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şi supralibros în colecţiile 
Bibliotecii Științifi ce a Universității 

de Stat „Alecu Russo”, Bălți

Elena CRISTIAN, 
Biblioteca Ştiinţifi că a Universității 
de Stat „Alecu Russo”, Bălți

Abstract: Fiecare bibliotecă conține în colecția sa 
cărți cu autografe și dedicații. Articolul descrie mo-
duri de promovare și valorifi care a acestei moșteniri 
de carte înscrisă. Carți cu notițe, ex-librisuri, docu-
mente imbogățite cu autografe sunt pătrunse de su-
fl etele celor, care le-a scris-o.  Prezentarea acestor 
documente este necesară și foarte interesantă, ca o 
invitație pentru descoperire ulterioară  a  valorilor 
bibliofi le din colecția  Bibliotecii Științifi ce de Stat 
“Alecu Russo” din Bălți.
Cuvinte-cheie: Cărți cu autografe și dedicații; Ex-
libris; note de manuscris (notițe scrise de mâină); 
cărți rare; personalități; bibliotecari din Universi-
tatea de Stat, Bălți.

Abstract: Every library holds in its collections 
autograph and dedication books. The article de-
scribes the ways of promoting and capitalizing the 
heritage of such books, copies containing notes, 
Ex-Libris, fi les enriched by manuscript autographs, 
penetrated by the soul of those who created them. 
Their presentation is necessary and yet exciting, an 
invitation to discover the true values of the SLU-
SARB collection. 
Keywords: autograph books, dedication books, 
Ex-Libris, manuscript notes,  rare book, personali-
ties, Balti university librarians.

Fiind o comoară de valori BŞ USARB 
efectuează colectarea, păstrarea şi 

tezaurizarea amprentelor (scrieri de mână) 
și ex-librisurilor (marcă de proprietate) de 
la autori şi alte persoane particulare. Încă 
din anul 1945, chiar de la înfi inţare Bi-
blioteca a primit de la donatori documen-
te valoroase printre care cărți cu autograf, 
dedicații şi cu ex-libris. În bogata Colecţie 
de Documente Rare, care însumă 7  650 
documente, cărţile cu autograf, dedicaţii 

şi ex-libris ocupă un loc important, cu-
prinzând peste 2 800 de volume, numărul 
cărora crește din an în an. Autograful şi 
dedicaţiile încorporează nu doar travaliul 
fi zic și mintal al celor ce le-au scris, ci chiar 
sufl etul autorilor respectivi, curiozităţile și 
așteptările celor ce le citesc. Ex-librisul este 
o componentă a artei aplicate, prin care 
reprezentarea gândurilor şi imaginaţiei se 
produce prin intermediul simbolurilor sau 
alegoriilor, oglindind personalitatea pos-
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esorului, gusturilor şi aspiraţiilor sale, pro-
fesia şi alte preocupări. Punctul de plecare 
al acestei lucrări este rodul căutărilor rigu-
roase, al cercetării fondului documentar al 
BŞ USARB, activitate realizată cu migală şi 
dăruire de bibliotecarii care îl gestionează. 
Colecția de Documente Rare conține cărţi 
cu dedicații autografe şi ex-libris ale mari-
lor personalităţi naţionale și internaţionale 
renumite din toate timpurile, prieteni ai bi-
bliotecii, musafi ri, oaspeţi din ţară și peste 
hotare, constituindu-se într-un tezaur de 
informaţii utile pentru utilizatorii bibliote-
cii.

Cele mai vechi autografe şi ex-librisuri 
sunt din secolul al  XVIII-lea, pe volumele 
în limba rusă cu caractere slavone, tipărite 
la Moscova, Saint Petersburg, Kaluga în 
anii 1765-1793, cu autograful „Из книг Ея 
Превосходительствам Анны Петровны 
Минетан” şi însemnul de proprietate, 
ex-libris ștampilă cu  scenă alegorică  în 
medalion.

