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THE OLD BOOK – CLAIMANT OF THE MOD-
ERN RESEARCH

The collections of the Central Scientifi c library 
of Academy of Sciences of Moldova reveal a lot of 
documents which had an inestimable patrimonial 
value. In the same time, these manuscripts / publica-
tions are in a bad physical situation and ask modern 
and scientifi cally solutions for their restoration and 
conservation. This paper aims to underline some as-
pects of necessity in fond conservation in our libra-
ry.

Biblioteca Ştiinţifi că Centrală a Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei [1] se afl ă în pragul unei frumoa-
se aniversări – 80 de ani de la înfi inţare şi funcţi-
onare. Evident lucru, documentele ce se păstrează 
în colecţia bibliotecii sunt de dată mult mai veche 
– secolul al XVI-lea, sau mai exact anul 1595 (L 
‘Ungheria spiegata de Gio Nicolo Doglioni), dacă 
vorbim de carte, şi aproximativ 1660 dacă vorbim 
de acte ale cancelariei domneşti. Adevărat tezaur al 
culturii româneşti şi universale totodată. Dar să le 
luăm la rând, chiar dacă anunţăm din capul locului 
că în limitele acestor pagini putem oferi doar câteva 
date din cele mai importante.

Fondul de carte veche şi rară [2] este unul nu 
prea mare (aproximativ opt mii de titluri), dar foar-
te valoros. Publicaţiile păstrate aici pot fi  găsite în 
cadrul a câtorva colecţii. Una dintre ele, Cartea de 
referinţă, include un şir de cataloage ale manuscri-

selor româneşti, slavone, italiene, portugheze etc., 
bibliografi i analitice, diverse dicţionare, cum ar fi : 
Dicţionarul Scriitorilor Români în 4 volume, Dic-
ţionarul elementelor româneşti, Dicţionarul lite-
raturii române de la origini până la 1900, ghiduri, 
monografi i la temă, precum şi periodice. La această 
rubrică poate fi  menţionat unul dintre cele mai re-
levante volume cum este Bibliografi a Românească 
Veche (1508-1830). Lucrarea este realizată de Ioan 
Bianu şi Nerva Hodoş în cadrul Bibliotecii Acade-
miei Române, primul volum văzând lumina tiparu-
lui la Bucureşti în 1903. Din prefaţa bibliografi ei 
se desprinde intenţia autorilor: În publicaţiunea de 
faţă se încercă pentru întîia oară a se da o arătare 
completă despre tot ce se ştie că s-a tipărit în ţerile 
românesci sau de Români în alte ţeri pînă la 1830, 
intenţie care va fi  preluată de bibliotecarii români, 
ajungându-se astăzi la momentul când se lucrează 
la aceeaşi Bibliografi e românească, fi ind vorba însă 
despre anii următori volumelor incipiente. 

Colecţia Cartea românească include literatu-
ră cu tematică şi formă diferită: de la culegeri de 
poezii, proză, la tratate ştiinţifi ce, culegeri de docu-
mente, literatură juridică, economică, politică, stu-
dii de folclor, statistice etc. Printre acestea se poate 
evidenţia volumul semnat de enciclopedistul basa-
rabean Bogdan Petriceicu Hasdeu Cuvente din bă-
trîni. Limba română vorbită între 1550-1600, editat 
la Bucureşti de către Societatea Academică Română 
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în 1878. Lucrarea este un „studiu paleografi co-lin-
guistic”, după cum l-a defi nit însuşi autorul, bine 
cunoscută fi lologilor, istoricilor, bibliologilor, dar şi 
cercetătorilor cu diverse arii de interese.

Colecţia Cartea cu caractere chirilice conţine 
preponderent literatură ecleziastică: Sfânta Scrip-
tură, Minee, Trebnice, Liturghii, Sbornice, Amfolo-
ghioane, Evanghelii.

 Una dintre cele mai importante ediţii a colecţiei 
este un Apostol, apărută în 1597 la Moscova (tirajul 
fi ind mare pentru acele vremuri, 1 000 de exempla-
re). Cartea este renumită printr-o gravură de excep-
ţie a evanghelistului Luca, executată de către Ivan 
Timofeev Neveja. 

