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Cartea veche în colecţiile Bibliotecii George Radu Melidon Roman
Cartea îndeplineşte nu numai minunea de a ne pune în contact cu semenii noştri depărtaţi în timp
şi spaţiu; cartea îndeplineşte fapta de mirare de a ne face să trăim în afară de minciună, nedreptate şi
prejudecăţi. În aceste urne sacre, în care poeţii şi cugetătorii şi-au închis inimile, găsim acea putere fără
moarte care mişcă umanitatea înainte în progresul ei necontenit….
(Mihail
Sadoveanu)
În România, civilizaţia scrisului numără peste 2000 de ani. S-a scris în greceşte, s-a scris în
limba latină, s-a scris în slavonă, până când limba română s-a format şi s-a desăvârşit, găsindu-şi forma
cea mai potrivită de scriere.
Cultura românească, receptivă faţă de progres, a adoptat tiparul mult înaintea altor culturi
europene vecine. Stă mărturie faptul că la numai 50 de ani de la apariţia tiparului – inventat de Gutenberg
la jumătatea secolului al XV-lea - pe teritoriul ţării noastre se tipărea deja prima carte.
Cartea şi tiparul românesc au cunoscut realizări deosebite. Cărturari temerari au compus scrieri
ce stau la temelia culturii noastre naţionale. Caligraﬁ şi miniaturişti talentaţi au copiat şi împodobit artistic
manuscrise, adevărate opere de artă. Meşteri tipograﬁ şi gravori iscusiţi şi-au adus contribuţia la evoluţia
şi răspândirea invenţiei lui Gutenberg în această parte a Europei.
În spaţiul românesc, tiparul a cunoscut forme variate şi complexe, tipărindu-se deopotrivă cărţi în
limba română, în greaca veche şi în neogreacă, dar şi în limbile slavonă, latină, germană, maghiară,
ebraică şi chiar arabă.
Pentru a consolida prestigiul Bisericii ca principal sprijin al statului, domnitorul Radu cel Mare
(1495-1508) l-a adus în ţară pe Ieromonahul Macarie. Acesta s-a format ca meşter tipograf la Veneţia. În
tipograﬁa domnească condusă de Macarie începe activitatea de tipărire a cărţilor slavone.
Prima carte tipărită a fost Liturghier în anul 1508. I-a urmat Octoih (1510) şi Evangheliar (1512),
toate în limba slavonă, folosită atunci în cancelariile domneşti şi în serviciile religioase ca limbă oﬁcială.
Cele trei scrieri tipărite de Macarie s-au răspândit atât în ţările române, cât şi în mănăstiri din Balcani şi
biblioteci din Europa.
Cartea manuscrisă va continua să circule datorită varietăţii tematice şi accesibilităţii ei. De la
jumătatea secolului al XVI-lea cartea în limba română se răspândeşte însă mai mult pe calea tiparului. La
ea a contribuit diaconul Coresi, editorul primelor cărți tipărite în limba română. Centrele unde a funcţionat
tipograﬁa lui au fost Târgovişte şi Scheii Braşovului.
În secolul al XVII-lea, limba română se impune ca limbă a culturii scrise. Creată de nevoile
interne ale societăţii, cultura ţărilor române s-a dezvoltat, în această perioadă, prin contactul cu marile
centre spirituale europene. În Ţara Românească, tipăriturile s-au reluat în timpul domniei lui Matei
Basarab care a achiziţionat, prin mitropolitul Kievului, Petru Movilă, o tiparniţă instalată, iniţial, la
Câmpulung, apoi mutată la Govora. Aici apare, în anul 1640, prima carte românească din Muntenia,
Pravila de la Govora. În ﬁnal tipograﬁa ajunge mai întâi la Mănăstirea Dealu, apoi în chiliile Mitropoliei din
Târgovişte, sub directa supraveghere a mitropolitului Ştefan (1648-1668). Printre cărţile tipărite aici se
aﬂă şi Îndreptarea legii (1652), una din primele cărţi laice din Ţara Românească. În centrul tipograﬁc de la
Iaşi, sunt tipărite Cazania lui Varlaam (1642-1643) şi, mai târziu, scrierile religioase şi laice ale
mitropolitului Dosoftei, talentatul traducător şi versiﬁcator. La Alba-Iulia se tipăreşte, cu sprijinul
mitropolitului Simion Ştefan, Noul testament de la Bălgrad, în anul 1648, iar la Bucureşti, în anul 1688,
apare monumentala Biblie, care încearca uniﬁcarea dialectelor limbii române, creând premisele limbii
literare româneşti.