Adevărata valoare a documentelor cu 
autograf se deschide atunci când pătrunzi 
în interiorul cărţilor. Examinându-le, apare 
ca de la sine informaţia că autograful a fost 
scris „pentru acum şi pentru totdeauna”. 
O valoare de excepție deținută în colecție 
este amprenta manuscris a lui B. P. Has-
deu (1838 – 1907), scriitor, fi lolog și istoric 

român  din  familia Hâjdău. Academician, 
enciclopedist, jurist, lingvist, folclorist, 
publicist, istoric și om politic, Hasdeu a fost 
una dintre cele mai mari personalități ale 
culturii române din toate timpurile.

Prezentăm cu deosebit respect alte două 
autografe valoroase ale lui Ilie Constanti-
nescu (1874 – 1960), profesor  şcolar, unul 
dintre cei mai mari colecţionari din ţară, 
graţie colecţiilor sale de cărţi, izvoare ar-
heologice şi numismatice, documente is-
torice, materiale folclorice şi obiecte de artă 
populară. Ilie Constantinescu Prof. Craiova. 
– Bucureşti. 1904. 03.11 și Dan Simonescu 
(1902-1993), istoric literar și bibliograf 
român, membru de onoare al  Academiei 
Române. Dan Simonescu. Bucureşti, oct. 
1932.
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între anii 1769-1774, menţiona: „O carte 
bună e patrimoniul întregii lumi”, iar în 
opinia lui Garrison Keillo, actor, scriitor 
american: „O carte este un dar pe care 
îl poţi deschide iar și iar”. Personalităţile 
notorii, care au vizitat Biblioteca Știinţifi că 
a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din 
Bălţi în diferite timpuri, au participat și la 
manifestările organizate în cadrul ei și-au 
lăsat opera lor cu dedicaţii sau autograf. 
Menţionăm în continuare o serie de per-
sonalităţi, nume de rezonanţă culturală și 
istorică: 

M. Snegur, primul președinte al Repub-
licii Moldova (1990–1997): „Pentru cititorii 
Bibliotecii Universităţii „Alecu Russo” din or. 
Bălţi. Cu respect, M. Snegur 19.04.2007”.

Gheorghe, Baciu, doctor habilitat în 
ştiinţe medicale, profesor universitar, autor 
a circa 550 de lucrări. Pe volumele dăruite 
Bibliotecii, autorul Gheorghe Baciu scrie: 
„Donaţie Bibliotecii USARB. Gh. Baciu. 
24.09.2013; Pentru Biblioteca Ştiinţifi că a 
Universităţii bălţene de la autor Gh. Baciu 
28.01.2016 BŞ USARB”.

Anatol Ciobanu, doctor habilitat în fi lo-
logie, membru corespondent al Academiei 
de Ştiinţe din Republica Moldova, doctor 
honoris causa al Universităţii de Stat „A. 
Russo" din Bălţi, 1999: „Cu înaltă preţuire și 
cu toată dragostea Bibliotecii Știinţifi ce a US 
„A. Russo” din Bălţi din partea autorului A. 
Ciobanu. DHC al US „A. Russo” din Bălţi, 
profesor la USM, m. c. al AȘM. 9 octombrie 
2010, or. Bălţi”.

Grigore Vieru, poet  român, mem-
bru corespondent al  Academiei Române: 
Приетенилор мей де ла Институтул 
Педагожик дин Бэлць, доринду-ле мулт 
норок педагожик ши лирик. Виеру 
Григоре 1.XII.71 / Prietenilor mei de la 
Institutul Pedagogic din Bălţi, dorindu-le 
mult noroc pedagogic și liric. Vieru Grigore. 
1.XII.71”.

Ion Druţă, scriitor, poet, dramaturg și 
istoric literar, membru de onoare al Acad-
emiei Române: „Bibliotecii Universitare cu 
urări de bine, Ion Druţă.  17. X. 06”. 

Iulian Filip, poet,  scriitor,  drama-
turg,  folclorist  român: „Deschizătorilor de 
ușa Bibliotecii Universităţii „Alecu Russo” în 
căutarea poeziei s-o găsiţi ! Iulian Filip la 31 
martie 2017.
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Vladimir Beșleagă, eseist, jurnalist, 
prozator, scriitor, traducător: „Pentru Bi-
blioteca Universităţii „A. Russo” cu urări de 
mulţi-mulţi cititori. V. Beșleagă 16.02.2012. 
EX LIBRIS VLADIMIR BEȘLEAGĂ, s. 
MĂLĂIEȘTI”.

