românie i Carol 1.  

Sc risori, cuvîntări, mesaje, telegrame expediate cu 
diverse ocazii au fos t adunate de prin mulţimea de ziare 
oficiale a le timpulu i. 

Var iat este conţinutul doc umentelor: probleme de 
politic ă, economie, artă militară, c ultură. Uneori ele scot 
pe prim plan şi momente de viaţă intimă: unele vesele, 
senine, altele negre de durere. Toate, însă, sînt pătrunse de 
sentimentul datoriei faţă de Patrie, impuse suveranului de 
Providenţa Divină. Indexul rerum de la finele tomului 3 va 
înlesni considerabil utilizarea ediţ ie i. 

 
 

 
Biblioteca Ştiinţif ică a Universităţii de Stat din Bălţi 

este posesoarea unui număr impunător de cărţi rare 
româneşti din mai multe colecţii de carte, av înd drept 
scop popularizarea operelor celebre semnate atît de 
scriitori din ţară  cît şi de peste hotare. Amintim: 
“Biblioteca Universală”, “Biblioteca pentru toţi”, 
”Scriitori români contemporani”, “Clasicii români”, 
“Clasicii români comentaţi”. 
 O bună parte din cărţile colecţiilor au fost prezentate 
în prima fasciculă .  

În fascicula a II-a oferim cititorilor informaţii despre 
cărţile rare din cele mai numeroase colecţii: “Biblioteca 
pentru toţi”, ”Clasicii români” şi “Clasicii români 
com entaţi”. 
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“Biblioteca pentru toţi” 

 
 

23. Alecsandri, Vasile. Sc risori inedite: Corespondenţă cu 
Edouard Grenier 1855 – 1885 / Vasile  Alecsandri; trad. 
şi publ. cu o introd. de S. Alexandrescu-Dorna. – 
Buc ureşti: Ed. Libr. “Universala”, S.a. – 92 p. – (Bib l.  
pentru toţi; 686). 

  
Donaţie de la Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi  
Bucovina, Filiala“Costache Negri” Galaţi 
 

24. Benador, Ury. Appassionata: Prelludiu la Beethoven. 
Final: Nuvele /  Ury Benador. – Buc ureşti: Ed. Sosec  & 
CO, S.a. – 181 p. – (Bibl. pentru toţi; 1559-1560). 

 
Donaţie de la Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi  
Bucovina, Filiala “Costache Negri” Galaţi 
 
Eroul ac estor trei nuvele es te Marele Beethoven, c el 

care a învins pînă şi destinul, ajungînd BEETHOVEN spre 
binele întregii lumi. 

 
25. Bourget, Paul. Dureroasă enigmă / Paul Bourget; trad. 

de A.V.  Roşculeţ. – Buc ureşti: Ed. Libr. “Un iversala” 
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Alcalay & CO., S.a. - 163 p. – (Bibl. pentru toţi; 874-
875). 

 
Donaţie de la Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi  
Bucovina, Filiala „Costache Negri” Galaţi 
 

26. Chateaubriand. Atala şi Rene / Chateaubriand; trad. de 
N. Daşcovici. – Bucureşti: Ed. Libr. “Universala” 
Alcalay & CO, S.a. – 160 p. – (Bib l. pentru toţi; 550). 

 
Două povestiri- idile care au fos t tălmăcite în urma 

c ălătoriei autorului în Canada. 
  Împreună c u el c ititorul poposeşte în mai multe locuri 

de acolo, luînd cunoştinţă de viaţa indienilor aborigeni: 
obiceiurile, c onvieţuirea alături de europeni, orientarea spre 
c reştinism.  

 
27. Chateaubriand. Ultimul Abenceraj: Nuvelă is toric ă / 

Chateaubriand; trad. de S. Alexandrescu-Dorna. – 
Buc ureşti: Ed. Libr. “Universala”, Alc alay & CO, S.a. – 
71 p. – (Bibl. pentru toţi; 550). 

 
Autorul readuce în faţa c ititorului momente de 

deplasare a maurilor din Spania pe teritoriul Afr ic ii. 
 

28. Courteline, George. Taina familie i (Boubouroche): 
Comedie în două acte; Lin iştea casei: Comedie într-un 
ac t / George Courteline; trad. de I.A.Basarabescu – 
Buc ureşti, S.a. – 82 p. – (Bib l. pentru toţi; 1105). 

 
29. D’Annunzio, Gabriele. Martirul şi a lte nuvele / Gabriele 

D’Annunzio; trad. S. Alexandrescu-Dorna. – Buc ureşti, 
S.a. – 88 p. – (Bibl. pentru toţi; 570). 

 
30. D’Annunzio, Gabriele. Pământ virgin: Nuvele şi sc hiţe / 

Gabriele D’Annunzio; trad. de S.T. – Bucureşti, S.a. – 
94 p. – (Bibl. pentru toţi; 873). 
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Donaţie de la Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi 
Bucov ina, Filiala „Costache Negri” Galaţi  

 
31. Fogazzaro, Antonio. Pereat Rochus şi alte  nuvele /  

Antonio Fogazzaro; trad. de N. Daşc ovic i. – Buc ureşti, 
S.a. – 98 p. – (Bibl. pentru toţi; 1167). 

 
Donaţie de la Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi 
Bucov ina, Filiala „Costache Negri” Galaţi 

 
32. Hervieu, Paul. Goana torţelor: Piesă în 4 acte / Paul 

Hervieu; trad. de Emil D. Fagure. – Buc ureş ti: Ed. Libr. 
„Universala”, S.a. – 122 p. – (Bib l. pentru toţi; 706-706 
bis) 

 
Donaţie de la Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi 
Bucovina, Filiala „Costache Negri” Galaţi 
 

33. Horaţiu. Satire: Trad. juxtalin iară şi trad. liberă de 
profesori asociaţi. Cartea 2 / Horaţiu. – Bucureşti: Ed.  
Libr. “Universala”, Alc alay, S.a. – 269 p. – (Bib l.  
pentru toţi; 1461-1463)  

 
Donaţie de la Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi 
Bucovina, Filiala „Costache Negri” Galaţi 

 
34. Kleist, He inrech von. Logodna din st. Domingo şi alte 

povestiri / He inrech von Kleist; trad. de H. Sanielev ic i.  
– Bucureşti, S.a. – 92 p. – (Bib l. pentru toţi; 785). 

 
Donaţie de la Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi 
Bucovina, Filiala „Costache Negri” Galaţi 

 
35. Klopştock, Sărmanul. Relief / Sărmanul Klopştock. – 

Buc ureşti, S.a. – 143 p. – (Bibl. pentru toţi; 1417-1418). 
 

Donaţie de la Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi  
Bucovina, Filiala „Costache Negri” Galaţi 
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36. Lăpedatu, Alex. Din zilele de c ădere ale lui Mihai-Vodă 
Viteazul: XVI Naraţiuni istoric e / Alex Lăpedatu. – S.l., 
S.n., S.a. – 167 p. – (Bibl. pentru toţi; 469-470). 

 
Donaţie de la Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi  
Bucovina, Filiala”Costache Negri” Galaţi 
 
În ac estă luc rare, istoricul A. Lăpedatu, descrie faptele 

marelui domnitor în ultimii ani de domnie, în spec ial 
perioada de după unirea c elor trei ţări româneş ti. 

Studiul cuprinde ş i portretul lu i Mihai Vodă Viteazul 
realizat de gravorul Sadeler la Praga în 1601  
 

37. Lemaitre, Jules . Briseis – Tânără Preoteasă: Nuvele / 
Jules Lemaitre; trad. şi note explic ative de Dr. Benedic t 
Kanner. – Bucureş ti: Ed. Bibliotec a pentru toţi, S.a. – 
124 p. – (Bibl. pentru toţi; 1164-1165). 

 
Donaţie de la Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi  
Bucovina, Filiala „Costache Negri” Galaţi 

 
38. Maeterlinck, Mauric e. Justiţia / Mauric e Maeterlinck; 

trad. de E. Farago. – Bucureşti: Ed. Libr. „Un iversala” 
Alcalay & CO, S.a. – 88 p. – (Bibl. pentru toţi; 573). 

 
Donaţie de la Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi  
Bucovina, Filiala ”Costache Negri”Galaţi 
 

39. Maior, Petru. Dialogul: Pentru înc eputul limbii române 
între nepot ş i unchiu / Petru Maior; cu note biogr. şi o 
sc urtă analiză introd. de Alex. I. Stoic escu. – Buc ureşti: 
Ed. Libr. „Un iversala”, S.a. – 72 p. – (Bibl. pentru toţi;  
1176). 

 
Prima parte a Dialogului es te consacrată originii ş i 

purităţii limbii române, c ea de a doua – limbii latine 
poporane şi clasice. Discuţia de la s fîrşitul dialogului are 
drept obiect elementul slav al limbii române.  
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40. Maugham, Somerset W. Din oceanul Pacific : Nuvele /  
Somerset W. Maugham; trad. de V. Demetrius . – 
Buc ureşti: Ed. Bibliotec a pentru toţi, S.a. – 158 p. – 
(Bib l. pentru toţi; 1234-1235). 

 
41. Munteanu-Bârlad, Gh. N. Cos tac he Negri: Viaţa ş i 

vrednic ia lu i / Gh. N. Munteanu-Bârlad. – Buc ureşti: 
Ed. Libr. “Universala” Alc alay & CO, S.a. – 115 p. – 
(Bib l. pentru toţi; 700-700 bis). 

 
Profesorul Munteanu-Bârlad c insteşte prin monografia 

sa pe unul din c ei mai activi militanţi pentru crearea unei 
Românii moderne, politice şi culturale din sec. 19, C. 
Negri. 

Autorul evidenţiază ac tivitatea politică a lui C. Negri 
în Divanul ad-hoc, c ea diplomatică la Constantinopol şi 
cea literară c a poet şi prozator. 

 
42. Nietzsche, Friedrich. Ditirambe către Dionysos : Poezii /  

Friedric h Nietzsche; trad. de George Silviu. – Buc ureşti: 
Ed. Libr. „Universala” Alcalay & CO, S.a. – 35 p. – 
(Bib l. pentru toţi; 1057). 

 
Donaţie de la Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi  
Bucovina, Filiala „Costache Negri” Galaţi 

 
43. Opatoşu, Iosif. Linşaj / Iosif Opatoşu; trad. de Gustav S. 

Gal. – Bucureşti: Ed. Socec  & CO, S.a. – 116 p. – (Bib l.  
pentru toţi; 1561-1562). 

 
44. Pillat Ion. Pe Argeş  în sus: Ediţ ie nouă definitivă / Ion 

Pillat. – Bucureşti: Ed. Libr. “Universala” Alcalay & 
Co., S.a.. – 143 p. – (Bibl.pentru toţi; 1404-1405). 

 
Donaţie de la Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi  
Bucovina, Filiala „Costache Negri” Galaţi 
 
În acest volum autorul a adunat poezii de inspiraţie 

argeşeană public ate anterior în mai multe culegeri: 
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“Florica”, “Toamna amintirii”, “Trecutul viu”, 
“Limpezimi argeşene”, “Calendarul viei”, “Cîntece de 
demult”. 

 
45. Rădulescu-Motru, Constantin. Ştiinţă şi Energie : 

Introduc ere; Concepţiunea energetic ă asupra naturii; De 
docta ignorantia; Filozofia monis tă; Energie socială /  
Constantin Rădulescu-Motru. – Bucureşti: Ed.  
Bib lioteca pentru toţi, S.a. – 120 p. – (Bibl. pentru toţi;  
241). 

 
Donaţie de la Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi 
Bucovina, Filiala”Costache Negri” Galaţi 

 
Lucrarea sc oate în evidenţă unele gânduri ale autorului 

despre raportul dintre om şi natură, despre rostul ştiinţei în 
cunoaş terea naturii, despre triumful inte ligenţei umane. 

 
46. Schiller, Friedric h. Don Carlos – Infantul Spaniei: 

Tragedie în 5 acte / Friedrich Schiller; trad. de W. Ghül. 
– Buc ureş ti: Ed. Libr. „Un iversala” Alcalay & CO, S.a.  
– 237 p. – (Bibl. pentru toţi; 328-329). 

 
Donaţie de la Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi 
Bucovina, Filiala”Costache Negri” Galaţi 

 
47. Schiller, Friedric h. Wilhelm Tell: Dramă în 5 acte / 

Friedric h Schiller; trad. de B. Marian. – Buc ureş ti: Ed.  
Libr. „Universala” Alcalay & CO, S.a. – 172 p. – (Bib l.  
pentru toţi; 328-329). 

 
Donaţie de la Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi 
Bucovina, Filiala”Costache Negri” Galaţi 

 
48. Sienkiewicz, Henryk. In zadar / Henryk Sienkiew icz; 

trad. de Haralamb M. Ciocălteu. – Bucureşti: Libr. 
Un iversală Leon, Alc alay, S.a. – 207 p. – (Biblioteca 
pentru toţi; 1185).  
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E una din primele înc ercări literare ale scriitorului 
polonez în care este reflec tată dispoziţia nedeterminată a 
tineretului polonez după reprimarea rebeliunii din 1863. 
 

49. Sofoc le. Antigona: Tragedie / Sofoc le; trad. de Mihail 
Dragomirescu. – Bucureşti: Ed. Libr. “Un iversala” 
Alcalay & CO, S.a. – 77p. – (Bibl. pentru toţi; 1186). 

 
 Textul c elei mai răscolitoare tragedii teatra le greceşti 
este însoţit de o introduc ere c u referire la arta traduc erii 
lucrării şi o notiţă critică. 
  

50. Szavlovski, I.L. Chronologie, c alendare şi reforma 
c alendarului / I.L. Szavlovski. – Buc ureşti: Ed. Libr. 
Storc Muller, 1898. – 57 p. – (Bib liotec a pentru toţi; 
159). 

 
Donaţie de la Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi 
Bucovina, Filiala ”Costache Negri” Galaţi 

 

În c artea prezentă s înt aduse contribuţii documentare 
referitoare la c ronologie, c alendare ş i reforma 
calendarului. Au trecut mai multe sec ole în munc ă asiduă, 
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studii, cerc etări, c ăutări ale celor mai lucide minţi din 
toate vremurile pînă ce s-a ajuns la descoperirea „orarului 
ceresc”, determinîndu-se şi stabilindu-se măsura timpului, 
cum o avem as tăzi în c alendare. Cîteva rînduri s înt 
consacrate lui Harr ison, inventatorul c ronometrului.  

Valoarea cărţii sporeş te prin prezenţa tabelei: „Pentru 
regularea c easornic elor după cadranul solar + sau – de 
minute, de cît arată c adranul”. 

 
51. Vianu, Tudor. Trei c ritici literari. – (T itu Maiorescu, 

Mihail Dragomiresu, E. Lovinesc u) / Tudor Vianu. – 
S.l. : Ed. „ Bibliotec a pentru toţi”, S.a. – 96 p. – (Bib l.  
pentru toţi; 1350). 

 
Donaţie de la Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi 
Bucovina, Filiala ”Costache Negri” Galaţi 

 
 Cartea inc lude prelegerea ţinută la Fac ultatea de 

Filosofie şi Litere din Buc ureş ti cu prilejul centenarului lu i 
T. Maioresc u, lec ţia ros tită la deschiderea cursului de 
Estetic ă şi c ritică literară la  aceeaşi facultate consac rată lui 
M. Dragomirescu, prec um ş i un omagiu de simpatie ş i 
respec t adus lui E. Lovinescu la împlin irea vîrstei de 60 de 
ani. 

 
 

“Clasicii români”  
“Clasicii români comentaţi” 

 
52. Alecsandri, Vasile. Poez ii /  Vasile Alec sandri; ed. 

îngrijită, adnot. ş i coment. de G.C. Nicolescu; cu o 
prefaţă de N.I. Popa. – Bucureşti: Ed. Lit. şi Arta, S.a. – 
470 p. – (Clas ic ii români). 

 
Cartea cuprinde c ele mai valoroase ş i s emnificative 

poezii ale lui V. Alec sandri. Ca text de bază a fost luată 
ediţ ia de poezii publicată de autor în 1875 cu titlul “Opere 
complete” c u “Doinele”, “Lăc rămioarele”, “Mărgăritarele”,  
adăugîndu-se la finele publicaţiei “ Varia”. 
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53. Alecsandri, Vasile. Proza. Amintiri. Povestiri romantice 

/ Vas ile Alecsandri; ed. coment. de Al. Marcu; sub 
îngrijirea lui N. Cartojan. – Craiova: Ed. Sc risul 
Românesc , 1939. – 325 p. – (Clas ic ii români 
comentaţi). 
 

