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BIBLION
ASPECTE PRIVIND CLASAREA, EVALUAREA ȘI CONSERVAREA
COLECȚIEI DE CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ DIN BIBLIOTECA
JUDEȚEANĂ „IOAN N. ROMAN” CONSTANȚA

Zestrea culturii scrise a poporului român este
impresionantă, atât sub aspect valoric, cât și cantitativ. Până
în urmă cu circa un secol și jumătate, cartea manuscrisă ori
tipărită a fost cel mai prețuit și mai respectat instrument
de cultură pentru toți românii. În epoca veche, când apare,
în proporție covârșitoare, în sfera culturii și preocupărilor
ecleziastice, cartea este privită, de cele mai multe ori, ca un
obiect sacru, devenind unul dintre cele mai valoroase odoare
bisericești.
Inițiativa Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman”
Constanța, de a declanșa procedura de evaluare și expertizare
a cărților vechi, susceptibile de a fi bunuri de patrimoniu,
transmite un semnal pozitiv pentru evoluția acestui proces,
instituția fiind una de referință nu doar în zona Dobrogei, ci
și în plan național.
Procedura de stabilire a bunurilor culturale mobile
care fac parte din categoriile juridice ale patrimoniului
cultural naţional mobil, tezaur şi fond, se numeşte clasare și
se desfăşoară în conformitate cu Legea nr. 182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată,
precum și cu Hotărârea Guvernului României nr. 886/2008
pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale
mobile. Această procedură este obligatorie pentru toate
instituţiile publice care deţin astfel de bunuri.
Prezentul studiul de caz urmărește să surprindă
principalele aspecte practice ale clasării colecției de carte veche
românească dintr-o bibliotecă publică, în strânsă legătură cu
etapele de bază ale acestei activități, și anume: întocmirea
fișei de evidență analitică, prin documentare asupra obiectului
de patrimoniu expertizat, evaluarea acestuia și elaborarea
raportului de expertiză.
Clasarea presupune documentarea riguroasă asupra
colecției de carte veche românească existentă la Biblioteca
Județeană „Ioan. N. Roman” Constanța, pentru identificarea
documentelor susceptibile de a fi incluse în sfera obiectelor
de patrimoniu, în categoriile Tezaur sau Fond.
Procesul de clasare desfășurat la această instituție
a presupus documentarea și expertizarea a 59 de cărți vechi
românești. Cronologic, tipăriturile expertizate se încadrează
în intervalul 1648 - 1830.
Conform legislației, fișa de carte veche, tipărită sau
manuscrisă, se alcătuiește fie de către bibliotecarul specialist
al departamentului de carte veche – verificată, completată şi
identificată de un expert în carte veche acreditat de Ministerul
Culturii, fie direct, la fața locului, în bibliotecă, de către
expertul acreditat. În cazul de la Constanța, clasarea s-a făcut
direct de către un expert, investigându-se fiecare exemplar și
studiindu-se documentele ajutătoare (fișele de catalog, actele
de proveniență, cataloagele de licitații, lucrările de referință
etc.) , pentru stabilirea cât mai exactă a valorii cultural-istorice
și artistice a cărții susceptibile de a fi inclusă în patrimoniul
cultural național. Este deosebit de important ca fișa de evidență

analitică să fie întocmită cu toate informațiile relevante, aceasta
fiind elementul de plecare pentru elaborarea raportului de
expertiză.
Conform legislației, manuscrisele, cărțile vechi, rare
și cu valoare bibliofilă sunt incluse în categoria bunurilor
istoric-documentare, cu valoare deosebită sau excepțională.
Potrivit unor specialiști, normele publicate conţin erori şi
omisiuni chiar faţă de prevederile explicite ale Legii 182/2000;
sunt confuze şi neprofesionale, iar aplicarea lor este dificilă.
Expertizarea acestor bunuri a impus respectarea unui standard
calitativ și cantitativ, pe baza căruia s-a evaluat semnificația
sau importanța acestora în raport cu cele două categorii.
Documentarea a presupus investigarea a 81 de
volume de carte veche românească și bibliofilă existente în
bibliotecă, dintre care au fost selectate 59 de documente,
consemnându-se, punctual, toate constatările referitoare la
fiecare volum, în programul Docpat, furnizat de Institutul de
Memorie Culturală. În baza criteriilor generale și specifice,
au fost propuse pentru clasare, în categoria Tezaur, 4 titluri,
iar în categoria Fond 55 de titluri.
După criteriul vechimii, dintre cele 59 de bunuri
documentare, patru sunt tipărite între 1648 - 1682, observând
că 18 titluri aparțin secolului al XVIII-lea, iar 37 – primei
jumătăți al secolului al XIX-lea. Aplicarea acestui criteriu se face
fără echivoc, în sensul că punctajul fiecărui document crește,
prin calcul matematic, în funcție de vechimea identificată.
Spre deosebire de vechime, criteriul frecvenței unui
bun este cu mult mai dificil de stabilit, aplicarea acestuia
necesitând o experiență profesională mai îndelungată,
cunoștințe aprofundate și, în mod evident, studii extinse în
domeniu .