În secolul al XVIII-lea, activitatea tipograﬁcă cunoaşte o diversiﬁcare
spectaculoasă: lângă tipăriturile învăţatului mitropolit Antim Ivireanu efectuate la Târgovişte (1709-1715)
atât religioase (Slujba Sf. Ecaterina), cât şi laice (Panoplia dogmatică, Pilde ﬁlosofeşti şi Alixandria) se
aﬂă manuscrise şi cărţi ale domnitorului savant Dimitrie Cantemir (Descrierea Moldovei; Hronicul
vechimei a româno-moldo-vlahilor; Istoria creşterii şi descreşterii imperiului otoman) precum şi tipăriturile
realizate de reprezentanţii Şcolii Ardelene, Samuil Micu-Klein, Petru Maior, Gheorghe Şincai, Gheorghe
Lazăr, Ioan Budai-Deleanu, atât religioase, dar şi cu adresabilitate în cercuri mai largi de populaţie:
dicţionare, calendare de munci agricole, istorii s.a.
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Un alt domnitor iubitor de cultură şi artă a fost Constantin Brâncoveanu.
Sub patronajul acestuia, în afara tipograﬁei din Bucureşti, care a avut şi o secţie
în limba greacă, s-au înﬁinţat alte noi tipograﬁi la Buzău, mănăstirea Snagov şi
Râmnicu Vâlcea. În tipograﬁile brâncoveneşti se tipăreau nu numai cărţi
româneşti sau slavoneşti, ci şi greceşti, turceşti, arabe.
Secolul al XIX-lea, este secolul în care se adoptă alfabetul latin.
Coexistenţa celor două alfabete, chirilic şi latin, este ilustrată şi de scrierile
autorilor Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri, Dimitrie Bolintineanu.
În colecţia de carte veche a Bibliotecii municipale George Radu Melidon
din Roman se găsesc 6 cărţi în limbile franceză, italiană, greacă, latină şi două cu litere chirilice. Domeniile pe
care le tratează sunt diverse: lingvistică, religie, literatură. În ordinea anilor de publicare, colecţia de carte
veche a bibliotecii cuprinde:
Anul 1752 – Lettere scelte di varie materie piacevoli, critiche ed erudite scritte ad una dama di qualita
dall Abate Pietro Chiari Bresciano
(Scrisori alese din diferite domenii spirituale, critice şi erudite scrise către o doamnă nobilă de abatele Pietro
Chiari Bresciano)
Pietro Chiari (1712 - 1785) a fost un scriitor şi libretist italian. A scris peste 60 de comedii care l-au adus
într-un conﬂict cu rivalul său Carlo Goldoni.
Este volumul al II-lea, scris în limba italiană, tipărit în anul 1752, la Veneţia. Lucrarea are 224 de pagini,
cuprinde 28 de scrisori, scrise cu umor şi satiră, concepute pentru a evidenţia viciile şi virtuţile omului
modern.
Provenienţă: Donaţie Biblioteca personală prof. Gh.A.M.Ciobanu (cu semnătura donatorului pe pagina
de titlu). Voltaire, pe numele său adevărat François-Marie Arouet (21noiembrie 1694 - 30 mai 1778), a fost un
scriitor și ﬁlosof francez, unul dintre cei mai de seamă reprezentanţi ai Iluminismului francez, membru al
Academiei Franceze din anul 1746.
Este o carte în limba franceză, tipărită la Paris, în anul 1786.
Lucrarea este fără coperţi, are 526 de pagini şi debutează cu o prefaţă a editorilor. Din cuprins: La voix
du sage et du peuple, Pensées sur l'administration publique, Les droit des hommes et les usurpation des
autres, Le cri de nations, Prix de la justice et de l'umanite, Commentaire sur l'esprit des lois.
Provenienţa: Conacele boiereşti din zona Romanului (care au fost expropriate prin Decretul 83/1949)
Prin Decretul 83/1949 au fost expropriate bunurile de la 91 de conace boiereşti din zona Romanului.