Donaţie de la Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi 
Bucovina, Filiala”Costache Negri” Galaţi 

 
 
De rînd c u “Amintir ile ş i poves tirile romantice”, 

c artea cuprinde ş i un c uvînt introductiv dedicat vieţii ş i 
operei literare a lui Vasile Alec sandri. 

 
54. Alecsandri, Vasile. Teatru. Vol. 1 / Vasile Alec sandri;  

cu o introd. de G. Orzea şi F.I. Bociort. – Bucureş ti: Ed.  
de Stat pentru Lit. şi Artă, 1952. – 488 p. - (Clasic ii 
români).  

 
 Primul volum din opera dramatică a lui V. Alec sandri 
include canţonete comice, vodeviluri, c omedii şi feeria 
Naţională “Sînziana ş i Pepelea” f iind struc turate în ordine 
cronologic ă. 
 
55. Alecsandri, Vas ile. Teatru – comediile / Vas ile 

Alecsandri; Ed. c oment. de Alexandru Iordan, 
bibliotec ar la Academia Română. – Craiova: Sc risul 
Românesc , S.a. – 449 p. – (Clasicii români comentaţi). 

 
 Comediile lui V. Alec sandri sînt prezentate în 3 
capitole: Canţonete cu “Barbu Lăutarul”, “Herşcu 
Boccegiul”; Vodeviluri cu “Piatra din c asă”, “Rusaliile”,  
“Chiriţa în Iaş i” şi Comedii c u “Iorgu de la Sadagura” şi 
“Bo ieri şi cioc oi”. 
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56. Alexandrescu, Grigore. Opere complete. Poezii ş i proză 

/ Grigore Alexandrescu; Ed. îngrijită de G. Bă ic ulescu. 
– Bucureşti: Cugetarea-Georgescu Delafras, S.a. – 301 
p. – (Clasic ii români c omentaţi). 

 
 Opera completă a autorului este prezentată în două 
capitole: “Poezii” şi “Proză”. 
 Poeziile se divizează la rîndul lor în: “Meditaţii ş i 
elegii”, “Ep istole”, “Satire. Fabule”, “Ocazionale”, 
“Epigrame”. 
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 Cititorul va avea posibilitatea să ia c unoştinţă de o 
rubrică specială care oferă amintir i ale contemporanilor 
despre Grigore Alexandrescu. 
 
57. Bălcesc u, N. Opere / N. Bălc escu. – Bucureşti: Ed. de 

Stat pentru Lit. şi Artă, 1952. – 252 p. – (Clasic ii 
români). 

 
 Volumul pune la dispoziţia c ititorului opera patriotică 
a lui Nicolae Bălcescu ce a slujit idea lurilor înalte ale 
poporului român.  
 Opera militantulu i dîrz este precedată de cîteva 
mărturii ale marilor clasici: V. Alecsandri, M. Eminescu, 
Al.I. Odobescu, I. Ghic a despre viaţa şi opera sa. 
 
58. Bolintineanu, Dimitrie.  Sc rieri alese / Dim itr ie 

Bolintineanu; c u o prefaţă de D. Popovic i, prof. 
universitar. – Craiova: Scrisul Românesc, S.a. – 394 p. 
– (Clasicii români comentaţi).  

 
Pe p. de tit. menţiunea: Pălăseanu 
.Pe p 2 portretul lui D. Bolintineanu în creion de 
Barbu Iscov escu. Originalul în colecţia de stampe a 
Academiei Române 
 
Volumul tinde să dea c irculaţiei largi s crierile cele mai 

carac teris tice ale lui Dimitr ie Bo lintineanu pentru epoca sa, 
epocă agitată de pas iuni politic e puternice. Culegerea 
cuprinde c reaţii poetice alese ale lu i D. Bolintineanu: 
“Traduceri”, “Reverii şi Diverse”, “Basme”, “Legende 
is toric e”, “Mac edone”, “Florile Bosforului”, “Conrad”. 
 
59. Budai-De leanu, I. Ţiganiada / I. Budai-Deleanu; ed. 

îngrijită de J. Byck. – Buc ureşti: Ed. de Stat pentru Lit.  
şi Artă, 1953. – 443 p. - (Clasic ii români). 
 

 Alegîndu-şi un subiect alegoric  (peripeţiile hazlii ale 
unei armate ţigăneşti), I. Budai-Deleanu a creat o operă 
satiric ă pătrunsă de patriotism. 
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 Prin c ritica monarhiei despotice, nobilimii ş i c lerului,  
scriitorul loveş te în orînduirea feudală, ridicîndu-se 
împotriva asupririi naţionale şi sociale a poporului român. 
 Versif ic aţie bogată, figuri de stil de o rară 
expresivitate. 
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60. Caragiale, Ion Luca. Teatru / Ion Luca Caragiale; c u o 
introd. şi note de D. Murăraşu. – Craiova: Sc risul 
Românesc , S.a. – 384 p. - (Clasic ii români c omentaţi). 

 
 Culegerea propune patru lucrări de teatru: “O noapte 
furtunoasă”, “O scrisoare pierdută”, “Năpasta”, “Conu 
Leonida faţă cu reacţiunea” şi un cuvînt înainte “I.L. 
Caragiale – autor dramatic”. 
 
61. Cantacuzino, Constantin. Istoriia Ţării Rumâneşti: Intru 

c are să cuprinde numele ei cel d intâi ş i c ine au fos t 
loc uitorii ei atunc i / Constantin Cantacuzino. - Ed. de pe 
un manuscript nec unoscut , îngrijită şi comentată de N. 
Cartojan ş i D. Simonescu. – Craiova: Sc risul 
Românesc , S.a. – 133 p. – (Clasicii români comentaţi) 

 
Pe p. de tit. ştampila editurii „Scrisul Românesc” 

 
 O lucrare despre is toria poporului român înc epînd cu 
romanizarea Dac iei şi pînă la aşezarea Hunilor în Panonia. În 
centrul atenţiei se află problema latinităţ ii poporului român. 

Cartea conţine mai multe ilustraţii, d intre care amintim : 
Stema familiei Cantac uzino; Bib lia lui Şerban Cantacuzino, 
Bucureşti, 1688; Ms. nr.1267, f.207 din Biblioteca 
Ac ademiei Române cuprinzând „Istoria Ţării Româneşti 
dintru înc eput”; Cugetări extrase şi scrise de Stolnicul 
Cons tantin Cantac uzino din opera lui Cicero (pe vremea 
studiilor la Padova). Manuscrisul nr.1498, f. 42 v. din 
Bib liotec a Academiei Române... 
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62. Cronic a lui I. Neculc e. Vol. 1 / Ed. a 3-a revăzută ş i 

întregită, îngrijită de Al. Proc opovici. – Craiova: Sc risul 
Românesc , 1942. – 256 p. – (Clas ic ii români 
comentaţi). 
 

 

Cronica deapănă istoria Moldovei între anii 1661-1773, un 
loc aparte revenind domniei lui D. Cantemir. Plină de 
înţelepc iune şi frumuseţe a c uvîntului, cronica denotă dragos te 
profundă de neam şi ţară. Două hărţi geografic e: a Europei şi a 
Moldovei din perioada respectivă sporesc  valoarea 
documentară a cronic ii. 
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63. Eliade-Rădulescu, Ioan. Scrieri politic e, soc iale ş i 

lingvis tice / Ioan Eliade-Rădulesc u; ed. coment. de G. 
Băiculescu. – Craiova: Ed. Sc risul Românesc , S.a. – 
334 p. – (Clas ic ii români c omentaţi).  

 
La p.III ex-libris ştampilă: Profesor Ion Cîrlan. Ex 
libris mei 
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Inscripţiuni marginale la p.XIII, 5, 27,36,37,47. 
Lipseşte pagina de tit. 
În c ulegere sînt colectate sc rieri în proză din opera 

militantului entuzias t mai puţin c unoscute, dar care reflec tă 
în mare măsură cugetările politice ş i soc iale ale lui I. Eliade–
Rădulescu. 

Sc rierile s înt grupate în 4 capitole : “Lingvistica cu 
reflecţii asupra limb ii române”, “Educaţie ş i învăţămînt”, 
“Sc rieri politice şi soc iale”, “Addenda” în care s înt 
reproduse fragmente din unele scrieri referitor la 
paralelismul între limba română şi ita liană, scrisori din exil. 
 
64. Filimon, Nic olae. Ciocoii vechi şi noi sau ce naşte din 

pisică şoarec i mănânc ă / Nic olae Filimon; cu un studiu 
introd. de E. Lovinesc u. – Bucureşti: Ed. „Ancora”, S.a. 
– 264 p. – (Bibl. Clas ic ilor Români). 

 
Avînd la bază un bogat material doc umentar, romanul 

ne prezintă oameni, fapte ş i moravuri din primii 25 de ani ai 
sec. 19. Autorul conturează cu măiestrie tipul c iocoiulu i 
fanariot ros de ambiţia de a parveni c u orice preţ.  
 

65. Poeţii Văcăreşti: Vieaţa şi opera lor poetic ă / Cu o 
introd., note critice, studii bio-bibliografice ş i glosar de 
Paul I. Papadopol. – Bucureşti: Cugetarea – Georgescu 
Delafras , S.a. – 356 p. – (Clasicii români comentaţi).  

 
       Pe p. de tit.ex-libris ştampila: Profesor Ion 
       Cîrlan. Ex libris meis. Însemnări marginale la p. 9  

Această  carte este o amintire 
 

Un modest omagiu pentru cei c e au pus în 
pămînt prima sămînţă a poeziei româneşti: poeţii 
Văcăreşti (Ienăc hiţă, Alecu, Nicolae, Iancu): opera 
completă a ac estor poeţi (poezia lir ic ă şi cea 
patriotică) ş i o trecere în revistă a vieţii şi activităţ ii 
lor. 
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66. Slav ici, Ioan. Opere. Vol. 1. Nuvele / Ioan Slavici; c u o 
prefaţă a ed. – Bucureşti: Ed. de Stat pentru Lit. şi Artă,  
1952. – 397 p. – (Clas ic ii români). 

 
 Culegerea oferă cititorului fragmente din nuvelele : 
“Popa Tanda”, “Pădureanca”, “Comoara”, “Budulea 
Taic hii”, “Moara cu noroc ”, o prefaţă, note şi un glosar. 
 

67. Şerbănescu, Th. Poezii a lese / Th. Şerbănescu; cu 
introd. de I. Petrovic i, N. Cartojan. – Craiova: Ed.  
Scrisul Românesc, S.a. – 178 p. – (Clas ic ii români 
comentaţi). 
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 Culegerea cuprinde cele mai distinse poezii de dor şi 
dragoste ale unuia din cei mai populari (grupul primilor 
poeţi) convorbirişt i. 
 
 68 .Zamfiresc u, Duiliu. Poezii: Alte orizonturi. Imnuri 
păgîne. 
Poezie nouă. 
Pe Marea 
Neagră / 
Duiliu 
Zamfirescu; 
ed. coment. 
de Mariana 
Rărincesc u, 
profesoară 
la Lic eul 
“Regina 
Maria” din 
Bucureşti. – 
Craiova: Ed. 
Sc risul 
Românesc, 
1934. – 347 
p. – (Clasicii 
români 
comentaţi). 

 
 

 O culegere de poezii a lese din mai multe volume ce se 
impun prin sensibilitate şi graţie şi atunci cînd zugrăveş te 
natura exuberantă şi c înd cugetă asupra vieţii trecătoare. 

Cartea c onţine 9 ilustraţii ş i portretul autorului. Pe pag. 
25 autograful autorului. 
 

69. Zamfirescu, Duiliu. Romanul Comăneştilor. Vo l. 1. 
Viaţa la ţară / Duiliu Zamfirescu; ed. coment. de 
Mariana Rărinc escu, profesoară la Lic eul “Regina 
Maria” din Bucureşti. – Craiova: Ed. Sc risul Românesc , 
S.a. – 207 p. – (Clas ic ii români comentaţi). 
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 Ediţ ia c uprinde partea 1 din ciclul de romane 
”Comăneştii”, o adevărată frescă a soc ietăţii româneşti de 
la f inele sec . 19 şi înc eputul sec. 20, perioada dec adenţei 
vec hii boier imi ş i rid icarea burgheziei. Autorul se 
dovedeşte a fi un exc elent c reator de tipuri literare, un 
analist fin şi remarc abil pic tor al naturii.  

 

70. Cancicov, Georgeta Mirc ea. Moldovenii: Din viaţa 
satului meu / Georgeta Mircea Cancicov. – Buc ureşti: 
Ed. Naţională-Ciornei, S.a. – 298 p.  

 
  O povestire inspirată din viaţa satului Poeni, s at din 
Moldova cu locuitori harnic i, ambiţioşi c e ştiu să munc easc ă, 
să glumească, să se distreze. 
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71. Chelc ea, Ion. Neam ş i ţară: Pagini de etnografie ş i 
folc lor / Ion Chelcea. – Buc ureşti: Atelierele 
„Imprimeria”, 1940. – 150 p. 

 
Pe p. de tit. menţiunea: Pentru Univ ersitatea 
„Al.Russo” din partea familiei Chelcea. 26/V/92 
Inscripţie marginală la p. 59. 

 
O c arte despre etnogeneza poporului român, locuri, 

oameni ş i tradiţii. 
 

72. Cioran, Emil. Sc risori din tinereţe / Emil Cioran; ed. 
bibliofilă îngr. de Al. Condeescu. – Bucureşti: Muzeul 
Lit. române, 1999. – 37 p. - (Colec ţia Manuscriptum : 
ed. originală).  

 
Es te o reproduc ere anas tatică a manuscriselor celor 12 

epistole, pe care, fiind student, E. Cioran le expedia  
(începutul anilor 30), pe cînd concepea prima lui carte de 
confesiuni–eseuri, prietenului său din copilăr ie, Bucur Tincu. 
Placheta s-a tipărit într-o singură ediţie originală de 1500 
exemplare, din care 200 pe hîrtie verge.  

 
73. Constantinescu-Iaşi, P. Biseric a Sf. Gheorghe din 

Chişinău: Extras  din Buletinul Com. Mon. Is toric e. 
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Secţia din Basarabia / P. Constantinescu – Iaşi. – Ch.: 
Tipografia Cartea Românească, 1928. – 24 p. 

 
Pe p. de tit. ex-libris ştampilă: Biblioteca ing. Radu 
Moţoc. 
 

Un s tudiu minuţios despre Biserica Sf. Gheorghe din 
Chişinău, monument de o importanţă is toric o – artis tică 
deosebită. 

Autorul îşi începe studiul c u desc rierea exteriorului ş i 
interiorului biseric ii: c lopotniţei, p ic turii a ltarulu i. Nu es te 
trecută cu vederea nici problema fixării vec himii b iseric ii.  

Cele 20 de figuri ilustrează din plin af irmaţiile 
autorului. 
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74. Conta, Vasile. Opere filosofic e / Vasile Conta; Ed. rev. 
şi însoţită de o introd. de N. Petrescu. – Buc ureş ti: Ed.  
Cartea Româneasc ă, S.a. – 544 p.  

 
În carte sînt întrunite luc rările gînditorului român, 

autor al unui sis tem filosofic  materialist.  
Pentru orientarea c ititorului a fos t scrisă o schiţă 

biografică şi o introduc ere critică asupra operei filosofului. 
 

Biblioteca Univ ersităţii bălţene deţine mai multe 
numere ale rev istei „Convorbiri literare”, revistă fondată de 
societatea „Junimea” ce apare cu interv ale, din 1867 pînă 
în 1944, direcţionată  de aşa personalităţi ca: I. Negruzzi, S. 
Mehedinţi, I.E. Torouţiu ... 

 Anii 1867-1885 – perioadă ieşeană. 1867-1872 – 
rev ista apare bilunar, 1872-1885 – apare lunar. 

Cîtev a numere din perioada respectivă: 
 
75. Convorbiri literare: [revistă] / Red. I. Negruzzi. – Iaşi: 

Tipografia Naţ ională, 1867. – Nr. 1-2. – (Reproducere 
la SC. “Alpha Centaur” S.R.L. Martie 1997). - 28 p. 