Criteriile după care sunt expertizate bunurile
istoric-documentare

Aceasta cu atât mai mult cu cât, cel puțin până în prezent, nu este conturată o bază de date care să reflecte existența
la nivel național a unui număr aproximativ de exemplare dintr-o tipăritură de patrimoniu, mulți dintre deținători nefiind
preocupați de inventarierea, descrierea și valorificarea lor
prin mijloacele clasice, moderne sau electronice. Dar pentru
aceasta trebuie să existe o bază de date națională privind
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JUDEȚUL cONSTANȚA LA 140 DE ANI DE LA UNIREA
DOBROGEI CU ROMÂNIA
Unirea Dobrogei cu România, eveniment major în
construcția statului român modern, de la care se împlinesc
anul acesta 140 de ani, a fost prevăzută în Tratatul de la
Berlin, semnat de Marile Puteri, la 1 iulie 1878. În articolul
46 se precizează ce teritorii dintre Dunăre și Marea Neagră se
uneau cu România: Delta Dunării, Insula Șerpilor, sangeacul
Tulcea, format din districtele Chilia, Sulina, Mahmudia,
Isaccea, Tulcea, Măcin, Babadag, Hârșova, Küstenge și
Medgidia. Frontiera de Sud a regiunii urma să fie trasată în
teren, de la Silistra, la sud de Mangalia, de către o comisie
internațională.
Preluarea de facto a teritoriului dintre Dunăre și
Marea Neagră s-a realizat, după o perioadă de pregătire de
patru luni și jumătate, făcută de guvernul Ion C. Brătianu,
cu precădere de Mihail Kogălniceanu, titularul Ministerului
Afacerilor Străine și interimar la Interne. Sursele istorice
ne arată fără dubii că factorii de decizie de la București au
cunoscut realitățile din regiune, prin intermediul rapoartelor
primite de la două misiuni militare și din alte informări de
la persoane preocupate de situația Dobrogei.
Între măsurile principale luate de autoritățile de
la București, în vederea instalării administrației și armatei,
între Dunăre și Marea Neagră, enumerăm: constituirea
Diviziei active „destinată Dobrogei”, comandată de generalul
George Anghelescu, desemnarea Comisiei pentru preluarea
administrației regiunii, de la autoritatea militară rusă,
instalată în iunie 1877, între Dunăre și Marea Neagră.
Au fost numiți prefecții celor trei județe dobrogene:
Tulcea, Constanța și Silistra Nouă, s-a pregătit operația de
transbordare a militarilor peste Dunăre și a reprezentanților
statului român. Prima etapă a început la 14 noiembrie 1878,
la Brăila și Ghecet (Smârdan), pe malul drept al fluviului,
moment precedat de ceremoniale militare și religioase, în
prezența domnitorului Carol I, a președintelui Consiliului de
Miniștri, Ion C. Brătianu și a altor înalte oficialități.
Parte a programului au fost și redactarea celor două
documente, semnate de domnitorul Carol I, Înalt Ordin de
zi către armata de ocupare a Dobrogei și Proclamația M.S.
Domnitorului Carol I către dobrogeni, care au avut caracter
programatic, prin jalonarea politicilor ce urmau a fi aplicate
între Dunăre și Marea Neagră, de către reprezentanții statului
român și de către militari.
Pentru a cunoaște situația districtului „Küstendje”,
cum era numit de locuitorii și autoritățile otomane, înainte
de instalarea administrației românești, apelăm la două surse
din epocă. Un raport al agentului consular al Franței din
10 august 1877 aprecia că, ,,situația ulterioară este rea…
Bulgarii se dedau la tâlhării asupra locuitorilor străini de
naționalitatea lor”, cu toate eforturile militarilor ruși de a
liniști situația. Majoritatea populației musulmane se refugiase
spre sud.
În vara anului 1878, colonelul Ștefan Fălcoianu,
șeful Statului Major al Armatei Active a efectuat timp de 28