Comitetul provizoriu al Judeţului Roman, pentru aplicarea Decretului 83/1949 dispune: Bibliotecile,
după ce vor ﬁ controlate, vor ﬁ predate bibliotecilor locale, cărţile rare, manuscrisele, vor ﬁ ţinute la dispoziţia
Academiei R.P.R.
Din aceste biblioteci au fost repartizate şi bibliotecii noastre 347 volume. Din acestea, 19 sunt în limba
română, restul în limbi străine – 88 în limba germană, 240 în limba franceză. Sunt cărţi din aproape toate
domeniile, de la enciclopedii şi dicţionare până la romane.
1790 – Dicţionar francez-grec

1792 – Carte de rugăciuni

1817 – Dicţionar grec-latin
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Volumul, tipărit în anul [1790], are 898 de pagini. Pagina de titlu şi ultimele pagini lipsesc, iar frumoasa
legătură din piele este, din păcate, destul de deteriorată. Nu se cunoaşte provenienţa.
Cartea, tipărită în anul 1792, este scrisă în alfabetul chirilic. A suferit un incendiu şi are coperţile
deteriorate. Nu se cunoaşte provenienţa.
Tipăritură este lucrată armonios, cu text în două culori, negru şi roşu, cu iniţiale şi chenare ornate cu
motive geometrice.
Cartea a fost tipărită în anul 1817, primele pagini lipsesc, iar coperţile, din piele, sunt deteriorate.
Lucrarea are 1072 de pagini, din care 888 sunt dicţionarul grec-latin, iar 184 sunt un Lexicon latin-grec.
Nu se cunoaşte provenienţa.
Cartea, tipărită în anul 1830, are caractere chirilice. Este vorba de varianta în traducerea lui Grigore
Pleşoianu, care semnează şi prefaţa.
Lipseşte pagina de titlu. Toate studiile de specialitate, indică anul 1838 ca prima apariţie a traducerii lui
Pleşoianu, însă o însemnare făcută pe carte, a dus la concluzia că anul de apariţie ar putea ﬁ 1830.
Cine va ceti această carte va avea o mare parigorie (mângâiere, consolare) despre străinătate şi ﬁindu
dreptu în cugetul şi faptile lui şi să va învinovăţi fără dreptu. Emil, 1830 fevr.
O altă însemnare arată că în anul 1864 cartea aparţinea preotului Gh. Mitulescu care o dădea în
suveniru Domnului Ştefan Păpurică.
Lucrarea are 191 de pagini; nu se cunoaşte provenienţa.
Povestea cărţii este exemplul tipic al istoriei soţiei caste acuzată pe nedrept şi repudiată, de obicei pe
baza mărturiei unui pretendent respins. Se spune că Genoveva de Brabant ar ﬁ fost soţia contelui Siegfried
de Treves, şi a fost acuzată pe nedrept de majordomul Golo. Condamnată la moarte, a fost cruţată de călău şi
a trăit şase ani în Ardeni, într-o peşteră, împreună cu ﬁul său, ﬁind hrăniţi de o căprioară. Contele, care între
timp aﬂase de trădarea lui Golo, a urmărit căprioara şi astfel i-a găsit ascunzătoarea, regăsindu-şi totodată
soţia şi ﬁul teferi.
Importanţa şi raritatea volumelor prezentate nu este datorată numai autorilor, vechimii, calităţii
tiparului sau măiestriei legăturii de epocă, ci şi ineditului unor însemnări, ex-libris-uri, autografe şi dedicaţii.
Valoriﬁcarea acestor exemplare din colecţia de cartea veche a Bibliotecii George Radu Melidon din
Roman se realizează prin cataloage de bibliotecă, expoziţii de carte, articole şi studii.
Accesul la colecţiile de carte veche ale bibliotecii este limitat de vârstă – minim 18 ani – şi condiţionat
de studii, de cunoaşterea limbii şi scrierii izvoarelor istorice, de scopul lucrării şi de respectarea unor norme şi
reguli de conduită.
Bibliograﬁe
Olteanu, Virgil - Din istoria şi arta cărţii. Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1992
Simonescu, Dan; Buluţă, Gheorghe - Scurtă istorie a cărţii româneşti.
Bucureşti: Editura Demiurg, 1994
Tomescu, Mircea - Istoria cărţii româneşti de la începuturi pînă la 1918.