Mihai Cimpoi, om de cultură, acade-
mician român, critic și istoric literar, emi-
nescolog, redactor literar și eseist  basara-
bean. „Om Emerit al Republicii Moldova”, 
președinte al Uniunii Scriitorilor din Mol-
dova. Mihai Cimpoi, pentru Biblioteca Ști-
inţifi că a Universităţii „Alecu Russo” 17.III. 
2004.

Arcadie Suceveanu, poet, eseist, ziarist 
român: „Bibliotecii Ştiinţifi ce a Universităţii 
„Alecu Russo” aceste cântece ale inimii mele. 
A. Suceveanu. 15 apr. 2011”.

 

Ion Hadârcă, poet, traducător și om 
politic: „Cititorilor Bibliotecii Universitare 
„Al. Russo” – cu drag! Ion Hadârcă. 20 mai 
2014”.

Anatol Petrencu, politician și om de 
știință: „Cititorilor Bibliotecii Centrale Uni-
versitare a Universităţii „Alecu Russo” din 
Bălţi cu dragul, din partea autorului. A. Pe-
trencu. 8 mai 2011”.

Colesnic, Iurie, istoric literar, politician, 
scriitor: „Pentru cititorii Bibliotecii Știinţifi -
ce a Universităţii “Alecu Russo” cu deosebită 
stimă. Iurie Colesnic. 23.04.2009”.
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Nicolae Enciu, doctor habilitat în is-
torie, conferenţiar, cercetător ştiinţifi c al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei: „Donaţie 
Bibliotecii Ştiinţifi ce a Universităţii de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi. Nicolae Enciu”

Ion Negrei, istoric și om politic. Pen-
tru Cititorii Bibliotecii Universităţii de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi, aceste pagini des-
pre soarta zbuciumată a lui Ioan Pelivan, 
personalitate de excepţie a Basarabiei, care 
timp de aproape un deceniu a desfășurat o 
frumoasă și rodnică activitate profesională 
și naţională la Bălţi. I. Negrei, 5.09.2013”

Andei Eşanu, istoric 
(doctor în istorie), scriitor, 
profesor cercetător, mem-
bru titular al Academiei de 
Științe a Moldovei, mem-
bru de onoare al  Acad-
emiei Române; Valentina 
Eșanu, doctor în istorie, 

cercetător ştiinţifi c: „Bibliotecii Universităţii 
Pedagogice „A. Russo” din Bălţi, de la autori. 
A. Eșanu, Valentina Eșanu. 05.04.2011”, 
şi foarte mulţi alţi oameni reprezentativi, 
personalități de seamă. 

Emilian Galaicu-Păun, poet, prozator, 
eseist, traducător și editor român din Basa-
rabia: „Măriei Sale Cititorului – pe viu ! E. 
Galaicu-Păun. 30 ian. 11, Bălţi”.

Andrei Pleșu, scriitor  și eseist român, 
estetician și istoric al artei, afi mră că: „Căr-
ţile sunt felul oamenilor de a avea aripi ca 
îngerii”, iar Virginia Woolf, scriitoare  en-
gleză, eseistă, consideră că: „Cărțile sunt 
oglinzile sufl etului”. Specifi căm și câteva 
dedicaţii autografe ale personalităţilor in-
ternaţionale: 