Colecţia Moldovica, legată într-un fel de prece-
denta, cuprinde şi ea o serie de monografi i, volume 
de poezie, proză, folclor, culegeri statistice etc., mai 
cu seamă din perioada ţaristă şi din perioada de după 
Primul Război Mondial. Colecţia atrage atenţia uti-
lizatorului printr-o serie de reviste şi ziare din peri-
oadele respective, cu adevărat rare astăzi, cum ar fi : 
Revista Bucovinei, Basarabia, Şcoala moldoveneas-
că, Şcoala Basarabiei, Viaţa Basarabiei, Din trecu-
tul nostru, Sfatul Ţării etc. În acelaşi compartiment, 
bunăoară, Biblioteca Ştiinţifi că Centrală deţine un 
exemplar al preţioasei publicaţii Carte românească 
de învăţătură a lui Varlaam, ştiută drept Cazania, 
editată în 1643 la Mănăstirea „Trei Ierarhi” din Iaşi, 
adică un monument de primă tipăritură executată pe 
teritoriul Moldovei istorice.

Colecţia Cartea străină cuprinde cele mai ilus-
trative ediţii apărute în Europa în limbile engleză, 
franceză, italiană, latină, germană, poloneză, spa-
niolă, acestea reprezentând literatura artistică, is-
torică, ecleziastică, folclor etc. Una dintre cele mai 
vechi cărţi de pe aceste rafturi este şi cea mai ve-
che carte deţinută în fondurile Bibliotecii Ştiinţifi ce 
Cen trale – L ‘Ungheria spiegata de Gio Nicolo Do-
glioni – editată la Veneţia în latină, limba ştiinţei 
acelor (şi, parţial, alor noastre) timpuri, în 1595. 

Colecţiile Cartea cu caractere civile ruseşti şi 
Cartea rusească, pe lângă multe şi diverse ediţii, 
pun la dispoziţia cititorului volume preţioase, cum ar 
fi  Сатиры и другия стихотворческия сочинения 
князя Антиоха Кантемира, съ историческими 
примьча ниями и сь краткими описа ниемь его 
жизни, editată în 1762, la Sankt Petersburg, sau 
Скупой рыцаръ de A. S. Puşkin editată în 1873, la 
Sankt Petersburg.

Colecţia Manuscrise conţine câteva Liturghii, 
Irmoase, Pilde duhovniceşti, Canoane etc. Cea mai 
veche carte a colecţiei este Pomealnic al sfi ntei mă-
năstiri Voroneţ , tradusă şi scrisă la Voroneţ în 1775, 
la care a trudit prolifi cul cărturar Bartolomeu Mă-
zăreanu. 

Colecţia Autografe, mai puţin numeroasă, in-
clude diverse ediţii ale savanţilor, literaţilor, oame-
nilor de cultură, politicienilor, care şi-au lăsat pe 
volumele proprii dedicaţii pentru colegi, amici sau 
pentru instituţia noastră. Un important autograf se 
găseşte în cartea Плодоводство Бессарабии и его 
нужды, semnat de Могилянский Н.К., la Chişinău 
în 1913. 

Nu mai puţin valoroasă este colecţia de hrisoave 
domneşti, inclusă în fondul arhivistic nr. 18. Este 
vorba despre 113 documente ale cancelariilor dom-
neşti privitoare, în mare parte,  la istoria Chişinăului, 
printre care se afl ă şi un extraordinar plan al Chişi-
năului care datează de la începutul sec. al XIX-lea. 
Şi multe alte documente preţioase, care constituie 
tezaurul Bibliotecii dar şi al neamului. 

Este, fără îndoială, un motiv de bucurie şi mân-
drie pentru noi, ca deţinători de asemenea fonduri, 
dar totodată şi un motiv de îngrijorare. Vorba e că 
acestea, fi ind documente scrise / tipărite pe suport 
hârtie (de diferită calitate), este fi resc să fi e supuse 
acţiunii factorilor de mediu, timp şi uman şi, ca re-
zultat, să se deterioreze. Mai mult, dată fi ind lipsa 
interesului faţă de conservarea cărţii şi la nivel de 
cercetare, se resimte lipsa soluţiilor (economice) de 

Patrimoniu



Akademos

112 - nr. 4(23), decembrie 2011  

condiţionare şi restaurare a acesteia. Problema de-
vine serioasă în momentul când se atestă un defi cit 
total al specialiştilor instruiţi / califi caţi  în domeniu, 
când nu se mai găseşte în bibliotecă o structură care 
s-ar ocupa de restaurare propriu-zisă, dar nu numai 
de operaţii de legare-copertare, când nu există teh-
nologii de stabilire a gradului de deteriorare a do-
cumentelor şi a necesităţilor de conservare pe care 
acestea le reclamă. Pe de asupra, susţinerea legis-
lativă în Republica Moldova este precară la acest 
capitol. 