 
Es te o reproducere anastatic ă a primului număr al 

revistei ce apare la Iaş i în 1867, conţinînd un articol-program 
semnat de Iac ob Negruzzi, un apel către autorii români, un 
studiu al lui T itu Maiorescu despre poezia română, cîteva 
traduceri din creaţia poetului A. Lamartine, anunţuri literare 
şi ş tiinţif ic e. 
 
76. Convorbiri literare: [revistă]. Anul XVIII. 1 Aprilie 

1884 – 1 martie 1885 / Red. Iacob Negruzzi. – Iaşi: 
Tipografia Naţională, 1885. – 496 p. 

 
Volumul c uprinde 12 numere ale revistei cu o tablă de 

materii unic ă şi paginaţie c ontinuă. În numerele respec tive 
ale revistei au fost public ate poezii a le timpului semnate de 
B.P. Haşdeu, V. Micle, A. Naum, V. Pogor, G. Sion, 
comediile  lui V. Alec sandri ş i I.L. Caragiale, studiile literare 
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şi ştiinţ if ic e ale cerc etătorilor de la finele sec . 19: V. Pogor, 
D. Onciul, A. Papadopolo-Calimah, P. Ispirescu. 
 

Din aprilie 1885 rev ista se publică la Bucureşti: 
1885-1916         
1919-1944        
Biblioteca Universităţii este posesoarea mai     
multor numere din perioada bucureşteană .    
Numerele revistei dintr-un an sau altul sînt legate  
av înd paginaţie şi tablă de materii unice.  

 
77. Convorbiri literare: Rev. fondată de Soc. “Junimea” din 

Iaş i la 1 martie  1867. – Bucureş ti, 1913. – Nr.1-12. – 
1311 p. 

 
Fiec are din cele 12 numere înglobează pe paginile sale 

creaţii literare, semnate de scriitori români (D. Botez, E. 
Farago, D. Zamfiresc u, P. Cernea…) ş i scriitori străini (A. de 
Vigny, W. Shakespeare…); articole ş tiinţif ic e de tematică 
diversă, c ronic i ale timpului: politică, economică, şcolară… 
Unele din ele se c er a fi evidenţiate: C. Constantin. Ce cred 
studenţii despre unele probleme soc iale şi c ulturale; N. 
Moisescu. Şc oala educativă; Din corespondenţa particulară a 
lu i C. Negri cu Alexandru Ioan Cuza. 
 
78. Convorbiri literare: [revistă] / Dir. S. Mehedinţi. – 

Buc ureşti, 1914. – Nr.1-5. – 580 p. 
 

Revista din 1914 publică impresiile şi aduc erile 
aminte ale lu i I. Negruzzi din c opilăr ie, poemul dramatic al 
lu i M. Negru “Răsare soarele”, comedia în 3 ac te a lui D. 
Zamfirescu “Voic hiţa”, poezii, artic ole ştiinţif ice, cronic i ale 
timpului. 
 
79. Convorbiri literare: [revistă] / Direc tor S. Mehedinţi. – 

Buc ureşti, 1919. – 847 p. 
 

Poeziile lu i Eug. Ciuc hi, Em. Bucuţă, Gr. 
Paraschivescu; aforismele lu i T. Maiorescu, amintirile din 
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“Junimea” de I. Negruzzi, amintir ile din c ariera diplomatică 
a lui D. Zamfirescu. 

În cronici c ititorul va găsi informaţii despre 
evenimentele politice, economic e, culturale ale timpului. 
 

Păşind în anii 20 ai secolului trecut „Convorbiri 
literare” continuă a fi revista renaşterii naţionale, publicînd 
creaţii literare de prestigiu, articole ştiinţif ice cu tematică 
actuală la început de secol, recenzii, cronici. 

Cititorul v a găsi în Biblioteca Universităţii din Bălţi 
„Convorbirile literare” din anii 1920, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29. 

Numerele rev istei sînt copertate în volume anuale, 
av înd paginaţie şi tablă de materii unice. 
 
80. Convorbiri literare: [revistă] / Direc tor S. Mehedinţi. – 

Buc ureşti, 1920. – Nr.1-12. – 775 p. 
 

Revista din 1920 propune c ititorului poezii semnate de 
Em. Bucuţă, Eug. Ciuchi, V. Vo iculesc u, T.A. Stomatead…, 
romanul “O viaţă” de M. Beza. 

Din artic olele ştiinţ if ice se cer a fi evidenţiate cele ce 
aparţin condeiului lui T. Maioresc u. România şi politic a de 
neutralizare în conflic tul european din 1914-1917. „Ceva 
filosofic pe înţelesul tuturor.” 

Evenimentele din viaţa politică, economic ă, c ulturală a 
României şi lumii sînt puse în discuţie pe paginile c ronic ilor. 
 
81. Convorbiri literare: [revistă] / Direc tor S. Mehedinţi. – 

Buc ureşti, 1921. – Nr.1-12. – 890 p. 
 

Revista continuă să public e cele mai reuş ite versuri ale 
poeţilor de la începutul sec. 20: A. Bilciuresc u, E. Ciuchi, 
Vl. Lă in iceanu, I. Sc ărlăteanu, Gr. Paraschivescu. 

Articolele şt iinţif ice tratează probleme de istorie a 
României, politică internaţională, filosofie. Prezintă interes 
deosebit un ş ir de articole ale lu i S. Mehedinţ i despre şc oala 
şi biseric a românească din timpul respectiv. 
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82. Convorbiri literare: [Rev is tă] / Director S. Mehedinţi. – 
Buc ureşti, 1923. – Nr.1-12. - 796 p. 

 
S-au învrednic it a fi public ate versurile poeţilor: G.  

Dumitrescu, E. Ciuchi, D. Zamfirescu, M. Condrea, 
impres iile de călătorie ale lu i A. Odobescu, povestirile lui 
Ion Dongorozzi. 

Beneficiarul va savura plăcerea de a citi în primul 
număr al revistei varianta română a cuvîntării lu i Iakob 
Grimm la  Ac ademia Română, în ziua de 26.01.1860, bogată 
în citări din operele savanţilor din toate timpurile referitor la 
sinec tute. 
 
83. Convorbiri literare: [revistă] / Direc tor A. Tzigara-

Samurcaş. – Buc ureş ti, 1924. – Nr.1-12. – 960 p. 
 

Compartimentul „Versuri” din 1924 găzduieşte poezii 
din opera lui G. Dumitrescu, I. Pillat, Şt. Nem ţescu, M. 
Romanescu ... 

Var iat es te spectrul articolelor ştiinţ ifice: probleme 
monetare, doc trine medicale, ideal în filosofie, statis tică. 

Recenziile din c ele 12 numere deschid uşile c ititorului 
spre a c unoaşte un număr variat şi impunător de cărţi c are au 
văzut lumina zile i la înc eputul sec . 20. 
 
84. Convorbiri literare: [revistă] / Director Al. Tz igara-

Samurcaş. – Bucureşti, 1925. – Nr.1-12. – Anul al 57-
lea. – 881 p. 

 
Revista din anul 1925 publică versurile lui G.  

Dumitrescu, Th. Naum, M. Romanescu ..., articole literare 
despre M. Eminescu, T. Maiorescu, A. France..., rec enzii, 
cronic i, fapte. România anilor 20 cu problemele ei de atunc i 
este reflectată în artic olul Reginei Maria „După război”. 
 
85. Convorbiri literare: [revistă] / Director Al. Tz igara-

Samurcaş. – Buc ureş ti. – Nr.1-12. – 1926. – 972 p. 
La compartimentul „ Versuri” şi-au găsit adăpos t mai 

multe poezii despre natură ale lui I. Buzdugan, c îteva sonete 
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ale lui I. Gane, poezii semnate de S. Tudor, G. Vignali, C. 
Buzdugan. 

Sc risori inedite a le lui V. Alec sandri, M. 
Kogălnic eanu, I. Slavici, I. Negruzzi s înt publicate în 
capitolul „Schiţe. Nuvele. Memorii”. 

„Ştiinţă şi raţionalism”, „Orientări în politica 
economic ă”, „Tătarii în ţările româneşti” sînt doar cîteva din 
tit lurile artic olelor ştiinţif ic e. 
 
86. Convorbiri literare: [revistă]. 1927. Număr jubiliar /  

Director Al. Tz igara-Samurc aş. – Buc ureşti: Atelierele 
grafic e SOCEC & CO, 1927. 

 
 Revista es te consacrată, în întregime, celebrării 

jubileu lui de 60 de ani de la apariţia primulu i număr al 
revistei (1867). 

Cititorul are posibilitate să ia cunoştinţă de toate 
discursurile rostite la şedinţele festive din 13 şi 20 martie, 
adevărate manifestări ale intelectualităţ ii româneşti. 

Din a lte publicaţii ale anului remarcăm „Dictatura 
artis tică Iorga & Co.” de Al. Tz igara-Samurc aş; „Es te 
sîngele regesc o fericire” de Regina Maria; „Lupta pentru 
Basarabia” de Al. Kogălniceanu . 
 
87. Convorbiri literare: [revistă]. 1928-1929 / Direc tor Al.  

Tzigara-Samurcaş. – Bucureş ti: Atelierele grafice 
SOCEC & CO. 

1928. – 471 p. 
1929. – 271 p. 
 

Culegerea pune la dispoziţia cititorului numerele 
revistei „Convorbiri literare” din 1928 şi 1929 cu paginaţie şi 
tablă de materii s eparate. 

De rînd cu opere literare (poezie, proză, dramaturgie) 
revista din aceşti ani găzduieş te un şir de articole de oc azie, 
cum ar fi c el al Reg inei Maria „Ce înseamnă Marea pentru 
mine” sau „În Basarabia păduroasă” de G. Galac tion; 
„Individul şi libertatea morală” de Mirc ea Djuvara. 
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Biblioteca dispune doar de cîtev a numere ale rev istei 
din anii 30-40 ce v or permite cititorului să f ie la curent cu 
frămîntările epocii.  
 
88. Convorbiri literare: [revistă] / Director Al. Tz igara-

Samurcaş. – Bucureşti, 1931. – Nr.1-12. – Anul al 64-
lea. – 964 p. 

 
Revista din anul 1931 public ă versuri de S. Basarab, 

Dem. Bassarabeanu, Eug. Civschi, Alex. Bilc iurescu, D. 
Cosma..., articole literare despre: V. Alecsandri, I. Creangă,. 
V. Câr lova, N. Filimon. Cîteva articole ştiinţ ific e semnate 
de G. D. Florescu „O ctitorie necunosc ută a Cantac uzinilor  
din veacul al X VII-lea”, Rădulescu-Motru C. „Învăţământul 
filosofic în România”, Pangrati A.E. „Şc oala 
româneasc ă”..., rec enzii, c ronic i, documente. Tot aici putem 
admira fotografia reliefului de marmoră albă a Cavalerului 
Trac ic  descoperit la Constanţa la înc eputul anilor 30, o 
operă de sculptură „îndrăzneaţă şi interesantă”, păstrată în 
dec ursul veacurilor c a o mărturie a creaţiilor antice greco-
romane 

 
89. Convorbiri literare: [revistă] / Director Al. Tz igara-

Samurcaş. – Bucureşti, 1932. – Nr.1-12. – Anul al 65-
lea. – 764 p. 

 
Revista publică un variat materia l c u caracter literar, 

is toric , ştiinţ ific , religios . Remarcăm versuri semnate de G. 
Asachi, M. Eminescu, D. Gusti ..., schiţe, nuvele, memorii, 
teatru de A. Nicola, E. Diac onu, A. Gorovei, T. Maioresc u, 
traduceri din Goethe ..., artic ole literare despre: V. 
Alecsandri, M. Eminescu, D. Zamfirescu, I. Negruzzi, I. 
Teodoreanu, Goethe, Byron ... 

Se c ere evidenţiat artic olul „Importanţa c ărţii ş i a 
bibliotec ilor” cu probleme actuale ale bib liotecilor din 
perioada respectivă de Al. Tzigara-Samurcaş. 
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Cronic i literare, muzicale, militare, politice, soc iale 

pun în lumină evenimentele de la  înc eputul anilor 30. O 
recenzie reuşită la opera istoric ă a lui Constantin Gane: 
„Trecute vieţi de Doamne şi Domniţe” va îndemna cititorul 
să pătrundă în tainele unor vieţi zbuc iumate de la c urţile 
domneş ti, timp de c îteva sute de ani. 
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90. Convorbiri literare: [revistă] / Direc tor I.E. Torouţiu. – 
Buc ureşti, 1941. – Nr.1. – Anul LXXIV. – 128 p. 

 
În Nr.1, din ianuarie, 1941 al revistei „Convorbiri 

literare” S. Mehedinţi publică artic olul „Din viaţa lui 
Maiorescu”, un interesant material prezentat la Conferinţa 
ţinută în sala „Dalles” cu prilejul „Săptămânii lui Maiorescu” 
la 19 februarie 1940. 

Revista continuă tradiţia publicării însemnărilor 
intime: (Scrisori de la Octavian Goga, Petre Andrei şi Nae 
Ionescu către Ion Petrovic i); versuri semnate de Simion 
Stolnic u, Sergiu Grosu, Traian Chelaru, Mihai Niculescu... 
Remarc ăm din sumarul aceluiaşi număr un artic ol despre 
rostul matematic ii în cultura generală semnat de Petre 
Sergesc u şi c îteva note interesante despre c ea dintîi statuie a 
lu i M. Eminescu executată de sc ulptorul M. Georgescu. 
 
91. Convorbiri literare: [revistă] / Direc tor I.E. Torouţiu. – 

Buc ureşti, 1941. – Nr.2. – Anul LXXIV. – 268 p. 
 

Nr.2 din februarie, 1941 al revistei “Convorbiri 
literare” public ă un studiu de sinteză filosofic ă întitulat: “O 
prelegere de istoria filosofiei” (ţ inută în ziua de 6 Noiembrie 
1940 de către I. Petrovic i la Fac ultatea de Litere din 
Bucureşti), “Primatul sufletului” semnat de S. Mehedinţi 
reproduc e un fragment dintr-o luc rare sub tipar 
“Creştinismul Românesc”, artic ole literare despre M. 
Eminescu, I. Creangă, Al. Vlahuţă, artic olul lu i O. Papadima 
“Folclorul – neobosit laborator de miracole”. Numărul mai 
propune: “Fărâme de lumină” (din c orespondenţa lui P. 
Cerna), recenzii, cronic i, fapte, însemnări documentare. 
 
92. Cos tesc u, Cornelia. Vic tor Plac e / Cornelia Costescu. – 

Buc ureşti: Cartea Româneasc ă, 1933. – 42 p. 
 

În broşură es te evocată viaţa puţin c unoscută a lui 
Vic tor Plac e, consul al Franţei la Iaşi între anii 1856-1865. 
Es te perioada realizăr ii Marii opere naţionale româneşti, 



 49

Unirea Princ ipatelor, la care consulul franc ez a adus 
importante c ontribuţii. 

Izvoare de inspiraţie la scrierea lucrării au servit 
documente de la Ac ademia Română, de la Ministerul 
Afacerilor Externe din Franţa, precum şi un şir de numeroase 
documente inedite păs trate de fiul consululu i Henri Plac e. 

Pagina 1 aduc e pe prim plan o fotografie a lui V. Place 
în cos tum de gală. 
 
93. Coşbuc , George. Balade şi idile. 1883-1890 / George 

Coşbuc . – Bucureşti: Ed. Cartea Românească, S.a. – 
222 p. 

 
Pe p. de tit. menţiunea: Paraschivescu. cl. V liceală . 
10/23 1922. Ianuarie. Luni… 
Inscripţii marginale la p.5, 23, 44, 222-224. 

 
Prin culegerea prezentă se pune la îndemîna 

beneficiarului doar o parte din vasta operă a marelui poet G. 
Coşbuc: 58 poezii în c are autorul descrie frumuseţea naturii 
şi a omului de la ţară cu toată simplitatea şi bunăvoinţa lui: 
iubirea, revolta, lupta, bărbăţia. 

 
94. Coşbuc , George. Poezii. În 2 vol. / George Coşbuc; cu o 

prefaţă de I. Popper. – Bucureşti: Ed. de Stat pentru Lit.  
şi Artă, 1958. – 653 p. 

 Vol.1. – 653 p. 
 
 Ediţ ia c uprinde, cu unele exc epţii, poeziile publicate 
de autor în volumele “Ba lade şi id ile”, “Fire de tort”, “Ziarul 
unui pierde-vară”, “ Cîntec e de vitejie”.  
 