Alteţa Sa Regală, Principele Radu al 
României, afl at în vizită la Universitatea 
bălţeană, a lăsat bibliotecii autograful: „Radu 
Principe al României. 8 octombrie 2013”.
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Alexandru Budişteanu, doctor arhi-
tect, Doctor Honoris Causa al Universităţii 
bălţene, Om cu caracter puternic, onest, 
generos, care a întreprins un şir de acţiuni 
culturale, istorice, civice şi caritabile. Pe 
preţioasele materiale, pe care ni le-a oferit 
cu discernământ a notat: „Cu toată dragos-
tea și respectul cuvenit pentru importanta 
Bibliotecă Știinţifi că a Universităţii de Stat 
„Alecu Russo”, din anii copilăriei și adoles-
cenţei mele – Bălţi, precum și pentru citito-
rii, care benefi ciază de această importantă 
rază de cultură a neamului nostru. Existen-
ţa acestei biblioteci este garanţia succesului 
în afi rmarea culturii noastre. A. Budiștea-
nu. 26 mai 2011; Această carte reprezintă 
o parte a bilanţului vieţii mele, în preajma 
aniversării mele de 83 de ani, pe care o ofer 
ca un omagiu adus Bibliotecii Știinţifi ce a 
Universităţii „A. Russo” din Bălţi, sperând 
ca să se încadreze în fondul atât de valoros 
al acestui grai de cultură al neamului nostru. 
Cu multă dragoste şi recunoştinţă pentru 
sprijinul, pe care această bibliotecă mi l-a 
oferit constant. A. Budișteanu. 26 mai 2011

Orice carte este o comoară, ea ne 
luminează mintea şi sufl etul. Fiecare carte 
citită reprezintă o parte componentă a veţii 
oamenilor. Umberto Eco, scriitor, fi losof, 
lingvist italian, afi rma: „Respectul faţă de 
cărţi poate fi  manifestat doar prin folosirea 
lor”. Multe exemplare din colecţie conţin 
autografe dedicate bibliotecii, cititorilor, 
colectivului, reprezintă o parte din sufl etul 
celor care le-au scris: Aurel MARINCIUC, 
conferențiar universitar, doctor în științe 
fi zico-matematice de la Universitatea Teh-
nică a Moldovei, a donat Bibliotecii univer-
sitare două volume a lucrării Правда как 
свет, autor Евфросиния Керсновская, 
Maier 2014. Autoarea este o femeie din Ba-
sarabia care s-a afl at 12 ani în lagărul Gu-
lag și a scris memoriile sale în 12 jurnale, 

2 200 000 de caractere însoțite de 680 de 
imagini. Autograful: „O carte extraordinară 
(cu 670 picturi) compusă de o femeie 
extraordinară din Soroca (oraşul meu natal) 
Aurel Marinciuc. Citiţi şi lăudaţi cartea, 23 
aprilie 2015”. „Donaţie pentru Biblioteca 
Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi de la 
prof. Universităţii Tehnice din R. Moldova 
Aurel Marinciuc (din Crişcăuţi) şi studenţii 
mei: 1) Coşciug Dimitrii G. – decan, şef la 
Catedra Universitatea „M. V. Lomonosov” 
din Moscova şi nepot al preotului D. Coşciug 
din Trifăuţi Soroca. 2) Culiuc Leonid, aca-
demician director al IFA AŞM originar din 
Bălţi, fi ul ministrului de cultură L. Culiuc. 
3) Aurel Popescu, prof. dr. şt. originar din 
Ciuciuleni (fi ul dir. de şcoală), astăzi – şef 
de laborator Bucureşti. Cu stimă Aurel 
Marinciuc 23.IV.2015. Aplauze Chişinău 
72.00.76”.

Anatol Lenţa, conferenţiar universitar, 
doctor în fi lologie, absolvent al Institutu-
lui pedagogic de Stat „Alecu Russo” 1965. 
Bibliotecii Ştiinţifi ce a Universităţii de Stat 
„A. Russo” de la cel care... nu se teme că va 
uita... anii petrecuţi printre comorile acestui 
PALAT al Înţelepciunii de la Bălţi. 24 ianua-
rie 2014. An. Lenţa”.
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și proză: „Bibliotecii Universitare „A. Russo”, 
toată preţuirea cititorilor bibliotecii întru bu-
curia recunoașterii și dăruirii spre eternitate a 
limbii române.D. Brăneanu”.

Agnesia Ucraineţ, monahă la Mănăsti-
rea „Sfînta Treime”: „Cu drag, pentru citito-
rii Bibliotecii Știinţifi ce Universitare USARB, 
spre slava și lauda lui Dumnezeu. Monahia 
Agnesia, 21.04.2015”.