Exemplul altor ţări [e.g., 3] demonstrează fap-
tul că se recomandă a merge pe linia adoptării unui 
program (concepţii, strategii) naţional de prezervare 
a fondurilor de documente scrise de mână şi tipărite 
pe diferite suporturi materiale, inclusiv hârtie, ela-
borat la nivel de biblioteci naţionale şi/sau ştiinţifi -
ce şi susţinut la nivel de guvern. Acesta ar avea ca 
obiectiv mai multe acţiuni printre care:

expertiza  stării  fondurilor şi condiţiilor de • 
depozitare / păstrare a documentelor în biblioteci, 
arhive, muzee;

instruirea bibliotecarilor şi restauratorilor;• 
iniţierea şi susţinerea cercetărilor ştiinţifi ce • 

în domeniul conservării documentelor realizate pe 
suport de hârtie;

elaborarea şi publicarea manualelor, a ghi-• 
durilor metodice, a altor materiale didactice;

asistenţă în organizarea structurilor care să • 
se ocupe la nivel profesional de conservarea colec-
ţiilor bibliotecii; 

consiliere şi  asistenţă practică în conserva-• 
rea fondurilor, inclusiv restaurarea documentelor; 

monitorizarea proceselor de pregătire, creş-• 
tere şi asigurare a  personalului  în procesele de con-
servare a  colecţiilor bibliotecilor; 

dezvoltarea produselor de soft pentru crea-• 
rea bazelor de date vizând conservarea colecţiilor de 

cărţi rare, manuscrise, documente fotografi ce, ma-
teriale cartografi ce, colecţii de scrisori, manuscrise 
etc.; 

paşaportizarea fondurilor de carte rară şi • 
veche, de alte documente vechi realizate pe suport 
de hârtie; 

dezvoltarea unui sistem unifi cat de investi-• 
gare a fondurilor de păstrare şi arhivare; 

dezvoltarea unei baze de date la capitolul • 
„personal în restaurarea şi conservarea fondurilor”. 

Elaborarea unui asemenea program, la nivel na-
ţional, sau cel puţin la nivel de Academie de Ştiinţe, 
ar avea benefi cii de netăgăduit: pe lângă stoparea 
degradării fi zice a colecţiilor şi fondurilor, pe lângă 
restaurarea şi prezervarea documentelor manuscrise 
sau tipărite, pe lângă crearea unor posturi de muncă 
interesante şi atractive pentru tineri, ar fi  vorba şi 
despre impulsionarea unui anumit tip de cercetări 
ştiinţifi ce (fundamentale şi aplicative) în domeniul 
conservării şi restaurării cărţii, cercetări care în 
Republica Moldova la ora actuală practic lipsesc. 
Aceste investigaţii însă îi privesc pe savanţii din 
mai multe domenii, or conservarea şi restaurarea de 
documente în general reclamă în primul rând cerce-
tări chimico-tehnologice, apoi cercetări microbiolo-
gice, investigaţii fi zico-tehnologice la care se aplică 
cele din domeniul biblioteconomiei, a tehnologiilor 
informaţionale, a didacticii etc.

Se înţelege de la sine că procesele de restaurare 
şi conservare a cărţii presupun investiţii fi nanciare. 
Un prim pas în această direcţie s-a realizat, Biblio-
teca Ştiinţifi că Centrală „Andrei Lupan” benefi ciind 
de o susţinere fi nanciară iniţială din partea Consiliu-
lui pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei. Mai mult, biblioteca 
în cauză dispune şi de o încăpere dotată cu echipa-
ment special pentru conservarea cărţii rare şi vechi. 
Există, ca bază pentru un viitor centru de restaurare, 
un atelier de legare, în care se fac lucrările elemen-
tare de condiţionare a cărţii. 

Urmează însă şi alţi paşi, alte acţiuni, care nece-
sită susţinerea altor structuri de implicat în restaura-
rea şi conservarea fondurilor bibliotecare, muzeale, 
arhivistice.

Referinţe bibliografi ce

http://www.amlib.info1. /
h t t p : / / w w w . a m l i b .2. 

info/?lng=2&action=show&cat=103
http://www.nlr.ru/fdcc3. /