95. Cuvîntările majestăţii s ale Regelui Caro l II către 

Academia Română 1930-1940. – Bucureşti: S.n., S.a. – 
71 p. 

 
Studiul de faţă înmănunchiază un ş ir de discursuri 

rostite de c ătre Majestatea Sa – Regele Carol II la şedinţele 
festive ale Ac ademiei Române în perioada 1930-1940. 



 50

Printre c uvîntări s e evidenţiază: Discursul ros tit cu prile jul 
celebrării aniversării a 90 de ani a domnilor Mihai Sutzu şi 
Iacob Negruzzi. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Din alte c uvîntări: „Cuvîntare rostită cu ocazia primir ii 
în Ac ademie a d-lui George Enescu”, „Comemorarea 
Reginei Carmen Sylva”, „Cuvîntare rostită la c omemorarea 
centenarului naşterii Regelu i Carol I”, „Cuvîntare rostită la 
comemorarea a 50 de ani de la moartea lui M. Em inescu”, 
„Cuvîntare rostită la sărbătorirea centenarului naşterii lui 
Titu Maioresc u”. 
 
96. Delavranc ea, Barbu. Războiul şi datoria noastră: 

Discurs pronunţat în şedinţa public ă a Ac ademiei 
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Române în ziua de vineri 2 septembrie 1916 / Barbu 
Delavranc ea. – Buc ureş ti, 1916. – 29 p. 

 
Discursul conţine o c aracteristic ă a Europei în anii 

primului război mondial şi a poziţ iei României ca ţară 
luptătoare pentru Drept, Libertate şi Tihnă în Europa. 
 
97. Densuşianu, Nic . Revoluţiunea lui Horia în Transilvania 

şi Ungaria 1784–1785. Scrisă pe baza documentelor 
ofic iale / Nic  Densuşianu. – Bucureş ti: Tipografia 
“Romanului” Carol Gobl, 1884. – 523 p. 

 
 Revoluţia română de la 1784-1785 reprezintă una din 
cele mai memorabile evenimente în analele ţării. În ea s-au 
răsfrînt suferinţele de secole ale poporului român. 
 Autorul scoate la lumină mai multe documente 
oficiale păs trate prin arhive, făcînd un studiu amplu al 
ac estei revoluţii. 
 Materialu l es te prezentat în 3 capitole. În capitolu l I  
sînt analizate evenimente antecedente revoluţie i. 
 Cap. II, de bază, e bogat în doc umente referitoare la 
conducătorii revoluţiei: Horia, Cloşcă şi Crişan, precum şi la 
desfăşurarea revoluţiei în mai multe loc alităţ i din 
Transilvania şi Ungaria. Finele tragic al revoluţiei şi tr iumful 
ei s înt descrise în cap. III. 
 
98. Densuşianu, Ovid. Literatura română modernă: Şc oala 

latin istă. Înc eputurile literaturii poetic e. Cei din urmă 
c ronicari. Îndrumări noui în Muntenia ş i Moldova ... - 
Ed. a 4-a / Ovid Densuşianu. – Bucureşti: Cugetarea 
Georgescu Delafras, 1943. – 441 p. 

 
Donaţie de la Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi  
Bucovina, Filiala „Costache Negri” Galaţi 

 
Studiul c uprinde cursul pe c are autorul l-a ţinut la 

Facultatea de Litere din Bucureşti în anii 1899-1901 şi care 
pune în lumină dezvoltarea literaturii române în epoca 
modernă: istoricul şcolii latin is te, înc eputurile literaturii 
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poetic e cu poeţii Văc ăreşti, prozatorii epoc ii noi: N. 
Bă lc esc u, C. Negruzzi, A. Russo, N. Filimon.; alte orientări 
ale literaturii în epoc a de la 1840: Al.  Kogălnic eanu şi 
direc ţia pe care a inaugurat-o la „Dac ia literară”; c el dintîi 
poet modern, Vas ile Câr lova, c are a reuşit să dea poeziei 
noastre suflul inspiraţie i moderne. Ca consecinţă, poezia 
română ajunge să capete mai multă mlădiere şi muzicalitate. 
 
99. Dicţionaru Romano-Franc esu / Lucrat dupe dic ţionarul 

Academiei Franc ese dupe al lui Napoleone Landais ş i 
alte dicţionare latine, ita liene etc. de Ion Cos tinescu. – 
Buc ureşti: Librăria fraţ ii Joaniţiu & c omp., 1870. – 718 
p. 

 
Un dic ţionar român explicativ c u variantele franc eze 

ale termenilor incluş i. Dicţionarul începe c u o adresare de 
mulţumire a lui Ion Costinesc u c ătre eminenţa sa D.D. 
Dionisiu episc opul diocezei Buzău.  

 
100. Doc umente privitoare la târgul ş i ţinutul Orheiului: 

Publicate c u un studiu introductiv de Aurel V. Sava / 
Ins t. de istorie naţională din Bucureşti: Imprimeria 
Naţională, 1944. – 561 p. 

 
O culegere valoroasă de documente referitoare la 

adminis trarea târgului ş i ţ inutului Orheiu lui de la înfiinţare 
(sec. XV ) pînă în prima jumătate a s ec. XIX. Mai multe 
indexuri auxiliare: nominal, geografic , liste ale pârcălabilor 
şi serdarelor de Orhei; regis tru al documentelor expuse în 
ordinea cronologic ă sporesc importanţa luc rării. 
 
101. Dragomirescu, Mihail. Critica Ştiinţ ific ă şi Eminescu: 

În contra melodiei istorice în literatură / Mihail 
Dragomirescu. – Ed. a 3-a rev. şi adnot. – Buc ureşti: 
Tipografiile Române Unite, 1925. – 135 p. 

 
Autorul conturează conc eptul de c ritic ă ştiinţif ică 

autentic ă, pornind de la aşa numita „critică ş tiinţ if ic ă” făcută 
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la opera lui M. Eminesc u şi anulînd, în ac elaşi timp, unele 
opinii false ce s-au emis  asupra  operei lui Eminescu. 
 
102. Eliade, Mircea. Comentarii la legenda Meşterului 

Manole / Mirc ea Eliade. – Bucureşti: Ed. Publicom, 
1943. – 143 p. 

 
Ac est studiu ne dezvăluie concepţia arhaic ă a morţii,  

pe c are strămoş ii noştri nu numai că au împărtăşit-o, dar au 
şi c ântat-o atît de desăvîrşit, regăs ind în ea toate năzuinţele şi 
toate jertfele. Moartea rituală, moartea creatoare e un mit 
central al spir itualităţ ii neamului românesc. Cititorul va 
analiza singur în c e măsură aceas tă valorificare a morţii 
rituale este validată de doc umentele pe care autorul le 
menţionează în paginile cărţii. 
 
103. Eminescu, Mihail. Poezii / Miha il Em inescu; cu o 

introd., biografie, notiţe şi glosar de Gh. Adamescu; 
Tiparitura a IV-a. – Buc ureşti: Cartea Româneasc ă, 
1932. – 220 p. 

 
Donaţie de la Asociaţia Culturală  Pro Basarabia şi 
Bucovina, Filiala „Costache Negri” Galaţi 

 
Poeziile  sînt prezentate conform apariţ iei: poezii 

public ate în timpul vieţii autorului: 1805-1869; 1870-1877; 
1878-1889; poezii postume. 

Indicele alfabetic de la finele c ărţii va înlesni 
utilizarea ei. 

 
104. Esarcu, C. Discursul pronunţat cu ocas iunea punerii 

petrei fundamentale a pa latulu i Atheneului: 26 
oc tombrie 1886 / C. Esarcu. – Buc ureşti: Tipografia 
curţii Regale, F. Gobl FII, 1898.  

 
Donaţie de la  Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi  
Bucovina, Filiala „Costache Negri” Galaţi 
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În acest disc urs au fost ros tite c ele mai frumoase şi 
sincere cuvinte cu ocazia fondării Templulu i naţional a l 
Arte i şi Şt iinţe i c e avea să-şi aduc ă s ervicii inc ontes tabile la 
prosperarea patriei şi a poporului. 

 
105. Eschyle. Prometeu înlănţuit: Tragedie în patru perdele 

şi două tablouri / Eschyle; prologul ş i trad. de N. Iorga. 
– Bucureşti, 1940. – 47 p. 

 
106. Expoziţie 

de artă 
română 
modernă / 
Min. 
Cultelor şi 
Artelor. – 
Buc ureşti, 
1940. – 144 
p. 

 
Arta 

română îşi înalţă  
un loc de frunte 
între realizările  
de rodnică 
domnie a  
Magestăţii Sale  
Regelui Carol a l 
II-lea. 

În luna 
iunie 1940, în cadrul Lunii Bucureştilor, a fost desc hisă o 
expoziţie cu c ele mai reprezentative opere de pic tură ş i 
sculptură românească prezentate în ac eastă c arte. 
 
 
 
 
 
 



 55

 
 
 
 
 

107. Georgescu–Buzău, Gh.I. Mihail Kogălniceanu: 
înnoitorul / Gh.I. Georgescu-Buzău. – S.l.: Ed. de Stat, 
1947. – 349 p. 
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Donaţie de la Asociaţia Culturală  Pro Basarabia şi 
Bucovina, Filiala „Costache Negri” Galaţi 
Pe verso copertei însemnări marginale: Cu deosebită 
colegialitate d-nei Spacu 25 febr.1948 
 

 Autorul deapănă şirul vieţ ii lu i M. Kogălniceanu, 
înscriind-o în istoria epocii în care a trăit. 
 Bogatele ş i variatele documente ale timpului care au 
constituit temelia investigaţiei de faţă permit a reconstitui 
acele transformări soc iale realizate de unul din c ei mai 
reprezentativi ş i virtuoşi fii ai neamului. 

 
108. Gheorghiţă, Ioan. Tiranul şi artistul (Cu ornamentaţie 

în stil românesc şi cu reproduceri după sculpturi în 
lemn) / Ioan Gheorghiţă. – Buc ureşti: T ipografia 
Buc ovina, 1928. – 95 p. 

 
 Pe p. de tit. ex-libris ştampilă: 
Donaţie de carte Prof. I.G. Murgulescu. Nr.241. 
Secţia lit. 
 
Niş te încerc ări literare ale sc ulptorului I. Gheorghiţă. 

Povestirea „Tiranul ş i artistul” pune faţă-n faţă 2 personaje 
contradictorii : artistul – creator ş i tiranul – devastator. 

 
109. Ghibănescu, Gheorghe. Slovar / Gheorghe 

Ghibănescu. – Iaşi: Tipografia „Dacia”, 1911. – 74 p. 
 

Cititorul va găsi în ediţie o lis tă de cuvinte slavone 
culese de autor din mai multe ac te şi rînduite în ordine 
alfabetic ă. 

O bună parte din ele sînt utilizate de români prin 
atingere soc ială şi politic ă. 

 
110. Ghica, Ion. Opere complete: În 4 vol. / Ion Ghica. – 

Buc ureşti: Ed. Minerva, 1914-1915. 
Vol. 1. – 1914. – 314 p. 
Vol. 2. – 1914. – 245 p. 
Vol. 3. – 1914. – 424 p. 
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Vol. 4. – 1915. – 477 p. 
 

Volumele reunesc mai multe artic ole semnate de Ion 
Ghica despre învăţământ, ştiinţă, politic ă, economie. 
Sc rierile literare sînt tratate c u mult farmec, păstrînd 
parfumul „de epocă” al timpului în care a ac tivat. 

Ultimul volum cuprinde 43 de sc risori inedite ale lui I.  
Ghica c ătre I. Bianu din anii 1880-1889, care trezesc  un 
interes deosebit, vorbindu-ne de oameni ş i luc ruri despre 
care cu siguranţă istoria noastră se va ocupa odată. 
 
111. Giuresc u, Constantin C. Istoria Românilor. În 3 vol. / 

Constantin C. Giuresc u. – Bucureşti: Fundaţia pentru 
Lit. şi Artă “Regele Carol II”, 1935- 1946. 

 
Vol.I. Din c ele mai vechi timpuri până la 

moartea lui Alexandru cel Bun (1432). – 1935. – 586 
p. 

Vol. II. P.I. De la  M ircea c el Bătrân ş i 
Alexandru c el Bun până la Mihai Viteazul. – 1937. – 
417 p. 

Vol. II. P.II. De la Mircea c el Bătrân ş i 
Alexandru cel Bun până la Mihai Viteazul, 1940. – 
376 p. 

Vol. III. P.I. De la moartea lui M ihai Viteazul 
până la sfârşitul epoc ii fanariote (1601-1821), 1944. – 
445 p. 

Vol. III. P.II. De la moartea lui Miha i Viteazul 
până la s fârşitul epocii fanariote. – 1946. – 703 p. 
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O luc rare de mare amploare care îmbrăţişează întreaga 
istorie politic ă, socială, economic ă şi culturală a poporului 
român. 
 Evenimente, fapte, personalităţ i d in toate timpurile 
trec  prin faţa cititor ilor. Figurile d in text, hărţile, indexurile 
tematic e vin să contribuie la o mai bună înţelegere a 
lucrării. 
  
112. Giuresc u, Constantin C. Material pentru istoria 

Olteniei supt austriac i (1726-1732) / Constantin C. 
Giuresc u; Inst. de Istorie Naţională din Buc ureşti. – 
Buc ureşti, Imprimeria Naţională, 1944. 

 Vol. II. – 542 p. 
 Vol. III. – 405 p. 
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Volumele prezentate de binec unoscutul istoric  oferă 

informaţii inedite asupra vieţii Olteniei anilor 1726-1739, 
c înd ţara se afla sub stăpînirea austriacă. Documentele au 
fost selec tate din Arhivele vieneze. 

 
113. Haneş, Petre V. Studii ş i cerc etări / Petre V.Haneş. – 

Buc ureşti: Cartea Româneasc ă, S.a. – 214 p. 
 
 
Pe p. de tit. ex-
libris ştampilă: 
Biblioteca prof. 
Niculai Bîrleanu 
din Tătăruşi-
Suceava şi 
semnătura prof. 
N. Bîrleanu 
(1930). Aceiaşi 
ex libris ştampilă  
pe pag. 25, 41, 
65, 137, 153. 
 
 Var iate s înt 
studiile ş i 
c erc etările lu i 
Petre Haneş. 
Cîteva sînt 
consac rate unor 

personalităţ i 
marc ante din 
istoria f ilosofiei 

şi literaturii române: I. Eliade-Rădulesc u, C. Golescu, Gh. 
Sion, C. Boliac. 
 Un capitol fixează comparaţiile evangheliarulu i 
românesc din 1561 c u cel s lavonesc. 
 Informaţii despre conlucrarea prodigioasă a 
domnitorului Cons tantin Brînc oveanu cu mitropolitu l Antim 
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Ivireanul s înt atestate în capitolul: “Constantin Brâncoveanu 
şi Mitropolitu l Antim”. 
 
114. Herescu, N.I. Liric a lui Horaţiu: Antologie, tradusă în 

metru modern, cu o introducere şi note / N.I. Herescu. – 
Craiova / Buc ureşti: Ramuri, 1929. – 108 p. – (Colec ţia 
„Favonius”). 

 
Horaţiu este c el mai autentic reprezentant al lir ic ii 

latine şi, în ac elaşi t imp, es te extraordinar de modern în 
expresia poetică.  

Vo lumul cuprinde, traduse în metru modern, bucăţi 
din lir ic a lui Horaţiu, care, după părerea autorului, par a fi 
cele mai reprezentative. 

 
115. Herz, Alexandru. Mărgeluş: Comedie în 3 acte / 

Alexandru de Herz. – Bucureş ti: Atelierele ziarulu i 
“Adevărul”, 1921. – 163 p. 

 
Donaţie de la Asociaţia Culturală Pro Basarabia  
şi Bucov ina, Filiala „Costache Negri” Galaţi  
Pe p. de tit. două  ex-libris-uri:  
Biblioteca. Căminul Casa Învăţătorilor. 
Cluj şi Secţia A. Nr.382. 

 
 O comedie de realism social şi moravuri inspirate din 
viaţa României de la înc eputul sec . 20. 
 A fost reprezentată întâia oară la 23 noiembrie 1921 
pe scena teatrului Regina Maria din Bucureş ti. 

Cartea es te dedicată fiic ei autorului Alexandra-Maria de 
Herz. 
 
116. Ibrăileanu, Garabet. Privind viaţa / Garabet Ibrăileanu; 

cu un portret inedit de Şt.  Dumitrescu. – Bucureş ti: Ed.  
„Cultura Naţională”, 1930. – 91 p. 