Vă propunem o călătorie imaginară 
prin cărţile cu dedicaţii și autografe, achi-
ziţionate cu diverse ocazii de la colegii de 
breaslă, bibliologi - profesioniști de marcă 
ce înscriu gânduri, amintiri, stimă, respect, 
prietenie dintre oameni. Pentru prezentare 
am selectat doar unele dedicaţii autografe 
valoroase după conţinut:

Alexe Rău, bibliolog, poet, eseist și fi -
losof al culturii din Republica Moldova, 
director general al Bibliotecii Naționale 
(1992-2015): „Pentru Biblioteca „A. Russo” 
Bălţi, cu multă dragoste. 27.05.09. A. Rău”.

Lidia Kulikovski, dr. în pedagogie, spe-
cialist în biblioteconomie, conferenţiar uni-
versitar, director general  Biblioteca  Muni-
cipală „B. P. Hasdeu” (1990 - 2013), nume 
de referinţă în managementul biblioteco-
nomic din Republica Moldova: „Bibliotecii 
Univ. „A. Russo”, bibliotecii care nu se lasă, 
nu se dă – vrea să reușească și să prospere. 
L. Kulikovski directorul revistei BiblioPolis 
28.IV.2010”.

Vlad Pohilă, scriitor, publicist și tradu-
cător  român basarabean: „Pentru cititorii 
Bibliotecii Știinţifi ce a Universităţii „A. Rus-
so” din Bălţi, cu mult drag și alese urări de 
bine. Vlad Pohilă. 28.04.2010”.

Claudia Balaban, director general al 
Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion 
Creangă”: „Pentru Universitatea de Stat „A. 
Russo” cu mult respect de la Biblioteca pentru 
copii „Ion Creangă”. C. Balaban. 15.12.93”.

Vera Osoianu, specialist în domeniul 
biblioteconomiei din  Republica Moldova, 
director adjunct al Bibliotecii Naționale: 
„Pentru colectivul Bibliotecii Universităţii 
de Stat „A. Russo” Bălţi. Respect și gînduri 
bune. V. Osoianu”.

Nelly Ţurcan, conf. universitar, pro-
decan al Facultații de Jurnalism şi Ştiinţe 
ale Comunicării, Universitatea de Stat din 

Moldova, profesionist în biblioteconomie 
şi ştiinţa informării: „Pentru Biblioteca 
Ştiinţifi că a Universităţii de Stat din Bălţi. 
22.06.2012. N. Ţurcan”.

Nicoleta Marinescu,  manager și eva-
luator european în infodocumentare,  din 
domeniul Biblioteconomiei și Știinţa In-
formării, autoare, coordonatoare, referent 
ştiinţifi c, traducător, a publicat cărţi şi ar-
ticole de specialitate în reviste din ţară şi 
străinătate, membră în asociaţii: „Respectul 
profesiei. Nicoleta Marinescu. Iaşi, 7 octom-
brie 2009”.

Printre  preţioasele  autografe şi dedicaţii  
se afl ă  cele semnate de universitarii bălţeni: 
Gagim Ion, Popa Gheorghe, Gașiţoi Nata-
lia, Pînzari Veaceslav, Leahu Nicolae, Mo-
raru Anatol, Jitaru Valentin, Zolotariov 
Elena, Lilia Trinca, Curtescu Margareta, 
Cantemir Grigore, Briceag Silvia, Abram-
ciuc Valeriu, Vrabie Diana, Ţarălungă Vic-
toria, Popa Iulius, Răciula Lilia, Popa Vio-
rica, Brajuc Vladimir, Volghina Elena, etc. 
Făcând un studiu al dedicaţiilor profesori-
lor universitari, remarcăm, invariabila sti-
mă, veneraţie faţă de adresant, specifi cul, 
caracterul personalizat: 

Cititorilor Bibliotecii Ştiinţifi ce a USB 
„Alecu Russo”, cu urări de mult succes. Ion 
Gagim. 15.12.2008.

 Cu mult drag şi prietenie studenţilor 
Universităţii de Stat„Alecu Russo” din Bălţi 
din partea autorului. 16.12.14. N. Gașiţoi.