Bucureşti: Editura Ştiinţiﬁcă, 1968
Vega, Dana; Vartolaş, Maria - Biblioteca Municipală George Radu Melidon Roman: 1885-2005
Roman: Editura Muşatinia, 2005
Cristina Nicoleta Panaite

1830 – Genoveva de Brabant
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CENTRUL LOCAL DE INFORMARE TURISTICĂ FARCAȘA- NEAMȚ
Necesitatea implementării proiectului propus vine din inexistența unei infrastructuri de vizitare- informare și a
unor materiale informative care să pună în valoare obiectivele turistice ale zonei și care să împiedice
dezvoltarea turismului necontrolat practicat în prezent precum și lipsa unei atitudini responsabile a populației
față de mediul înconjurător.
Lipsa atitudinii responsabile a populației, turismul necontrolat și poluarea care se produce ca urmare a
practicării acestuia, vor ﬁ diminuate prin componenta proiectului referitoare atât la infrastructura de vizitare cât
și de cea legată de acțiunile de conștientizare.
Centrul Local de Informare Turistică a fost înﬁințat în anul 2015, având ca scop promovarea obiectivelor
turistice din comunele Farcașa, Borca și Poiana Teiului. Beneﬁciază de aparatură modernă și materiale
promoționale editate în limbile română, engleză, germană, franceză și italiană, serviciile de informare și
promovare ﬁind asigurate de agentul de turism Alina- Alexandra Furtună și ghidul de turism Bogdan Scripcaru.
De când își desfășoară activitatea, Centrul Local de Informare Turistică a desfășurat o serie de activități, din
care amintim:
* Însoțirea turiștilor la obiectivele turistice din orizontul local și vizitarea acestora;
* Expunere de materiale promoționale la Târgurile Internaționale de Turism ( Romexpo- 2016, Chișinău- 2018 );
* Participarea la ședințe și simpozioane pe teme de industria turismului la Camera de Comerț și Industrie
Neamț;
* Schimb de materiale promoționale și vizite la alte centre turistice locale și naționale ( Suceava, Bistrița, Piatra
Neamț, Măcin, Alba Iulia, Sovata, Gura Humorului, etc.);
* Îndrumarea turiștilor aﬂați în tranzit spre diferite locații din țară prin oferirea de informații și întocmirea de trasee
turistice referitoare la zonele ce urmează a ﬁ vizitate;
* Realizarea unei pagini de promovare pe un site de promovare;
* Promovarea Centrului Local de Informare Turistică și a zonei prin intermediul emisiunilor tv (Est TV, FermaTVR2);
* Participarea alături de ansamblurile zonei la datinile și obiceiurile prilejuite de sărbătorirea Crăciunului și a
Anului Nou, concretizate prin ﬁlmulețe și fotograﬁi necesare promovării;
* Colaborarea cu unitățile turistice din zonă prin intermediul protocoalelor și înmânarea de materiale
promoționale pe bază de proces verbal în vederea promovării zonei;
* Realizarea de trasee turistice pentru zona promovată și nu numai;
* Realizarea unei expoziții de fotograﬁe veche care să pună în valoare tradițiile, portul popular, obiceiurile și
îndeletnicirile tradiționale de pe Valea Muntelui;
* Realizarea în orizontul local de fotograﬁi reprezentative cu peisajele naturale ale zonei;
La nivelul Centrului Local de Informare Turistică Farcașa, ne-am propus pe viitor o serie de activități, cum ar ﬁ:
* Continuarea bunei colaborări cu unitățile turistice din zonă;
* Promovarea în continuare în mediul on-line;
* Atragerea turiștilor la Ziua Comunei Farcașa, manifestare cu o veche și renumită tradiție pe Valea Muntelui, și
implicit continuarea promovării zonei (broșuri turistice, CD-uri);
* Păstrarea legăturilor cu o parte a turiștilor care ne-au vizitat;
* Realizarea unor noi trasee turistice montane pentru sezonul estival
la stânile turistice din zonă cu servirea de meniuri tradiționale;
* Demersuri pentru omologarea unor trasee oﬀ-road din zona
noastră;
* Expunerea pe panouri a materialelor care ne-au fost oferite și de
celelalte centre de informare cu care colaborăm;
* Atragerea unor noi centre de informare din județele limitrofe pentru
colaborare și schimb de experiență pe viitor;
* Refacerea și menținerea marcajelor pentru traseele turistice
existente;
Bogdan Scripcaru- prof/ghid de turism, Centrul Local de
Informare Turistică Farcașa- Neamț
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Atelierele de vacanță, un mod de atragere a utilizatorilor spre bibliotecă
Maria Bucur, bibliotecar
„O bibliotecă este locul cu adevărat vrednic de respect, în care oamenii îşi păstrează istoria experienţelor, a
dibuirilor, a descoperirilor şi a proiectelor lor...” Georges Duhamel

După redeschiderea bibliotecii, într-un spațiu modern, Biblioteca Comunală Dămuc a încercat
să găsească mijloace de îmbunătățire a activităților ce se desfașoară în cadrul bibliotecii și sporirea interesului
populației față de bibliotecă.