 
Gînduri c e denotă o fire inteligentă, un spirit de 

observaţie exc elent despre viaţa umană cu toate plăc erile ş i 
neplăcerile e i. 
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117. Ibrăileanu, Garabet. Sc riitori ş i curente / Garabet 

Ibrăileanu. – Ed. a 2-a. – Iaşi: Viaţa Româneasc ă, 1930. 
– 232 p. 

 
Pe p. de tit.şi la pag 4 o semnătură  indescifrabilă  

 
 Culegerea cuprinde c îteva studii de c ritic ă ş i istorie 
literară sc rise de autor între anii 1901-1908 ş i consac rate lui 
M. Eminescu (curentul eminescian, analiza operelor 
pos tume), M.Sadoveanu, Al. Brătescu-Voineşti, C. Sandu 
Aldea, V. Cîrlova. 
 
118. Iniţia le, litere ornate, chenare şi înflorituri: din 

documente muntene şi moldovene din veac ul al X VII-
lea ş i XVIII-lea /  Culese ş i reproduse de Magdalena N. 
Iorga. – Craiova: „Scrisul Românesc”, 1928-1929. – 10 
p. 

 
Pe p. de tit. menţiunea: Oferită cu mare plăcere 
Bibliotecii Univ ersitare din Bălţi. Galaţi. 9 mai 1992. 
Prof. Cojocaru. 
 
Ediţ ia prezintă şase tabele cu ornamente iniţ ia le c are 

înfrumuseţau acte şi documente din Muntenia, Moldova 
(sec. XVII-XVIII). Ornamentele sînt însoţite de o notă 
explicativă a figurilor în limbile română, franc eză. Literele 
ornate, cruc i, frontispic ii ş i chenare, înflorituri constituie 
glorioasa frumuseţe a vechilor documente româneş ti cu un 
elan nobil al lin ie i şi un subtil sens al culorii.  

Doc umentele au fos t public ate prin îngrijirea lu i 
Cons tantin Moisil, director general al Arh ivelor Statului. 
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119. Iorga, Nicolae. Adevărul asupra trecutului ş i 
prezentului Basarabiei / Nic olae Iorga; trad. de Dorina 
Florian. – Bucureşti: Un iversul, 1940. – 80 p.  

 
Extrase de mare interes şi ac tualitate dintr-o lucrare a 

ilus trului savant apărută în 1922 în limba franc eză cu 
informaţii despre teritoriul dintre Prut ş i Nistru, începînd cu 
primele însemnări istorice din 1330 şi terminînd cu anul 
1918, anul deşteptării conştiinţe i române. 
 
120. Iorga, Nicolae. Comemorarea lui Ştefan cel Mare: 

Conferinţă la conducerea premilitarilor (maiu 1940). – 
Buc ureşti, 1940. – 10 p. 

 
Rostit în ajunul celu i de al II-lea război mondial,  

discursul marelui savant este pătruns de un profund 
patriotism. 

Figura marelui voievod es te prezentată într-o contopire 
totală cu evenimentele soc ial-politice din timpul domniei 
sale. 
 
121. Iorga, Nicolae. Dezvoltarea imperialismului 

contemporan: Lecţii la Universitatea din Bucureşti. În 2 
vol. / Nic olae Iorga. – Bucureşti: Tipografia Ziarulu i 
“Universul”, 1940. 

Vol.1. – 256 p. 
Vol.2. – 197 p. 

 
Donaţie de la  Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi  
Bucovina, Filiala „Costache Negri” Galaţi 

 
Struc turat în 25 de lecţii, cursul oferă studenţilor 

informaţii clare şi precise despre apariţia ş i dezvoltarea 
imperialismului mondial. Amintim doar c îteva din temele 
abordate: imperialismul evului mediu, imperialismul 
francez, englez, rus, otoman  
 
122. Iorga, Nicolae. Is toria Românilor şi a  c ivilizaţ iei lor. /  

Nicolae Iorga; trad. din lb. franceză de Al. Lasc arov-
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Moldovanu. – Bucureşti: Ed. Fundaţiei Ferdinand I-iu, 
1930. – 301 p. 

 
Pe p. de tit. menţiunea: Dan Simonescu. 

 
N. Iorga pune în dezbatere problema istoriei poporului 

român, începînd cu baza lui teritoria lă, formaţiunea ş i 
terminînd cu recunoaşterea românească după Unirea 
Princ ipatelor din 1859. O tabelă cronologic ă a 
Documentelor din Ţara Românească şi Moldova es te 
expusă la finele c ărţii. 
 
123. Iorga, Nicolae. Războiul pentru independenţa 

României: Ac ţiuni diplomatic e şi stări de spirit /  
Nicolae Iorga. – Bucureşti: Cultura Naţională, 1927. – 
243 p.  

 
Marele savant român descrie evenimentele ce ţin de 

pregătirea, desfăşurarea şi încheierea războiului de 
independenţă a României (1877-1878), c are a c onstituit o 
cotitură radicală în dezvoltarea ulterioară a ţării. 

Într-un c apitol aparte sînt prezentate mărturii străine 
despre România anului 1877. Luc rarea es te înzes trată cu 
note explicative, un apendice al documentelor străine 
utilizate de autor, desene inspirate de lupta pentru 
independenţa patriei. 
 
124. Iorga, Nicolae. România: Cum era până la 1918. În 2 

p. / Nic olae Iorga; il. de Alina Iorga. – Bucureşti, 1939-
1940. 

P.I. România “munteană”. – Bucureşti, 1939. 
– 429 p. 

P.II. Moldova şi Dobrogea. – Bucureşti, 1940. 
– 399 p. 

 
Cu dragoste şi admiraţie zugrăveşte N. Iorga pămîntul 

românesc: drumurile şi oraşele, satele ş i mănăs tirile,  
calităţ ile poporului român. 
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125. Iorga, Nic olae. Scrisori de boieri. Scrisori de domni: 
Ed. a 3-a / Nic olae Iorga. – Vălenii-de-Munte: 
Aşezămîntul tipografic „Datina românească”, 1931. – 
328 p. 

Pe copertă  menţiunea: Radu Ştefănescu  
 

O selectare de sc risori semnate de c ei mai c unoscuţi 
boieri (Luca Stroici, Vartec  Vornicul, Ienachi 
Cantacuzino...) şi domnitori români (Vlad Ţepeş, Ioan Vodă 
Despot, Cons tantin Vodă Movilă, Ştefan Cantacuzino, Petru 
Rareş...), începînd cu sec olul 15 ş i pînă la  jumătatea 
secolului 19. 
 
126. Iorga, Nicolae. Sc risori Domneşti / Nic olae Iorga. – 

Vălenii-de-Munte: Neamul românesc, 1912. – 214 p. 
 

Pe p. de tit. ştampilă: Popescu B Gheorghe „Din c ărţile 
mele” 

 
Marele savant prezintă un şir de scrisori semnate de 

domnitori români din toate timpurile – mărturie a 
potenţialu lu i lor inte lec tual şi emoţional, precum ş i a 
evenimentelor istorice dintr-o perioadă sau alta a României. 
 
127. Izvoare strămoşeşti / Culese de Margareta Miller-

Verghy. – Bucureşti: Ed. Librăriei Soc ec & CO, 1927. – 
48 p. 

 
 Un studiu de artă decorativă românească însoţit de un 
album c u c ele mai variate motive dec orative. 
 
128. Înc ercări literare: Revistă pentru tineret. – Galaţi: S.n., 

1943. – V. 1. – 96 p. 
 

Este primul număr al revistei literare destinat tinerilor  
literaţ i începători. 

Prima pagină cuprinde un c uvînt de adresare tinerilor, 
semnat de I. Petrovici şi crezul t inerilor români. Urmează 
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modestele încerc ări literare ale  tinerilor: versuri, poves tiri,  
eseuri ... 
 
129. Kir iţescu, Cons tantin. O mare personalitate morală : 

Carol I. Regele întemeietor: Conf. ţinută în sala 
Ateneului român la 19 noiembrie 1939 ş i în sala 
Fundaţiei Univ. Carol I la 13 noiembrie 1940 / 
Constantin Kir iţescu. – Bucureşti: Ed. Cartea 
Românească, 1941. – 31 p. – (Bibl. Ateneului Român. 
N27). 

 
Donaţie de la Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi  
Bucovina, Filiala „Costache Negri” Galaţi 

 
 Cartea prezintă disc ursul ţ inut de autor în timpuri de 
mari încercări pentru poporul român (începutul războiului a l 
II-lea mondial), c ăutînd în trecut figuri luminoase care au 
ştiut să c iteasc ă în paginile viitorului, să sfideze 
adversitatea, să ocolească piedicele în c alea spre bine ş i 
frumos .  
 Autorul c onturează figura emblematică a regelui Carol 
I “angajat” într-o domnie îndelungată înnobilată de munca 
asiduă şi c ălăuzită de un ideal naţional. Carol I a însc ris în 
istoria naţională unul din cele mai luminoase şi înălţătoare 
capitole. 
 
130. Kir iţescu, Costin C. Geneza monetei: Un studiu critic 

al ipotezelor asupra originii ş i scopului primelor  
instrumente monetare / Costin C. Kir iţescu. – Buc ureşti: 
Tipografia Remus Cioflec . – 1945. – 86 p. 

 
Moneda, acest ins trument creat de om, se găseşte în 

mîinile sa le de mii de ani. Cu a jutorul ei lumea a rîvnit spre 
idealur i, s-a ridic at din întuneric , şi-a făcut duşmani, s-a 
împăc at, a aspirat spre mai bine, fiind chiar şi deziluzionată. 

Studiul de faţă pune în lumină problema genezei 
monedei, ce constituie un c apitol interesant şi pitoresc de 
istorie monetară. 
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131. Lăzăreanu, Barbu. Cu privire la Alec sandri / Barbu 
Lăzăreanu. – Bucureş ti: Cu ltura Româneasc ă, S.a. – 40 
p. 

 
 O carte c e ne aduce în prim plan o serie de artic ole 
referitor la creaţia lui V.  Alec sandri public ate în presa 
vremii, ecouri de la expoziţiile periodic e ale revistelor ş i 
calendarelor, în c are s-a tipărit opera tinereţii lu i literare. 
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 Aces t “rege al poeziei” a imprimat un nou ritm de 
activitate vremii s ale, fiind mereu în căutarea unei respiraţii 
creatoare. 
 În seria ac estora se însc rie: “Hora Unir ii c ântec 
subversiv”, “Vulturul şi lăstunii”, “Cătră români”, “Latina 
ginta”… 
 
132. Lepturariu rumînesc  cules de'n scriptori rumîni / 

as ioediat spre folosîntia învoetioeceilor de’n clasa III a 
gimnasiului de jos de Arune Pumnul, profesoriu de 
limba s i literoetura rumînoe în gimnasiul plenariu de’n 
Cernoeuti. T.II, Partea 1. – Vieanna, 1863. – 202 p. - 
Xerocopie 

 
O antologie de texte poetic e folc loric e, versuri 

semnate de sc riitori români, fragmente de texte istoric e, 
geografice, etnografic e – contribuţii incontestabile la 
procesul de instruire din toate timpurile. 

 
133. Lepturariu rumînesc  cules de'n scriptori rumîni / 

as ioediat spre folosîntia învoetioeceilor de’n clasa IV a 
gimnasiului de jos de Arune Pumnul, profesoriu de 
limba s i literoetura rumînoe în gimnasiul plenariu de’n 
Cernoeuti. T. II, Partea 2. – Vieanna, 1863. – 274 p. - 
Xerocopie. 

 
Textele poetic e şi prozaic e, c orespunzător cuprinse în 

2 părţi, cons tituie o contribuţie valoroasă la instruirea 
elevilor din c l. a IV din gimnaziile de atunc i (s ec. 19), 
precum şi din zilele noastre. 
 
134. Lepturariu rumînesc  cules de'n scriptori rumîni / 

as ioediat spre folosîntia învoetioec eilor de’n c lasa VII a 
gimnasiului de sus de Arune Pumnul, profesoriu de 
limba s i literoetura rumînoe în gimnasiul plenariu de’n 
Cernoeuti. T. IV, Partea 1. – Vieanna, 1864. – 415 p. – 
Xerocopie 

. 
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O culegere de poezii c ulese din operele scriitorilor  
români. 

 
135. Lepturariu rumînesc  cules de'n scriptori rumîni / 

as ioediat spre folosîntia învoetioeceilor de’n c lasa VIII 
a gimnas iului de sus de Arune Pumnul, profesoriu de 
limba s i literoetura rumînoe în gimnasiul plenariu de’n 
Cernoeuti. T. IV, Partea 2. – Vieanna, 1865. – 324 p. - 
Xerocopie. 

 
O antologie de texte ştiinţif ice şi literare ce aparţin 

condeiului scriitorilor români din sec . 18-19. 
 

136. Literatură ş i Artă : [revis tă]. – Bucureşti: Ed. I.V.  
Socecu, 1898-1900. 
1898. Nr.4. - 78 p. 
1898. Nr.8. - 59 p. 
1899. Nr.1. - 61 p. 
1900. Nr.3. – 68 p. 

 
Public aţie periodic ă lunară ce a văzut lumina zilei la 

Bucureşti , noiembrie 1896–dec embrie 1910, tipărită în 
exc elente condiţ ii grafice c e şi-a pus drept scop difuzarea 
operelor de artă ş i literatură română în public larg: versuri, 
proză, eseuri critic e, memorii de călătorie, scrisori inedite,  
cronic i literare, muzicale, teatrale.  

Cititorul va savura plăc erea de a c iti versurile lui G.  
Coşbuc, V. Demetrius , N. Beld ic eanu, G. Tutoveanu; proza 
lu i I.L. Caragiale, N. Iorga, D. Zamfirescu; cronicele ş i 
eseurile literare semnate de N. Petraşcu, N. Apos tolesc u, G. 
Ionescu-Gion; de a admira lucrările de pic tură ale lu i N.  
Grigoresc u, Ch. Loghi, G.D. Mirea, precum ş i un şir de 
ilus traţii c e reproduc  panouri destinse, aspec te ale 
mobilierelor sac re ş i la ic e, diverse ornamente. 

 
137. Lovinesc u, Eugen. Maiorescu şi c ontemporanii lu i.  

Vo l.II: Gh. Panu, Iac ob C. Negruzzi / Eugen 
Lovinesc u. – Bucureşti: Casa şcoalelor, 1944. – 223 p. 

 



 71

 Volumul al doilea a l c ic lu lui “T. Maiorescu şi 
contemporanii lui” conţine doar două studii despre doi 
memorialişt i ai Junimii: Gh. Panu şi I. Negruzzi. 
 Tensionate au fost relaţ iile lu i Gh. Panu cu T. 
Maiorescu, în scurta lui viaţă junimistă. 
 Capitolul consacrat lui Gh. Panu este mai voluminos, 
divizîndu-se în mai multe subc apitole. 
 Cel despre I. Negruzzi este unitar, fără subdiviziuni.  
 
138. Manual de poetic ă: Pentru şc oalele româneşti: 

Exemple, reguli, analize literare, notiţe istorice / 
Adunate ş i rînduite de Gh. Adamescu. – Bucureşti: 
Tipografia ”Epoca”, 1898. – 527 p. 
 
Pe coperta cărţii menţiunea: N. Teohari 

 
Es te un tratat teoretic  şi ontologic de poetic ă. 
Partea I, c are c onstituie o introduc ere, tratează unele 

chestiuni de estetic ă necesare pentru s tudiul poeticii. 
În partea a II-a autorul prezintă toată nomenc latura şi 

regulile de versific aţie, oprindu-se mai detaliat la s tructura 
versului român. 

În partea a III-a cititorul va găsi a analiză a genurilor 
poetic e: genul liric, epic , dramatic, didactic  şi pas toral cu 
texte şi analiză. 
 
139. Marc u, Alexandru. Romanticii italien i şi românii: 

(Note) / Alexandru Marcu. - Bucureşti: Cultura 
Naţională, 1924. – 146 p. 

 
Donaţie de la Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi  
Bucovina, Filiala „Costache Negri” Galaţi 
 
Pe p. de tit.şi la p.146 Ştampilă: Marea Adunare 
Naţională a R.P.R. 
 