Pentru biblioteca de la Alma Mater, cea 
mai bună bibliotecă. A. Bolboceanu.

Bibliotecii Ştiinţifi ce a Universităţii de 
Stat „Alecu Russo”, cu stimă și respect faţă 
de colaboratorii ei. 23.11.12. S. Băncilă.

 Donaţie Bibliotecii Ştiinţifi ce a Uni-
versităţii bălţene. I. Popa. 24.10.2014.

 Pentru inimoşii cititori ai Bibliotecii 
Ştiinţifi ce a Universităţii de Stat „A. Russo”, 
aceste texte destinate descreţirii frunţilor și 
producătoare, sper, de satisfacţii intelectuale. 
11.11.2011. A. Moraru.

Cu înaltă consideraţiune pentru Biblio-
teca USARB, autorul Silvia Briceag.

 Cu stimă, respect şi apreciere pen-
tru nobila misiune de a altoi dragostea de 
carte. Parmacli Dmitrii. 2016

Bibliotecii celei mai de acasă, Biblioteca 
Ştiinţifi că a Universităţii „Alecu Russo”, din 
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care se și desprind multe-multe dintre rîndu-
rile acestei nebunii prozodice – Cu urări de 
Bine Dnei Director Elena Harconiţa, Cola-
boratorilor Dumneaei și, desigur, Cititorilor. 
N. Leahu.

 Bibliotecii Ştiinţifi ce, Universitatea de 
Stat „A. Russo”, Bălţi. Celei mai selecte in-
stituţii pentru că păstrează valori inedite 
din trecut și prezent plasate spre timpurile 
ce vin iminent. Teo-Teodor Marşalcovschi. 
03.10.2013.

Scumpei mele biblioteci care mi-a fost 
constant o muză aleasă. 14.03.13. Autorul 
Rumleanschi, Mihail.

 Domnului Nicolae Filip, un om de o 
rară inteligenţă. Cu multă preţuire și urări 
de bine. 27 mai 2001. A. Moraru.

Mult stimatei dne Maria Șleahtiţchi cu 
profund respect! L. Trinca, V. Axentii.

Multstimatei dne Directoare a Bibliote-
cii Știinţifi ce, Elena Harconiţa, care, într-un 
anume fel, a contribuit substanţial l-a elabo-
rarea acestei lucrări. Gh. Popa.

Bibliotecii Ştiinţifi ce a Universităţii din 
Bălţi (profesor - ilustru Elena Harconiţa). 
Cu mare respect de la autor. 14.03.2011. L. 
Jitaru.

E o plăcere să deschizi o carte nouă și 
să citești dedicaţia, ilustrând prin conţinut 
și formă grafi că personalitatea celor ce le-
au semnat, sufl etul ascuns al cărţilor, dar și 
al celor ce le-au dat viaţă. Unii profesori au 
notat prin dedicaţii aportul bibliotecii și al 
bibliotecarilor în dezvoltarea lor profesio-
nală, exprimând stima, recunoștinţa, mun-
ca titanică: 

Bibliotecii Știinţifi ce a USB cu urări de 
bine și mari realizări, pentru harnicii ei citi-
tori și cercetători. 12.09.2012. G. Cantemir.

 Cu recunoștinţă lucrătorilor Biblio-
tecii Știinţifi ce pentru susţinere constantă 
în activitatea de cercetare și cea didactică 
21.02.2012. E. Botnari.

Bibliotecii Ştiinţifi ce a Universităţii de 
Stat „Alecu Russo” din Bălţi cu înalte con-
sideraţiuni, urări de bine și prosperitate, în 
semn de mulţumire pentru ajutorul acor-
dat la editarea și elaborarea lucrărilor mele. 

V. Capcelea. 7.12.2014.
Dnei, Directoare Elena Harconiţa, omul 

care, nu de puţine ori, încearcă mai multe 
emoţii la apariţia unei cărţi decît autorul ei, 
cu urări de mari succese. Gh. Popa.

Bibliotecii mele preferate cu mulţumiri 
şi recunoştinţă adîncă. 11.12.11. M. Rum-
leanschi.