Pe lângă desfășurarea unor acțiuni și activități de colaborare cu școlile din zonă - cadrele didactice și
elevii, pentru o mai bună valoriﬁcare a colecțiilor de bibliotecă, s-a încercat atragerea utilizatorilor înspre
bibliotecă și prin organizarea atelierelor de vacanță. Astfel roadele au început să apară, materializându-se prin
expoziții ale lucrărilor realizate în cadrul atelierelor. Astfel de ateliere se adresează tuturor copiilor cu vârsta
cuprinsă între 7 și 15 ani, fără discriminare, utilizatori sau potenţiali utilizatori ai bibliotecii, care doresc să
participe la activităţile desfăşurate în vacanţe. Atelierele de vacanță, au ca principale obiec ve atragerea de noi
categorii de u lizatori, cu precădere segmentul copii și neri, formarea gustului pentru lectură și artă precum și
crearea unor alterna ve cultural-educa ve de petrecere a mpului liber prin metode interac ve și atrac ve pentru
cele două categorii de u lizatori vizate de proiect.

Atelierele de lectură, din cadrul atelierelor de vacanță cuprind o serie de activități ce se derulează pe
perioada vacanțelor și au în prim plan cartea și promovarea ei în comunitate. Pentru sublinierea importanţei
cititului şi a dezvoltării vorbirii, mai ales la copii mici, lectura poveştilor şi cititul cu voce tare, atât în
bibliotecă cât și în spaţii din afara bibliotecii, sunt de asemenea foarte importante. Pentru cei care iubesc
lectura, discuțiile despre cărțile preferate și cei care vor să-și facă noi prieteni personaje de poveste sau de
viață, au posibilitatea să se aﬂe într-un spațiu relaxat, în care să citim, să dezbatem și să călătorim în lumea
fascinantă a cărților bune dar și a personajelor preferate. De ce? Pentru că la biblioteca noastră vor putea învăța
să iubească lecturile, să-și dezvolte gândirea, creativitatea, vocabularul și să învețe să-și exprime liber
propriile trăiri și emoții.
Cei mici citesc, ascultă și interpretează povești, basme, legende, poezii și piese de teatru. Nu lipsesc
textele istorice și geograﬁce, marile descoperiri și autorii lor, textele fantastice, proverbele, snoavele,
imaginile și muzica. Copiii participă la jocuri ce stimulează inteligența și încurajează exprimarea liberă. De
asemenea sunt puse în discuție lecturile personale. Se schimbă impresii și se fac recomandări.
Prin aceste activități, ne propunem…
Să insuﬂăm pasiunea de a citi, de a scrie.
Să stimulăm dezvoltarea gândirii și a vorbirii.
Să încurajăm creativitatea și libertatea de exprimare.
Fiecare ac vitate cuprinsă în calendarul atelierelor de vacanță cuprinde lecturi, ateliere crea ve și ateliere de pictură
sau dedicate artelor vizuale.

Atelierele creative
Tematica este diversă, pentru cei cărora le place să deseneze, să lucreze cu diferite materiale în domeniul
handmade (decorațiuni din hârtie creponată, semne de carte, felicitări și rame decorative din carton în culori
atractive). Aici copiii își etalează talentele, iar părinții pot urmări operele expuse, nu doar acasă ci și la
bibliotecă. Copiii, cu vârsta între 7 și 13 ani, pot învăța la atelierele creative mai multe tehnici și noțiuni
elementare de desen și creații handmade iar imaginația lor se va dezvolta într-un mod creativ, de altfel desenul
și pictura este o modalitate extraordinară de liberă exprimare iar copiii se vor simți niște adevărați artiști!