Autorul, membru al şcolii Române din Roma, îş i 
consacră c artea sa problemelor de interac ţiune culturală 
româno-italiene d in epoc a enc ic lopediştilor (s ec. 18) şi 
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romanticilor (sec . 19). Cartea abundă în informaţii inedite 
referitor la pătrunderea c ulturii ita liene în România. 

 
140. Metodă nouă de scriere şi cetire: Pentru usulu c lasei I 

Primariă / I. Créngă, C. Grigorescu, G. Ienăchescu, ... : 
Ed. a II-a. – Iassy: Tipografia H. Goldner, 1868. – 71 p. 

 

 
Carte didac tic ă („Abecedarul Creangă”) ce cuprinde 
indicaţii la limba română, citire, matematic ă, relig ie îş i avea 
„menirea să-i deprindă pe copii cu grafia latină, după ce ei 
însuş i buc hisise literele slavone ale c eas lovului de grai 
românesc”.Cartea din Bibliotec a Universităţii bălţene este o 
fotocopie realizată după un exemplar origina l af lat în 
Bib liotec a Academiei Române. 

 
141. Matthias , Adolf. Pedagogia prac tic ă pentru şc oalele 

sec undare: Traducere liberă, cu o prefaţă şi note de G. 
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Bogdan-Duic ă / Adolf Matthias. – Bucureşti: 
Tipografia “Joc key-Club” Ion C. Văc ăresc u, 1914. – 
491 p. 

 
Donaţie de la fostul profesor al Univ ersităţi de Stat „ 
A. Russo” . K. Rabinov schi. 
Pe p. de tit. menţiunea: K. Rabinov schi.  

 
 Dis tinsul pedagog german a închegat o carte de preţ, o 

călăuză de atelier, o povăţuire practică des tinată profesorilor  
şcolilor medii în care sînt relatate următoarele probleme: 
importanţa pedagogiei prac tice, personalitatea profesorului,  
metodele de ins truire, disc iplină, tratarea ş i aprecierea 
elevilor, problemele şc olii în raport c u familia. 
 
142. Michael, M.G. Misteriosul domn Clarence: Roman / 

M.G. Mic hael; trad. de D. Gonc a. – S.l.: Orfeu, S.a. – 
192 p. 
 
Donaţie de la Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi  
Bucovina, Filiala „Costache Negri” Galaţi  
 

143. Mihălcescu, Irineu. Is toria relig iilor lum ii. / Irineu 
Mihălcescu. - Buc ureşti: Cugetarea Georgescu 
Delafras, 1946. – 455 p. 

  
Pe p. de tit. apare o semnătură  indescifrabilă . 

 
Autorul c ărţii, mitropolit a l Moldovei şi Sucevei, ş i-a 

divizat cartea în 2 mari c apitole conform dezvoltării istorie i 
religiilor : Politeismul c u o c arac teristic ă minuţioasă a 
religiilor din lumea întreagă şi Monoteismul c u expunerea 
iudaismului, islamismului, c reştinismului. 
 
144. Murnu, George. Românii din Bu lgaria medievală /  

George Murnu; Acad. Română. Memoriile sec ţiunii 
lit. Seria III. T.IX. Mem. 4. – Bucureş ti: Imprimeria 
Naţională, 1939. – 21 p. 
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O comunic are prezentată de autor la 12 noiembrie 
1937 în şedinţa Ac ademiei despre relaţiile medievale 
româno-bulgare, despre originea şi evoluţia românilor din 
Bu lgaria, menţionîndu-se rolul aces tora în proc esul de 
întemeiere al celui de al II stat bulgar. 

 
145. Negulescu, P.P. Filosofia renaş terii.  Vol. 3 /  P.P.  

Negulescu. – Ed. a 2-a. – Bucureşti: Cugetarea 
Georgescu Delafras, S.a. – (Colec ţia filosofică 
„Cugetarea”). 

 
Vo l. 3 (urmare a primelor două incluse în fascicula 1) 

continuă prezentarea ideilor, curentelor ş i figurilor  
reprezentative din perioada respec tivă. 

Autorul conturează portretul lu i Giordano Bruno, 
Gemistos Plethon, Erasm din Rotterdam, Thomas Moore, 
Nic colo Machiavelli, Hugo Grotius, Tommaso Campanella. 

Abundă în dialoguri, confruntări; pagini despre 
curentele etice: stoicism, epicureism. 
 
146. Negulescu, P.P. Geneza formelor c ulturii: Pr iv ir i 

critice asupra factorilor e i determinanţi / P.P.  
Negulescu. – Bucureşti: T ipografia „Buc ovina” I.E. 
Torouţiu, 1934. – 484 p. 

 
Donaţie de la Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi 
Bucov ina, Filiala ”Costache Negri” Galaţi 

       Pe p. de tit. apare menţiunea: Pentru Rodica,  
       Florin … mama şi tata, 24 noiembrie 1979,  
       Bucureşti. 
       Pe coperta cărţii  ştampila: Oficiul de  
       Librărie, Bucureşti, str. Carol 26. 
       Însemnări marginale la mai multe pagini. 
 

Culegerea cuprinde două cursuri spec iale ţ inute de 
autor în faţa studenţilor de la Universitatea din Bucureşti la 
începutul anilor 30: „Apariţ ia ş i orientarea cugetării 
filosofice” şi „Specific ul naţional” în care sînt examinate 
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factorii apariţ iei ş i orientării cugetării f ilosofice, accentul 
fiind pus  pe cel etnic . 
 
147. Nic ulesc u-Varone, G.T. Costumele naţionale din 

România întregită: c u 125 fotografii în text / G.T. 
Niculesc u-Varone. – S.l.: Un iversul, 1937. – 260 p. 

 
Donaţie de la Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi 
Bucov ina, Filiala ”Costache Negri” Galaţi 
 
O culegere de documente inedite despre frumoasele şi 

originalele costume româneşti din toate regiunile ţării : 
Bucovina, Moldova, Basarabia, Transilvania, Banat,  
.Oltenia, Muntenia 

Descrierile respec tive ale c ostumelor s înt ilustrate cu o 
sută douăzeci ş i cinc i fotografii. Aceste fotografii c onstituie 
preţioase documente, artistic e şi ştiinţ if ice, cu privire la 
aspectele ş i c aracterele etnografice, specific e poporului 
român. 
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148. Oţetea, Andrei. Istoria medievală ş i modernă: Pentru 

cl. VI-a secundară (băieţi ş i fete) / Andrei Oţetea; 
Aprobată de Onor. Minis ter al Ins trucţiunii Publice, în 
anul 1936. – Buc ureşti: Ed. Cugetarea, 1936. – 468 p. 

 
       Pe p. de tit. ex-libris ştampila: Universitatea      
       din Bucureşti. Facultatea de Istorie-Filozofie . 
       Secretariat. Nr. inv entar 664. 
 

Manualul cuprinde lecţiile pe care, timp de mai mulţ i 
ani, autorul le-a promovat la Lic eul ortodox „Elena 
Odobescu” din Iaşi. 

Se acordă o atenţie deosebită analize i fac torilor sociali 
şi economic i de c are depinde progresul unei societăţi din 
toate timpurile. 

 
149. Pancu, Petre N. Os taş : Piesă în patru ac te şi un 

tablou. / Petre N. Pancu. – Ed. a 2-a. – Bucureşti: 
Imprimeria Statului, 1919. – 80 p. 

 
Inspirată din mediul ostăşesc piesa „Ostaş” a semănat  

mai mulţ i ani în şir în sufletele soldaţilor ş i ofiţerilor nobilu l 
sentiment al datoriei faţă de Patrie. 

A fost juc ată pentru prima dată pe scena  Teatrului 
Naţional din Buc ureşti, în seara zilei de 24 mai 1919. 
 
150. Панн, Антон. Moлогiy Катавасieр: Бiне-кувынтареа 

Преасфiнцiтулуй Архипас тор  ши Митрополiт a 
тоатэ  Унгроблах iа Д.Д. Нiфон / Антон Панн. – Ed. 
a 2-a. – Букурештi: Типографiа луi Антон Панн. – 
1854. – 258 p. 

 
       Scrisă  cu caractere chirilice în limba română . 
 
 O c arte de c ult cu imnuri din rînduiala slu jbelor de 
duminic ă pentru cele opt glasuri cu binecuvântarea 
Mitropolitului D.D. Nifon. 
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151. Panu, G. Amintir i de la Junimea din Iaşi. Vol.II / G.  

Panu. – Bucureşti: Ed. “Remus Cioflec ”, S.a.- 374 p. 
 

Lucrarea bine cunosc utului memorialist ş i critic  literar  
G. Panu tratează convingător şi c u s iguranţă spiritul ş i 
atmosfera “Junimii”, raporturile cu alte c ercuri literar-
culturale din ţară, mai ales cu mişcarea de la Buc ureşti, 
polarizată în jurul lu i B.P. Haşdeu. 
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152. Pentru neam şi ţară: Soc ietatea ocrotirea orfanilor din 
război 1916-1924. – Oradea: Ed. Societatea anonimă, 
S.a. – 192 p. 

 
La p. 192 apare ştampila: România. Consiliul Central. 
Societatea ocrot. orfanilor din răsboi şi menţiunea: 
Preşedintă Generală  Olga Sturdza  

 
Lucrarea oglindeş te mai multe evenimente din 

România în primul război mondial: deportările organizate, 
agres iunea Germaniei, neutralitatea Românie i, declaraţia de 
război, ofensiva României, luptele d in Dobrogea ş i 
Transilvania, bătăliile de la Mărăşti ş i Mărăşeşti. 

Un capitol aparte este dedicat ac tivităţii Societăţi i 
ocrotirea orfanilor din război, scopul c ăreia era ocrotirea lor 
fără deosebire de naţionalitate. Cititorul va găs i însemnări 
despre orfelinatele din Miroslava, Curtea de Argeş , Cetatea 
Albă, Chiş inău, Ungheni, Clu j şi a lte localităţ i d in ţară. La 
finele cărţii sînt anexate cîteva diplome de onoare obţinute 
de Soc ietatea ocrotirea orfanilor din război, prec um şi lista 
unor orfelinate care au obţinut medalii de aur, argint, bronz, 
pentru munc a depusă. 
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153. Perpessicius. Menţiuni c ritic e / Perpess ic ius. – 
Bucureşti: Fundaţia pentru Lit. ş i Artă “Regele Caro l 
II”, 1936-1938. – (Scriitori români c ontemporani). 
Vol. 3. – 1936. – 436 p. 
Vo l. 4. – 1938. – 495 p. 
 

 Autorul urmăreşte cu isc usinţă şi devotament 
fenomenul literar românesc  timp de dec enii. A sc ris  pagini 
care se vor c iti întotdeauna cu mare satisfac ţie despre 
creaţia lu i M. Em inescu, V. Alec sandri, I.L. Caragiale, M.  
Sadoveanu, C. Petrescu, I. Agârbiceanu, L. Rebreanu. 
 
154. I.-H. Pestalozzi : O schiţă a vieţii ş i a ideilor sale / I. 

Rădulesc u-Pogoneanu. – Ed. a II-a. – Bucureşti: 
Cartea Românească, 1927. – 200 p. 

 
Într-un număr res trîns de exemplare, ediţ ia a II-a a 

cărţii, a văzut lumina zile i c u oc azia împlinir ii a 100 ani din 
ziua morţii fondatorului pedagogiei moderne. 

Cele şapte paragrafe pun în lumină momente din viaţa 
marelui pedagog, prec um ş i o analiză  a conceptelor sale 
pedagogice. 

 
155. Petrescu, Camil. Teatru, 1946-1947: În 3 vol. / Camil 

Petrescu. – Bucureşti: Ed. de Stat pentru Lit. şi Artă,  
1946-1947. – (Scriitori români contemporani) 

 
Pe verso copertei ştampilă: Societatea Scriitorilor 
Români, Serviciul Drepturilor de Autor 

 
 Vol. 1: Suflete tar i; Jocul Ielelor; Mitică Popescu - 
1946. – 571 p. 
 Vol. 2: Mioara; Ac t veneţian; Danton - 1946. – 623 p. 
 Vol. 3: Iată femeia pe care o iubesc ; Prof.dr.Omu; 
Dona Diana. - 1947. – 524 p. 
 
 Lucrările din aces te volume au fost alese şi revizuite 
de autor. Eroii lucrărilor dramatic e se înrudesc  prin 
pas iunea lor pentru angajarea într-o neîntreruptă ş i 
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chinuitoare luptă interioară. Ediţ ia s-a tras în douăzec i ş i 
şase de exemplare pe hîrtie velină verde, mată, numerotată 
de la 1 la 2226. 
 
156. Petrescu, Cezar. Ai noştri, ca brazii /  Cezar Petrescu.- 

Bucureşti: Ed. de Stat pentru Lit.şi Artă, S.a. - 132 p. 
 

Donaţie de la Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi  
Bucov ina, Filiala „Costache Negri” Galaţi  

 
Sc risă în anul 1955, nuvela este inspirată din viaţa 

soc ietăţii române anilor 50. 
 

157. Petrescu, Cezar. Simfonia fantastic ă: Roman / Cezar 
Petrescu. – Bucureş ti: Ed. Naţională, S.a. – 228 p. 

 
158. Petriceicu-Haşdeu, Bogdan. Din is toria limb ii române 

/ Bogdan Petriceicu-Haşdeu. – Bucureşti: T ipografia 
Ac ademiei Române, 1883. – 96 p. 

 
Vo lumul tratează aşa probleme ca stabilirea 

raporturilor de filiaţ iune între dialec tele române, subs tratul 
latin al limbii române, influenţele etnic e pos t-latine asupra 
limbii române, în special, influenţa slavonă. 

 
159. Petriceicu-Haşdeu, Bogdan. Is toria limbei romane. 

Partea I. Principie de lingvis tica c a introducere la 
istoria limbii române. – Buc uresci: Noua Typografiă 
Naţională, 1881. – 160 p. – (Public aţii istorico-
filologic e. Limba romana vorbita intre 1550-1600. 
Tomul III / Direc ţiunea Generală a Arc hivelor 
Statului). 

 
Public aţia cuprinde doar primele 2 părţi din întreaga 

luc rare a ilus trului savant: 
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 1. Conspec tul stiinţelor filosofic e; 
 2. Lingvistica în genere. 

 
160. Petrovici, Ioan. Teoria noţiunilor / Ioan Petrovic i. – Ed. 

a II-a . – Bucureşti: T ip. ”Joc key Club”; Ion C. 
Văcăresc u, 1924. – 229 p. 

 
O c arte despre teoria noţiunilor – parte 

fundamentală a logicii. Sînt c ercetate următoarele 
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momente: fiinţa psihologic ă, sfera şi conţinutul noţiunilor, 
c lasificarea lor, raporturile dintre noţiuni. 

 
161. Pillat, Ion. Poezii (1906-1941): În 3 vol. / Ion Pillat;  

Ed. definitivă îngr. de autor. – Buc ureş ti: Ed. de Stat 
pentru Lit. şi Artă; Ed. Fund. Cult. Regală „Regele 
Mihai I”, 1944. 

Vo l.1. - 1906-1918. - P.1 – 264 
Vol.2. - 1918-1927. - P.265-548 
Vol.3. - 1927-1941. - P.549-848 
 
Pe p.de tit.semnătura Eugenia Mihăilescu 
20 aprilie 1947 Bucureşti 
 

Opera poetic ă a lui Pillat marchează o nouă etapă de 
c lasic izare, aduc înd „plăcerea cuvîntului vechi şi a 
expresiei cărturăreşti montate cu efec te  stilistice 
remarcabile” Poeziile din ac este trei volume au fost alese şi 
revizuite de autor şi cuprind versuri din culegerile apărute 
în perioada respec tivă: „ Biserica de altădată”, 
„Limpezimi”, „Scutul Minervei”, „Ţărm pierdut”, 
”Împlinire”, „Pe Argeş în sus”... 

Această primă ediţie s-a tras în trei mii două sute 
douăzec i ş i şase exemplare pe hîrtie velină, verge, 
numerotate de la 1 la 3226. 
 
162. Pillat, Ion. Tradiţie şi literatură / Ion Pillat. – S.l. : Casa 

Şc oalelor, 1943. – 320 p. 
 

O c ulegere de articole, eseuri şi conferinţe în care s înt 
analizate: fenomenul lir ic, tradiţia şi inovaţia, spec ificul 
românesc în poezia modernă. 