de zile o misiune de evaluare a realităților și posibilităților
de dezvoltare a regiunii, pe care le-a înaintat lui Mihail
Kogălniceanu, raportul fiind intitulat Studiile de cunoascere
generale făcute în Dobrogea (sic).
Despre districtul Constanța, raportul colonelului
Fălcoianu menționează că avea: ,,partea litorală a Mărei
destul de populată”. În mediul rural era o situație dramatică.
Documentul preciza:,,cea mai mare parte din sate sunt
distruse, căci populația era în majoritate (12.000) musulmană
și avea 300 creștini”. Ștefan Fălcoianu a conchis: ,,Acest district
este cu toate acestea susceptibil de o mare dezvoltare, atât
prin existența căii ferate și prin acea a portului Küstenge”
(sic).Extrem de importantă în acest context, a fost opinia lui
Carol I. Domnitorul s-a pronunțat asupra potențialului întregii
regiuni optimist: ,,Districtele pe care ni le-au dat Congresul
au mare viitor”și potențialul de a fi aduse în câțiva ani ,,într-o
stare înfloritoare”.
În cadrul dezbaterilor publice pe tema Dobrogea,
devenit subiectul zilei, între semnarea Tratatului de la Berlin
și sfârșitul lunii decembrie 1878, s-au emis în presă și în
dezbaterile parlamentare opinii pertinente referitoare la rolul
ei în cadrul statal românesc. Bunăoară, universitarul ieșean
Grigore Cobălcescu sublinia, într-un articol publicat în „Steaua
României” din 4 august 1848, că regiunea transdunăreană era
deținătoare de ,,resurse imense”, iar calea ferată Cernavodă –
Constanța putea deveni o ,,arteră a comerțului și civilizației
române peste Dunăre”. Britanicul J.T. Barkley, investitor în
Constanța, preciza într-un articol, atuurile favorizatoare ale
orașului ce putea fi transformat într-un mare port maritim
,,celui mai frumos și celui mai căutat al Mării Negre”. (sic)
Desemnat prefect al județului Constanța, care avea o
suprafață de 7.150 km2, Remus Opreanu (1844 - 1908) a ajuns
la Constanța pe 23 noiembrie 1878. Aici tot orașul îl aștepta
,,în picioare”, cu steaguri tricolore, ghirlande de flori și case
împodobite, cu ,,strigăte de urări entuziaste”. Reprezentanți
ai ,,diferitelor naționalități” l-au rugat pe prefectul Remus
Opreanu să depună ,,la picioarele tronului augustului nostru
Domnitor încredințarea despre devotamentul și fidelitatea
noilor săi supuși”. În salonul localului unde Remus Opreanu
s-a întâlnit cu autoritățile ruse erau prezenți și ,,preoți
mahomedani, (care) după ritualul lor au înălțat rugi către cel
Atotputernic, cerând înalta lui protecțiune pentru România și
guvernul ei!” Seara, orașul a fost iluminat cu lampioane. A avut
loc o serbare. S-a remarcat comunitatea elenă, cu precădere
elevii acesteia, care au cântat marșuri de bucurie, acompaniați
de muzica militară rusă. În piața principală s-a înălțat un arc
de triumf de către comunitatea elenă. La veselia generală
au contribuit și celelalte comunități, sublinia prefectul în
telegrama expediată autorităților de la București. În finalul
documentului, Remus Opreanu conchidea: ,,În fine, ziua de
astăzi va rămâne înscrisă pentru viitor în cartea istoriei ca
o zi de fericire pentru această nouă Românie; atât de mare
era entuziasmul”.