Un mare impact a avut și „Atelierul de croșetat și tricotat” atelier organizat în special pentru fete, pentru a-și
forma deprinderi practice și folositoare. Fetele s-au întrecut în îmbinarea armonioasă a culorilor folosind o
gamă variată de ﬁre de croșetat și tricotat.
Atelierele de pictură
Încă de la primele ateliere de pictură, ne-am propus să aducem arta în fața participanților, să aﬂăm și să
dezvăluim secretele ei și să creăm o atmosferă relaxantă, străbătută de imagini colorate, având ca sursă de
inspirație picturile originale ale Oanei Bucur și Alexandru Găină, pictori din Dămuc.
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De la inițierea în tainele desenului și până la magia amestecului culorilor, atelierele noastre de
creație sunt diverse și interesante, facute exact pentru ca micii pictori să exploreze propriul univers
creativ. Liniile simple sau angulare, culorile aprinse sau tăcute, ritmurile sacadate sau simplitatea
plină de sens a unei suprafețe, forme suave sau puternice, sunt personaje ale unui fascinant
spectacol vizual. Și peste toate acestea, artistul, pune semnătura talentului său și imprimă imaginii
rezultate, un suﬂu ireal și fascinant.
Pictura înseamnă comunicare adevărată, exprimarea gândurilor și trăirilor personale,
împlinirea unui vis, posibilitatea de a te mândri cu un talent bine cultivat. Pictura este starea
suﬂetească a artistului exprimată în culori.
Alături de picturi simple, copiii au pictat farfurii, oale, ulcioare și ulcele din lut, precum și linguri de
lemn, unicitatea personalității ﬁecărui participant regăsindu-se în originalitatea picturii sale.
Remarcăm faptul că la toate atelierele de vacanță participarea a fost numeroasă în rândul copiilor,
demonstrând dorința lor de implicare și de a ﬁ bucuroși să se aﬂe în atmosfera prietenoasă și beneﬁcă a
bibliotecii.
„Eu mi-am imaginat întotdeauna Paradisul sub forma unei biblioteci, alte persoane consideră ca ar ﬁ o
grădină, alţii şi-l pot închipui ca un palat, eu l-am imaginat întotdeauna ca o bibliotecă şi aici mă aﬂam eu...”
Jorge Luis Borges în „Cărțile și noaptea”
Copilaria este cea mai frumoasa si prețioasă perioada a vietii. Atunci cand esti copil totul pare mai
usor, mai simplu, mai viu, traiesti prin propriile fantezii, creandu-ti astfel propriul univers. O dorinta mare care
te invaluie este aceea de a deveni adult, precum cei ce te inconjoara, parinti, bunici, etc. si de a face tot ceea
ce vrei, fara sa ﬁi constient de obligatiile pe care le are un adult. Insa, copilaria nu are varsta, nu decizi cand s-a
terminat si devii brusc un om matur, ea dureaza toata viata. Ea este acolo pe totul parcursul acestei aventuri
pe care o parcurge omul in ﬁecare zi, aceea de a se descurca in viata, de a trai, iar copilaria este mentinuta in
noi si reiese la suprafata de ﬁecare data cand avem nevoie pentru a indulci momentele mai putin usoare ale
vietii de adult.
Mulțumiri pentru colaborare elevilor : Oniga Ta ana Ionela, Ancuța Covasan, Roxana Ta ana Ionela, Daniela
Dandu
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Librăriile de pe Strada Mare a orașului Roman
bibliotecar Oana Mihaela Buga
Librăria este acel magazin în care se vând cărți și obiecte de papetărie, prin activitatea sa ocupând un loc
important în promovarea culturii scrise, alături de edituri, biblioteci și tipograﬁi. Persoanele care lucrează într-o
librărie sunt inteligente, au memorie bună și solide cunoștințe de cultură generală, gândire logică și o bună
capacitate de organizare a unor cărți pe domenii, într-o secvență logică. Dovedesc dexteritate, corectitudine,
tenacitate și seriozitate, sunt persoane sociabile și mereu amabile. În zilele noastre librarii trebuie să aibă atât
cunoștințe minime dintr-o limbă de circulație internațională, cât și competențe în utilizarea unui calculator.