Un şir de articole scot în evidenţă creaţia unor scriitori,  
printre care: A.  Pann, D. Bolintineanu, V. Alecsandri, G. 
Coşbuc , O. Goga, A. Macedonski, D. Zamfirescu, V. 
Vo ic ulescu. 
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163. Poezii populare din toate ţinuturile româneşti. – 
Bucureşti: Ed. Librărie i Soc ec & CO., Soc ietate 
Anonimă, 1909. – 264 p. 

 
Pe p. de tit. menţiunea: … II. 923. 
Inscripţii marginale la p. 56-59 . 
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Culegerea cuprinde c ele mai reuşite creaţii poetice 
populare: poezii cu fond lir ic (doine, cîntec e vesele) şi cu 
fond narativ (balade, cîntece bătrîneşti). Sunt cuprinse 
poezii din toate regiunile ţării, inclus iv şi Basarabia. Este 
adresată tinerilor şi elevilor. 
 

164. Pop, Ioan. D. Lec ţii de analiză logică c uprinzînd: 1. 
Învăţături asupra meşteşugului de analiză. 2.Exerciţi i 
şi subiecte de analiză logic ă; c ulese şi aşezate în 
româneşte după alte asemenea lucrări pentru trebuinţa 
şcoalelor elementare / Ioan Pop. – Bucureşti: 
Tipografia lu i I. Kopainir, 1848. – 183 p. 

 
Pe p. de tit. ex-libris ştampilă: Muzeul Sucev ei. 
Fălticeni. 1914. 

 
 Sc risă în combinare de caractere chirilice şi latine 
spec ifice perioadei de atunc i, c artea conţine idei ş i exemple 

de gîndire şi 
analiză logică 
din viaţa 

cotidiană 
(comportament, 

aspiraţii, 
ataşament, 

ac tivitate…), 
teologie, 

gramatică… . 
 

165. Primul 
ghid al 

munic ipiu lui 
Bălţ i / Sub dir. 
I. Broitman. – 
[Bălţ i] : S.n., 
1937-1938. – 
138 p. 
                

      Donaţie: 
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Popa M. “Curierul de Nord” (Bălţi), xerocopie. 
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O lucrare fundamentală care descrie viaţa Bălţ iulu i de 
la origine până la finele anilor 30. 

Ghidul oglindeşte fidel diferite faze din trecutul 
aces tui oraş cu realizări în mai multe domenii de activitate : 
economie, agricultură, învăţământ, jurisprudenţă, cultură, 
medic ină... . O rubrică aparte familiar izează beneficiarul cu 
personalităţ i marcante care şi-au adus c ontribuţia la 
propăşirea oraşului: primari, prefecţi, oameni de afaceri... . 
Prezentarea cronologic ă a materialulu i permite c ititorului 
să-şi formeze o imagine reală despre încercările prin care a 
trec ut oraşul de-a lungul sec olelor. 

I. Şneider ş i S. Kalic hman, alcătuitorii acestui ghid, 
menţionau că după o munc ă asiduă, “prezentăm o lucrare 
nouă pentru Bălţ i, un ghid, o oglindă fidelă a tuturor 
ramurilor de activitate. 

 Au to rii au depăşit totuş i cadrele unui ghid, c ompletând 
datele statistice cu însemnările personalităţ ilor proeminente 

din viaţa 
munic ipiu lui”. 

Acest ghid 
reprezintă cartea 
de vizită a acestei 
loc alităţ i care nu 
mai putea fi 
etichetat ca un 
“oraş provincial”. 
  

166. Predescu, 
Luc ian. Duiliu 
Zamfirescu. Viaţa 
şi opera / Lucian 
Predesc u. - Ed. 1-
a. Buc ureşti: Ed. 
“Cugetarea”, S.a. – 
176 p. 
 

O monografie 
despre viaţa 
zbuc iumată, plină 
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de c onfruntări a lu i D. Zamfirescu, o analiză detaliată a 
creaţiei sa le poetice şi dramatic e. Într-un c apitol aparte es te 
relatată activitatea de savant şi politic ian a protagonistului.  
Referinţele bibliografic e exhaustive constituie ultimele 
contribuţii la c onturarea portretului literar al lu i D. 
Zamfirescu. 

 
167. Predescu, Nicolae. Poeţi ş i artiş ti / Nicolae Predescu. – 

Bucureşti: Imprimeria „La Roumanie, E.S. Cerbu”, 
1900. – 500 p. 

 
Pe p. de tit. menţiunea: dlui Demosten Cucul în semn 
de stimă şi de iubire. N. Predescu. 

 
Cartea c uprinde sinteze asupra unor compartimente 

fundamentale din opera unor sc riitori, printre care: Vas ile 
Alec sandri, Dimitr ie Bolintineanu, Grigorie Alexandrescu, 
Enăchiţă şi Iancu Văc ărescu. 

Cititorul va găs i informaţii despre Teodor Aman - 
pictor, grafician, o personalitate de seamă în istoria 
mişcării artis tic e româneşti din sec. al XIX-lea, despre 
Nic olae Grigorescu, cel mai mare pictor român din sec. al 
XIX-lea, c are prin farmec ul pensulei sale  a încîntat o lume 
întreagă. 
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168. Prodan, Const. Sculptura, pic tura şi gravura 
româneasc ă / Const. Prodan. – Bucureşti: S.n., 1937. – 
76 p. 

 
Doc umentul c uprinde prelegerile ţinute la Ateneul 

Român în zilele de 7, 14, 28 martie 1936. Ac este prelegeri 
tratează probleme de artă româneasc ă expres ivă, 
dec orativă, pictura şi gravura româneasc ă. Valoarea cărţii 
sporeşte ş i prin prezenţa în paginile e i a ilustraţiilor: 
„Monumentul Spătarului Cantacuzino” de C. Storc k, „Cu 
oile la c âmp” – N. Grigorescu, „Portretul Regelu i Carol I” 
(gravură de aramă) de G. Popesc u. 
 

169. Ranetti, Gheorghe. D’atunc i ş i d’acolo: Versuri 
uşurele scrise’n c lipe grele / Gheorghe Ranetti. – 
Bucureşti: Ed. lit. a casei şcoalelor, 1921. – 135 p. 
 
Pe p. de tit. ex-libris ştampilă: Biblioteca. Căminul 
Casa Învăţătorilor. Cluj. Nr. 957 şi Secţia A. Nr. 682. 

 

Culegerea cuprinde versurile public ate de soldatul-
miliţ ian Gheorghe Ranetti în ziarul „România”, versuri 
izvorîte din suferinţele, dorurile şi speranţele sufletelor 
noastre. 

 

170. Rădulesc u-Motru, C. Curs  de psihologie / C.  
Rădulesc u-Motru. – Bucureşti: Cultura Naţ ională,  
1923. – 350 p. 

 

         
          Donaţie de la fostul profesor al Univ ersităţii de Stat „ 
A. Russo” K. Rabinovschi. 

 
 Cartea cuprinde cursul de psihologie, ţinut de autor la 
Facultatea de Litere a Un ivers ităţii din Buc ureşti, în care 
este definit obiectul şi metodele psihologiei, s înt analizate 
corelaţiile bio logice ale sufletulu i, faptele de conş tiinţă. 
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171. Rousseau, Jean-Jacques . Emil sau despre educaţiune / 
Jean-Jac ques  Rousseau. – Ed. a 5-a. – Buc ureşti: Ed.  
Casei 
Şcoalelor, 
1937. – 421 
p. 

 
 

Pe p. de tit. 
ex-libris 
ştampilă: 
Casa 
Şcoalelor 
şi a 
Culturii 
Poporului. 
Fără  plată. 
Nu se 
poate 
vinde. 
 
 
 
De rînd cu textul propriu-zis  al operei, c artea cuprinde 

şi referinţe c ritice cu 
aprec ieri c ontradic torii 
referitor la ac eas tă 
lucrare. Cele 15 ilustraţii 
sporesc valoarea cărţii 
(printre ele bus tul lu i 
Rousseau de Houdon). 
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172. Sadoveanu, Mihail. Cocos tîrcul a lbastru / Mihail 
Sadoveanu. – S.l.: S.n., S.a. – 205 p. 

 
Donaţie de la Asociaţia Culturală  Pro Basarabia şi 
Bucov ina, Filiala ”Costache Negri” Galaţi  

 Pe foaie aparte o ştampilă neidentificată 
 

Culegerea inc lude două povestiri: “Cocostîrcul 
albastru” şi “Bulboana lui Vă linaş”. 
 

173. Savopol, C.Gh. Câteva chestiuni de educ aţie / C.Gh.  
Savopol. – Ed. a II-a. – Sibiu : T ipografia „Dacia 
Traiană”, S.a. – 167 p. 

 
Pe p. de tit. ex-libris ştampilă: Ziarul “Tribuna” şi 
Biblioteca “Astra” din Sibiu. Ajutor frăţesc: Cărţi 
pentru Basarabia şi Bucovina. 1990. 

 
Un om de o educaţie aleasă, es te politicos, nu 

incomodează pe nimeni, es te în bună relaţie c u cei din jur. 
Regulile şi s faturile  de bunăcuviinţă, propuse de autor 

în ac eastă carte, vor ajuta c ititorul să-şi cultive un 
comportament adecvat situaţiilor în care se va afla: în 
vizită, pe s tradă, în c ălătorie, la masă, în vileg iatură.  
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174. Săvulesc u, Tr. Materiale pentru flora Basarabiei / Tr. 

Săvulescu, T. Rayss; Ac ademia Română. – Buc ureşti: 
S.n., 1934. – 250 p. 

 

Lucrarea cuprinde un studiu al plantelor c are cresc în 
Basarabia. 

Es te o continuare a luc rărilor apărute anterior: 
Materiale pentru flora Basarabiei. Partea I (1924). 
Materiale pentru flora Basarabiei. Partea II (1926). 

Fiec are spec ie este prezentată cu varietăţile şi formele 
sale. 

În adaosul de la finele luc rării sînt incluse genurile ş i 
spec iile public ate separat în diferite reviste nefiind cuprinse 
în materialele despre flora Basarabiei d in cele două ediţii 
prec edente. 
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175. Sfinţirea c atedralei d in Bă lţ i, 2 iunie 1935. – 

Buc ureşti: Consiliul Eparhiei Hotinului, 1935. – 66 p. 
 

În această culegere s înt oglindite momentele de 

pregătire pentru Sfinţirea c atedralei episcopale „Sf. 
Împăraţi Cons tantin ş i Elena” din oraşul Bă lţ i în data de 2 
iunie 1935. 

La manifes taţiile prile ju ite sfinţirii catedralei, au 
partic ipat înalte ofic ialităţ i bisericeş ti şi c ivile din ţară şi 
s trăinătate. Printre oaspeţii sos iţi la ac eastă sărbătoare 
biseric easc ă, cons tituind ş i o sărbătoare naţională, a fost şi 
Regele Carol al II-lea, însoţit de înaltul guvern şi suita 
regală, prec um şi Marele Voievod de Alba Iulia, Mihai. În 
luc rare găsim expuse câteva din scrisorile trim ise de 
episcopul Visarion Puiu către Minis terul Cu lte lor, 
Patriarhia Română şi c apii biseric ii ortodoxe din străinătate 
ş i răspunsurile ce s-au primit. Tot aic i sînt înserate şi c âteva 
ilustraţii ş i articole din presa româneasc ă ş i c ea din 
s trăinătate care au consfinţit sărbătoarea sfinţirii c atedralei 
episcopale din Bă lţ i. 
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176. Shakespeare, W. Iuliu Cezar / W. Shakespeare; trad. 
metric ă de Adolphe Stern. – Buc ureşti: Ed. Librărie i 
Socec & CO, 1922. – 180 p. 

 
Donaţie de la Asociaţia Culturală  Pro Basarabia şi 
Bucov ina, Filiala „Costache Negri” Galaţi 
Pe p. de tit. ex-libris ştampilă: Şcoala Sup. de Comerţ 
pentru băieţi din Arad. Biblioteca elevilor. Nr. 
inventar 4128. 

 
Drama „Iuliu Cezar” este considerată, pe drept cuvînt, 

ca c ea mai perfectă dramă a marelui dramaturg din punc t 
de vedere arhitec tonic. 

Marele imperator este înfăţişat c u toate slăbic iunile,  
superstiţiile ş i vanitatea sa. Faptul acesta însă nu aruncă 
umbră asupra măreţiei sale. El este „pururi Cesar”, 
nemişc at c a Olimpul. 

Cu o forţă zguduitoare este zugrăvită mulţimea. Prin 
forţa sa dramatic ă şi prin rolul mulţ imii, piesa are cel mai 
mare efec t de sc enă.  
 

177. Sienkiewic z, Henryk. Prin foc  şi sabie: Roman cu 
ilus traţii / Henryk Sienkiew ic z; trad. de N. Nădejde. – 
Bucureşti: Ed. ”Biuroului Universal” Atanas ie I. 
Niţeanu, 1909-1910. 
Vol. 1. – 1909. – 211 p. 
Vol. 2. – 1910. – P. 215-424. 
Vol. 3. – 1910. – P. 427-647. 
Vol. 4. – 1910. – P. 651-813. 
 
Pe p. de tit. ex-libris ştampilă: Librăria Şcoalelor 
M.T. Theodorescu. Buzău şi menţiunea: Şt. Popescu. 
 
Un roman istoric  c are relatează evenimentele din 

Europa sec. 17. Trec  prin faţa cititorilor : Leşi, Cazac i,  
Tătari, Ruşi, Români. 

În roman este reînviată perioada domniei lui Vas ile 
Lupu, perioadă pătrunsă de un înalt patriotism. 
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178. Simonescu, Dan. Literatura românească de 
ceremonial: Condic a lui Gheorgachi, 1762 / Dan 
Simonescu. – Bucureşti: Fundaţia Regele Carol 1,  
1939. – 333 p. 

 
Condica lui Gheorgachi es te un monument unical în 

literatura română de o importanţă istorico-politică ş i 
etnografică incontestabilă. 
 Ilustrul literat Dan Simonescu determină genul 
literaturii de ceremonial, analizează c eremonialu l politic  şi 
biseric esc din Ţările Române, elementul descriptiv ş i 
narativ al c ronicei, izvoarele ş i limba ei. 
 Un capitol v ine cu informaţii inedite  referitor la 
autorul cronicii Gheorgachi. 
 

179. Slav ic i, Ion. Cel din urmă armaş: Roman / Ion Slavic i.  
– Bucureşti: Cu ltura Naţională, 1923. – 348 p. – 
(Scriitor i români). 

 
Pe coperta cărţii apare timbrul: Fundaţiile Culturale 
Regale. Această  carte este dăruită  de Magestatea Sa 
Regele Carol II prin Fundaţiile Culturale Regale 
pentru înzestrarea bibliotecilor publice şi propăşirea 
culturii româneşti. 

 
Cartea a fost editată prin contribuţia Magestăţii Sale 

regelui Carol II prin intermediul Fundaţiilor Culturale 
Regale pentru înzestrarea bibliotec ilor c u literatura 
nec esară. 
 

180. Sofocle. Edip rege: Tragedie / Sofocle; trad. după 
original de Mihail Dragomirescu. – Bucureşti: Ed.  
Casei şc oalelor, 1925. – 95 p. 

 
Donaţie de la Asociaţia Culturală  Pro Basarabia şi 
Bucov ina, Filiala „Costache Negri” Galaţi  

  
181. Sommer Pirnens is, Johannes. Viaţa lui Despot Vodă / 

Johannes Sommer Pirnens is, Antonius Maria Gratianus ; 
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introd., schiţe biogr., text latin stabilit, trad., note ş i 
coment., indice de Traian Diac onescu. – Ed. bilingvă. – 
Iaş i: Inst. European, 1998. – 229 p. – (Romania 
orientalis). 
 

Pe p.de tit. autograful lui T.Diaconescu: Bibliothecae 
Universitatis „Alecu Russo” hoc opus ad maiores 
nostros pertinens Iassiis d. 180 m. 20 anno 19980 
 
Pentru prima dată în cultura română se public ă în 

ediţ ie bilingvă, vers iunea latină şi traduc erea integrală în 
limba română, a două celebre monografii c onsacrate lui 
Despot Vodă, domn al Moldovei în anii 1561-1563, c e-şi 
păs trează şi azi interesul documentar şi literar. 