 Cu deosebit respect faţă de munca 
titanică a lucrătorilor Bibliotecii Ştiinţifi ce şi 
colectivul didactico-ştiinţifi c a USARB de la 
unul din autori. B. Boincean. 29.10.2013.

Dragilor colege – profesioniste de înaltă 
anvergură – Bibliotecii Ştiinţifi ce USARB 
– de la o Doamnă pasionată de frumos… 
Cu mare apreciere şi afecţiune. M. Tetelea. 
27.09.14.

Colaboratorilor Bibliotecii Știinţifi ce a 
Universităţii „A. Russo” din Bălţi, cu pro-
fund respect și recunoștinţă pentru ajutorul 
acordat în pregătirea lucrării, de la autor. 
7.11.2014. E. Zolotariov.

Cărţile cu  autograf și dedicaţii  achi-
ziționate în colecţia BȘ USARB au fost va-
lorifi cate prin editarea a 2 volume, Carte cu 
autograf și dedicaţii: catalog, în anii 2010 - 
2015. 

Valoarea istorică, culturală şi socială al 
documentelor   din Colecţia Documente 
Rare este determinată și de Ex-librisuri 
deținute de diferite genuri: supralibros, ex-
libris iscălitură-autograf, sigiliu, ştampilă, 
timbru sec sau sub formă de etichetă pe 
care s-a gravat o compoziţie cu caracter 
simbolic sau alegoric, oglindind person-
alitatea posesorului, gusturilor şi aspiraţiile 
sale, profesia şi alte preocupări.

Supralibros, este un însemn de propri-
etate asupra unei cărţi imprimat special în 
legătura cărţii. Această marcă a proprietăţii 
încorporată între elementele decorative ale 
cărţii reprezintă blazonul familial, mono-
grama sau numele proprietarului, stema 
orașului, emblema congregaţiunii religi-
oase, simbolul sau monograma școlii, ocu-
pând cel mai important loc în ierarhia în-
semnărilor de proprietate asupra unei cărţi.  
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Ex-libris etichetă este important din 
punct de vedere documentar, știinţifi c și 
bibliofi l, prin tehnicile de realizare, prin 
tematica abordată, prin mesajul artistic și 
fi losofi c pe care ni-l transmite fi ecare pie-
să de colecţie, în raport cu personalitatea 
comanditarului (formaţia intelectuală, pre-
ocupările etc.) și cu cea a artistului care a 

realizat-o (alegerea temei și modalitatea de 
abordare a acesteia). Ca tematică, ex-libri-
surile etichetă din colecţie ilustrează cate-
goriile: ex-libris religios, ex-libris alegoric, 
ex-libris peisaj, Buchmarke (tema centrală 
este cartea și lectura), ex-libris interior de 
bibliotecă, ex-libris heraldic și ex-librisul 
aniversar. 
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Ex-libris ștampilă cu semn personali-
zat este aplicată pe o carte, purtând numele 

unei biblioteci, a bibliofi lului sau o deviză, 
cuprinde adesea și gravuri cu valoare artis-
tică.
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documentar deținut s-a produs prin orga-
nizarea diverselor expoziţii tematice tradi-
ţionale și on-line: Din colecţia de carţi  rare; 
Cărţi cu autograf şi dedicaţii în colecţiile 
Bibliotecii Ştiinţifi ce USARB; Valori bib-
liofi le cu supralibros şi ex-libris în colecţia 
Bibliotecii Ştiinţifi ce USARB. Colecţia de 
Documente Rare (cărţi cu autograf, dedi-
caţii și ex-libris) se constituie într-un tezaur 
de informaţii menit a oferi o imagine 

reprezentativă a valorilor de patrimoniu 
deţinute din diverse timpuri. Fiecare carte 
cu autograf, dedicaţie şi ex-libris are istoria 
ei, timpul ei. Vă asigur că această prezen-
tare, cuprinde doar unele informaţii despre 
volumele cu autograf, dedicaţii şi ex-libris 
păstrate în bibliotecă. Mulţumim  prieteni-
lor cu ajutorul cărora a fost creat acest fond 
de carte, și putem oferi astăzi un prilej de 
bucurie.
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