
În Anul Dinastiei Cantemireştilor 
ne amintim despre rolul CĂRŢII în 
viaţa unuia dintre cei mai cunoscuţi 
bărbaţi ai neamului: „Manifestînd un 
mare interes faţă de operele marilor 
gînditori ai antichităţii şi evului me-
diu..., treptat prin carte a ieşit la 
iveală talentul lui Dimitrie Cantemir 
de neordinar şi strălucit savant, om 
politic, profund cunoscător al isto-
riei, culturii şi civilizaţiei oporului 
său ...”(Eşanu A.; Eşanu V. Cartea în 
orizonturile ştiinţifice ale lui Dimi-
trie Cantemir. In: Tradiţii şi valori 
culturale la Est de Carpaţi. Ch., 2007, 
p. 5-16.)

Astăzi, cînd triumfă, „civilizaţia 
ecranului”, imaginea şi comunica-
rea electronică, cînd are loc a treia 
revoluţie a cărţii, care a transfor-
mat modalităţile de inscripţiune 
şi transferul de texte, adevărata 
cunoaştere, creaţie şi inovare se 
poate face, la fel, doar numai prin 
carte.

Biblioteca este memoria ome-
nirii, creierul căreia păstrează 
un milion de chilii, unde 
generaţie după generaţie 
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vine să răscolească, să întrebe, să cer-
ceteze, să descopere şi să creeze din 
nou. Nu este uşor să treci prin labirin-
turile unei biblioteci, care deţine peste 
un milion de documente şi care se 
mîndreşte cu o colecţie ce ne vorbeşte 
despre strălucirea de veacuri a cărţilor. 
Această colecţie s-a constituit în timp, 
cu precădere în anii 70 – 80 ai secolului 
XX. În aceeaşi perioadă este organizat 
şi fondul de carte românescă, care avea 
un statut special, fiind pus la index şi 
avînd o circulaţie foarte limitată. 5 000 
de unităţi au avut o soartă ingrată, fiind 
mereu depozitate într-un loc separat, 
la fel ca şi lădiţele cu fişele de descri-
ere bibliografică a lor. În acele timpuri 
era instituit un control riguros asupra 
lecturii. Situaţia s-a schimbat odată cu 
procesele sociale ce s-au produs după 
anul 1989.

În anii nouăzeci a început un aflux 
puternic de carte românească de la 
Biblioteca Academiei Române, Biblio-
teca Pedagogică Naţională „I. C. Pet-
rescu”, Biblioteca Naţională şi Biblio-
teca Centrală Universitară „Carol I” din 
Bucureşti. De atunci au absolvit univer-
sitatea cîteva promoţii de studenţi, care 
s-au format aplecîndu-se asupra a pes-

 “Biblioteca este efigia independenţei spiri-
tuale a unei individualităţi sau colectivităţi”
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identificare a foştilor posesori, 
notiţele privind sursa de pro-
venire a cărţii în Bibliotecă.

Citite şi recitite sînt: Kазания 
de la 1790 cu coperta din lemn 
acoperită cu piele care păstreză urme-
le încheitorilor; cartea a fost dăruită 
studenţilor de către Arhimandritul Mar-
chel de la Catedrala „Constantin şi Ele-
na”, Sfânta şi Dumnezeiască Evanghelie 
care acum întîi sau Tipărit întru acelaşi 
chip în zilele prea înălţatului Domn Io 
Grigorie Ioan Voevod cu osîrdia şi cu 
toată cheltuiala Pria Sfinţitului Mit-
ropolit al Moldovei Kvri Gavril (1761), 
oferită în dar de către Preotul Vasile 
Secrieru.

Menţionăm că în acest volum 
se cuprind publicaţii din secolul 
XIX şi începutul secolului XX, care 
au apărut în colecţii iniţiate acum 
un secol: Scriitori români con-
temporani, Biblioteca pentru toţi, 
Cunoştinţe folositoare „Din lumea 
largă”, Biblioteca „Minervei”, Cartea 
satului ş.a.

Lucrarea este structurată în 19 
compartimente conform domeni-
ilor de cunoaştere şi fiecare începe 
de la o pagină de titlu innobilată 
printr-un elegant ornament din 
frunze şi flori care amintesc nufărul 
– simbolul curăţeniei şi sănătăţii 
spirituale. În interior este păstrată 
ordinea alfabetică, vedetele de au-
tor ori de titlu fiind evidenţiate prin 
caractere bold cu iniţiale algeriene. 
Lucrarea conţine imaginile scanate 
ale celor mai sugestive şi ilustrate 
coperte, precum şi un şir de indici 
auxiliari de: nume, titluri, 
subiecte, edituri, colecţii.  
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te 25 mii de publicaţii de toate tipurile 
şi genurile aduse la Bălţi prin străduinţa 
şi efortul lui Radu Moţoc, secretarul 
Asociaţiei Pro Basarabia şi Bucovina 
Filiala „Costachi Negri” din Galaţi. De 
la 5% carte în limba română pe care o 
ofeream cititorilor în anul 1992 - la 25 % 
cărţi ale celor mai prestigioase edituri 
din Moldova şi România pe care le pro-
punem studenţilor şi cadrelor didactice 
astăzi. Printre ele sînt şi deosebite va-
lori de patrimoniu, multe provenite din 
donaţii, păstrînd ex-librisul, ştampila, 
semnătura posesorilor, diferite inscripţii 
pe foaia de titlu ori pe paginile sale. 25 
la sută, ori circa 1000 de exemplare 
din colecţia de carte rară le constituie 
carţile în limba română din secolul XIX - 
începutul secolullui XX.

Prima încercare de a valorifica cartea 
rară în limba română din colecţiile Bib-
liotecii, datează cu începutul acestui mi-
leniu, anul 2000, prin apariţia primei fas-
cicule, care prezenta 186 titluri de cărţi 
şi publicaţii periodice. A doua fasciculă 
(anul 2003) reflectă cercetările bibliote-
carilor asupra a 202 documente de ori-
entare culturală, psihologică, filozofică, 
religioasă, sociologică, pedagogică, 
limbă şi literatură, istorie. Ambele fas-
cicule conţineau descrieri bibliografice 
însoţite de adnotări, iar fascicula a II-a 
reproducea în color copertele celor mai 
reprezentative piese.

A III-a fasciculă se constituie din 
contribuţii bibliografice despre 220 
de lucrări. Aceste studii dau măsură 
capacităţii şi rafinamentului intelectual 
al echipei de bibliotecari, preocupată 
de valorificarea cărţilor româneşti. În 
volum au fost incluse şi cărţi din secolul 
XVIII, adnotările sînt mai complexe, ele 
stăruie mai mult asupra conţinutului, 
după care sînt trecute însemnele de 