Autorii, doi mari umanişti, germanul Sommer şi 
italianul Gratianus, două personalităţ i c elebre ale literaturii 
istoriografice din perioada Renaş terii, au fost martorii 
evenimentelor prezentate pe paginile volumului extrem de 
util pentru cunoaşterea vieţii românilor din sec olul al XVI-
lea. 
 Citiorul va mai găsi pe paginile cărţii: portretul lu i 
Despot Vodă de C. Poenaru (p.15), două semnături ale 
domnitorului pe un 
hrisov s lavon din 9 
mai 1583 ş i un 
document latin din 15 
ianuarie 1562 (p.92), 
o monedă emisă de 
Despot ş i un desen în 
peniţă din lucrarea lui 
Despot Artis militari 
libri quator (p.212) 
 

182. Stahl, Henri.  
Manual de 
paleografie 
slavo-română / 
Henri Stahl,  
Damian P. 
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Bogdan. – Bucureşti: Fundaţia pentru Lit. şi Artă 
“Regele Carol II”, 1936. – 193 p.; Bogdan, Damian P. 
Dip lomatica s lavo-română din secolele XIV şi XV / 
Bogdan Damian P. – Bucureşti: M.O., Imprimeriá 
Naţională, 1938. – 187 p. 

 
Donaţie de la Asociaţia Culturală  Pro Basarabia şi 
Bucov ina, Filiala „Costache Negri” Galaţi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manualul de paleografie este de fapt un manual prac tic 
pentru învăţarea limbii slavone c e urma a fi utilizat în 
s tudierea textelor vechi sc rise în limba slavonă. Partea întîi 
a manualului expune mai multe noţiuni paleografice, cea 
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de-a doua cuprinde un şir de lec ţii cu texte în chirilică ş i 
traducerea lor juxtaliniară, note şi sfaturi. 

Studiul D iplomatic a Slavo-română din secolele XIV ş i 
XV prezintă o c ercetare diplomatic ă a ac telor s lave care în 
dec ursul s ec. XIV şi XV au fost emise în canc elariile 
domnitorilor munteni. 

 
183. Statul (Republic a) lui Platon: Vol. 1 / Trad. din 

grec eşte însoţită de o introd. şi note explic ative de V. 
Bichigean. - Bucureşti, 1923. – 250 p.- (Bibl.aut.  
clasici greci şi romani). 

 
Donaţie de la Asociaţia Culturală  Pro Basarabia şi 
Bucov ina, Filiala „Costache Negri” Galaţi  

 
Vo lumul cuprinde dialogurile p latonice din 

maturitate care tratează în special problema statului idea l: 
Dreptatea şi nedreptatea, principiul bunei rînduieli soc iale -  
izvor de fericire public ă ş i particulară.  
 

184. Stăhiescu, D. Calistrat Hogaş: Viaţa şi opera lui / D.  
Stăhiescu. – Bucureşti: Cartea Româneasc ă, 1935. – 
126 p. 

 
Un studiu despre viaţa şi opera lui Calis trat Hogaş, un 

pios omagiu adus ac estui rapsod al naturii. Luc rarea 
înglobează două capitole: omul şi opera, anexe, 
bibliografie şi un portret al scriitorului. 

Anexele cuprind prefaţa la primul volum al scriitorului 
(1914) semnată de autor şi conferinţa „Petrecerile la ţară” 
ţinută de C. Hogaş în aula Universităţii din Iaşi. 

 
185. Stănc escu, Elena I. Istoria popoarelor vechi: Pentru 

clasa I-a a Şcoalelor de băieţ i ş i fete. – Craiova : 
Ramuri, S.a. – 168 p. 

 
Donaţie de la fostul profesor al Universităţii de Stat 
”A. Russo” K.Rabinov schi. 
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Un manual care expune istoria egiptenilor, grecilor, 
romanilor c u ocupaţiile, moravurile, obiceiur ile şi tradiţ iile 
lor. 
 

186. Stere, C. Un c az de conştiinţă : Cuvîntările ros tite în 
şedinţele Adunării deputaţilor din 4, 5 ş i 9 martie 1921 
asupra validării d in jud. Soroca / C. Stere. – Bucureşti: 
“Viaţa Românească” S.A. Librăria Alc alay, 1921. – 86 
p. 

 
Pe p. de tit. menţiunea: Elv ire Botez, 23/IV 921. 

 
În cuvîntările respective autorul încearc ă să-şi expună 

concepţiile  politice, soc iale, atitudinea sa faţă de viaţa 
politic ă a României din timpul neutralităţ ii şi după 
dec lararea războiului c are l-au pus în c onflic t violent cu 
opinia publică din Regat. 
 Îşi expune “cazul de c onş tiinţă” prin prisma validării 
alegerilor din judeţul Soroca, unde c andidase. 
 

187. Stoian, Stanciu. Curente noi în pedagogia 
contimporană / Stanciu Stoian, Iorgu Stoian. – 
Bucureşti: Cu ltura Românească, S.A.R, S.a. – 214 p. 

 
Donaţie de la fostul profesor al Univ ersităţii de Stat „ 
A. Russo”  K. Rabinov schi. 
Pe p. de tit. apar două menţiuni indescifrabile. 

 
Problemele pedagogice pentru începutul anilor 30 ai 

secolului 20 erau cons iderate următoarele: democratismul 
ca princ ipiu educ ativ, ac tivismul în pedagogie, metoda 
centrelor de interes, loc atismul educ ativ. 
 

188. Şăineanu, Lazăr. Dicţionar universal al limbii române: 
Ed. a 3-a / Lazăr Şăineanu. – Craiova: Sam itca, 1914. 
– 1014 p. 

 
Opera îmbrăţişează limba română în toate 

manifes tările vieţ ii de la înc eputul sec. 20 cu voc abularul 
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propriu-zis şi un adaos important cu nume de persoane şi 
locuri. 

 
189. Tempeanu, Virgil. Istoria pedagogiei / Virgil 

Tempeanu. – S.l.: S.n., S.a. – 238 p. 
 

Donaţie de la fostul profesor al Universităţii de Stat „ 
A. Russo” K. Rabinovschi. 
Inscripţie marginală la p. 6: Buzuioc Ioan. 

          Inscripţii marginale la p. 39, 41, 64, 79, 86-97,  
          113, 177, 206. 

 
Sumar este prezentată evoluţia ideilor pedagogice 

mondiale, înc epînd cu elemente ale c ulturii antice ş i pînă la 
înc eputul sec. 20. Cîteva c apitole scot la lumină momente 
din istoria şc olii româneşti. 

Valoarea cărţii creş te şi prin prezenţa unor ilustraţii de 
o înaltă c alitate. 

 
190. Theocrit. Idile: Traduc ere în versuri însoţită de o 

introducere de Teodor A. Naum / Theoc rit. – 
Bucureşti: Ed. Casei Şcoalelor, 1927. – 196 p. 

 
Donaţie de la Asociaţia Culturală  Pro Basarabia şi 
Bucov ina, Filiala „Costache Negri” Galaţi  
 

Culegerea prezentată publicului cititor atestează 
traducerea în hexometre a idilelor lui Theoc rit şi o 
investigaţie de amploare asupra operei “părintelui” poezie i 
bucolice. 

 
191. Topîrceanu, Gheorghe. Parodii or iginale / Gheorghe 

Topîrceanu. – Ed. a IV-a. – Bucureşti: Cartea 
Româneasc ă, 1932. – 146 p. 

 
Pe p. de tit. ex-libris ştampilă: Librăria şi Papetăria 
Gh. Ştefănescu. T.-Sev erin. 
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Prima ediţ ie vede lumina zilei în 1916. Cele mai multe 
din parodii au fost create în urma polemicilor duse de autor 
cu adversarii săi literari de la revista „Viaţa românească”, 
constituind după părerea poetului „pagini de critic ă literară 
în exemple”. 

Volumul cons tituie un triumf al umorului ş i 
inte ligenţei poetului. 
 

192. Topîrceanu, Gheorghe. Postume / Gheorghe 
Topîrceanu. – Bucureşti: Cartea Româneasc ă, S.a. – 
143 p. 

 
Culegerea include poezii, fabule, traduceri c e n-au 

văzut lumina zile i în timpul vieţ ii poetului. 
În prefaţă, G. Topîrceanu îşi expune confesiunile sale 

referitor la primii săi paşi de creaţie poetică. 
 Fotografia autorului la vîrsta tinereţei es te plasată la 
începutul culegerii. 
 

193. Torouţiu, I.E. Pagini de istorie şi critic ă literară / I.E. 
Torouţiu. – Bucureşti: Bucovina, 1936. – 270 p. 

 
Donaţie de la Asociaţia Culturală  Pro Basarabia şi 
Bucov ina, Filiala „Costache Negri” Galaţi  
Pe p. de tit. menţiunea: … lui Leonte colegiale 
sentimente. 7.XII.936 …. 

 
Colecţie de artic ole sc rise cu ocazia apariţiei unor 

lucrări de critic ă literară de la înc eputul sec . 20, majoritatea 
din ele fiind consacrate vieţii şi operei lui M. Em inescu. 

Cităm : „ Anarhismul poetic” de C.I. Emilian; „Viaţa 
lu i M. Eminecu”, „Opera lui M. Eminescu” de G. 
Călinescu; „Naţionalismul lu i Em inesc u” de D. Murăraşu. 
 

194. Ungureanu, Gh. Din vieaţa lui Ion Creangă: 
Documente inedite cu 32 planşe afară din text / Gh. 
Ungureanu. – Bucureşti: Fundaţia pentru Lit. şi Artă 
„Regele Carol II”, 1940. – 194 p. 

 



 104

Pe p. de tit. menţiunea: Rea-Silv ia Mogâldea. 
Inscripţii marginale la p. 18 şi 21. 

 
 Doc umentele prezente în c arte pun în lumină momente 
din viaţa prozatorului de la naştere ş i pînă la u ltimii ani de 
viaţă: Ion Creangă în sînul familiei, la  şcoală, angajat pe 
tărîmul dăscălie i. Anexele s înt constituite din copii ale 
diverselor documente: rapoarte, scrisori, jurnale. 
 

195. Ursu, I. Ştefan cel Mare domn al Moldovei de la 12 
aprilie 1457 până la 2 iulie 1504/ I. Ursu. – Buc ureşti: 
Ins t. de Arte Grafic e “Antonescu”, Soc . in nume 
colectiv, 1925. – 461 p. – (Bibl. Istorică Nr.2). 

  
  Studiul c onţine numeroase date, evenimente, aprec ieri 
ce ţin de viaţa şi activitatea marelui domnitor al Moldovei, 
Ştefan c el Mare (1457-1504), unul din cei mai iluştri 
conduc ători de stat ai epocii medieva le. Prin politic a sa, el a 
reuşit să s e impună atât pe plan intern cât şi pe c el extern. 
 Lucrarea cuprinde rezultatul cerc etărilor efec tuate de 
către autor timp de peste un sfert de secol şi se adresează în 
primul rînd studenţilor şi spec ialiştilor. 
 Autorul, ca un adevărat slujitor al zeiţe i Clio, tratează 
mai multe chestiuni: luptele pentru ocuparea şi 
consolidarea tronului; luptele pentru emanc iparea 
Moldovei de tributul turc esc; relaţiile încordate cu Polonia; 
concepţia de stat ş i funcţiunile princ ipale adminis trative şi 
judec ătoreşti; oastea; cetăţile, mănăstirile şi biseric ile; 
familia ş i personalitatea; situaţia social-economic ă a 
Moldovei.  
 În viziunea autorului, “patriotismul adevărat nu se 
dezvoltă dec ît prin cunoaş terea istoriei noastre naţionale”. 
 
 
 
 



 105

 
 
 



 106

 
196. Ve lic u, Ioan I. Moldova sub Al.I. Mavrocordat: 

Contribuţie istorică după însemnările c ontelui de 
Hauterive ş i alte izvoare / Ioan I. Velic u. – Buc ureşti,  
1942. – 60 p. 

 
Donaţie de la Asociaţia Culturală  Pro Basarabia şi 
Bucov ina, Filiala „Costache Negri” Galaţi  

 
Lucrarea c onţine informaţii despre s tarea Moldovei în 

timpul domniei lu i Al.I. Mavrocordat şi înc eputul domniei 
lu i Al. Ipsilante. Informaţiile se bazează pe mărturiile 
lăsate de c ontele de Hauterive, secretar la curtea 
domnitorului Al.I. Mavroc ordat, referitor la primele 
consulate în Ţările Române, interesele economice şi 
politic e ale Franţei în zona Dunării, s ituaţ ia politică, 
economic ă ş i soc ială a Moldovei din perioada respectivă. 
 

197. Vergilius Maro, P. Eneida: Cartea I ş i II / Maro P. 
Vergilius; trad. latino-română de G. Nica. – Iaşi: T ip. 
Alb ina, S.a. – 156 p. – (Colec ţia autorilor latin i). 

  Text paralel în limbile latină şi română. 
 
       Donaţie de la Asociaţia Culturală Pro Basarabia  
       şi Bucovina, Filiala „Costache Negri” Galaţi  
     Pe p. de tit. apare o semnătură indescifrabilă  
 

198. Vergilius Maro, P. Georgic a: Părţi alese cu introducere 
şi c omentariu pentru c l. VI liceală de Zaharie German 
/ Maro P. Vergilius. – Clu j: Ed. cooperativei şc olare a 
liceului “Gh. Bar iţ iu”, 1935. – 78 p. 

 
 Textele alese din frumoasa poemă a lui Vergilius s înt 
prezentate în limba latină c u note explic ative în limba 
română. 
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 Fiec are capitol finalizează c u un şir de exerciţii orale 
întocmite în spiritul programei şcolare din anii 30 ai sec . 
20. 
 

199. Vîrtosu, Emil. Sc risori inedite de la Vas ile Alec sandri: 
1872-1890 / Emil Vîrtosu. – Bucureşti: Ed. Fundaţie i 
Culturale M ihail Kogălnic eanu, 1939. – 26 p. 

 
 Autorul pune la dispoziţ ia c ititorilor 15 scrisori şi 4 
telegrame din colec ţia Fundaţiei Culturale M.  
Kogălnic eanu, 3 scrisori şi 4 telegrame fiind adresate lui 
Mihail Kogălnic eanu şi 13 lui M itiţă (D. A.) Sturdza între 
anii 1884-1890. 
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200. Zaharia, N. Sentimentul relig ios: Ps ihologia ş i 
patologia lu i; Relig ia şi  ştiinţa / N. Zaharia. – 

Buc ureşti: Ed. 
Librăriei Soc ec 
& CO, S.a. – 
228 p. 

 
Donaţie de la 

Asociaţia 
Culturală Pro 
Basarabia şi 

Bucovina, 
Filiala 

„Costache 
Negri” Galaţi  
Pe coperta 
cărţii apare o 

inscripţie 
indescifrabilă . 

 
 

 
 Es te pus în 
discuţie un 
subiec t etern: 
confruntările 
dintre religie şi 
ştiinţă. 
 Autorul este 
preocupat în mod 
spec ial de 
sentimentul 
religios: geneza 
sa, evoluţia, 
disoluţia, 
aberaţiile 
mintale. 
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201. Zamfirescu, George Mihail. Mărturii în 
contemporaneitate: c u 17 planşe afară din text / 
George Mihail Zamfirescu. – Bucureş ti: Fundaţia 
pentru Lit. şi Artă „Regele Carol II”, 1938. – 226 p. 

 
 Un volum de gînduri despre arta teatrală ş i literatura 
dramatică, un volum de amintir i despre actori, regizori, 
înscenări teatrale de la fine le sec. 19 şi începutul sec. 20. 
Autorul, director la Teatrul Naţ ional din Iaş i, denotă 
dragoste ş i pasiune faţă de teatru c a artă a prezentului;  
sintetizare a pasiunilor, ideilor şi frămîntărilor soc iale. 
 

202. Zarifopol, Paul. Din registrul ide ilor gingaşe: Pagin i 
alese pentru a ţine la curent pe tinerii cultivaţ i ş i 
serioşi / Paul Zarifopol. – S.l.: Cu ltura naţională, 1926. 
– 275 p. 

 
 Donaţie de la Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi 
Bucov ina, Filiala” Costache Negri” Galaţi  
  

 Cunoscutul eseist şi c ritic  literar tratează în aceas tă 
carte materii de politică morală şi moravuri; artă, sport, 
tehnic ă – obligatorii pentru un om cultivat c e fac e cins te 
ţării, societăţii în care trăieşte. 
 Ideile pentru c are pledează autorul vin să denunţe 
acele c ontraziceri şi dezamăgiri care poc esc din ce în ce 
mai frec vent personalitatea umană onorabilă.  
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