În documentarea acestui material am întâlnit librari din generații diferite și am descoperit, cu mare bucurie,
o calitate comună: respect față de carte și de om. Indiferent de perioada în care au lucrat sau lucrează, librarii, ca
și în celelalte profesii aﬂate în slujba cărții, recunosc valoarea inestimabilă a informațiilor aﬂate între coperțile
volumelor.
La începutul secolului trecut, unul dintre cele mai circulate locuri din oraș îl reprezenta Strada Mare. Aici se
aﬂau cei mai mulți meșteșugari și comercianți din Roman. Existau și librării, unele dintre ele având tipograﬁe sau
chiar editură.
Astăzi nu mai există librăriile de pe Strada Mare a Romanului. Mărturiile existenței și funcționării acestora
o reprezintă cărțile poștale, realizate de editurile unora dintre librării, precum și cărțile care au fost achiziționate de
către cei mai mulți dintre locuitorii orașului.
În acel timp, cărțile poștale reprezentau un mijloc de promovare a orașului și o modalitate de
comercializare. Cărțile poștale constituiau o soluție de preferat, pentru că evidențiau valorile localității; se
regăseau aici, ca litograﬁi, clădirile cele mai importante ale urbei. Rolul librarilor era deosebit, căci asigurau, prin
editurile proprii, apariția cărților poștale devenite, astfel, un mod de comunicare speciﬁc acestei perioade.
De-a lungul anilor, cartea poștală a fost un mesager al cuvântului, un veritabil document de epocă, în acea
bucățică de carton redându-se viața reală, ca o mărturie, ca o invitație spre a ne aminti trecutul. Trebuie să
recunoaștem că, indiferent de conjunctura timpului, cartea poștală, pe lângă celelalte rigori, a interesat
întotdeauna ca imagine, ca suport al comunicării rapide și fără efort a unor informații, prezentând și o imagineilustrație care putea ﬁ fotograﬁată, pictată sau desenată.
Apariția și dezvoltarea cărții poștale s-a datorat unei nevoi umane – aceea de a comunica – ﬁind legată de călătorii
și, ulterior, de turism. Autorul imaginii de pe o carte poștală – fotograf, pictor, graﬁcian – rămâne martorul unor
realități, transformate într-un act cultural, împărtășit cu ceilalți. Cartea poștală ne vorbește, într-o formă concisă,
despre evenimente, oameni, localități, rămânând o fereastră deschisă spre lumea istoriei și a culturii. Memoria
ilustratelor este, de cele mai multe ori, unicul document care atestă prezența unor peisaje dispărute din trecutul
nostru.
Biblioteca Municipală „G.R. Melidon” Roman a primit, ca donație, de la cunoscutul colecționar originar din Roman,
domnul inginer Silviu N. Dragomir, edițiile din 2003 și 2004 ale volumului “Ținutul Romanului în iconograﬁa
vremii”, apărute la București. Aceste lucrări conțin imagini din Roman în cărți poștale realizate de editurile unor
librării de pe Strada Mare sau de unele edituri bucureștene. Răsfoind paginile acestor volume, puteți admira
principalele clădiri vechi ale orașului nostru în cărți poștale cu înscrisuri ale trăitorilor din acea perioadă. De aici
am selectat câteva cărți poștale care prezintă ediﬁcii importante, mai ales cele realizate de editurile librăriilor
romașcane. Se demonstrează, astfel, importanța acestor librării în promovarea orașului nostru, a tradițiilor locale,
dovedind, încă din acele timpuri, preocupările librarilor pentru un act cultural important.
Am stat de vorbă cu domnul inginer Dan Dimitriu, cunoscut colecționar romașcan, care mi-a mărturisit, conform
informațiilor pe care le deține, că pe Strada Mare, la începutul secolului al XX-lea, de la Biserica „Precista Mare”
spre Gară se aﬂau următoarele librării:
pe partea stângă
Librăria BERAM – tatăl
Tipograﬁa cu librărie FRANTZ GHINSBERG
Librăria “Viitorul” LEON GRŰNBERG
Librăria “Națională” HOROWITZ
pe partea dreaptă
Librăria MICHEL ȘIMSENZON
Librăria, tipograﬁa și Editura „Modernă” FRAȚII ROTHENBERG
Tipograﬁa și Librăria AVRAM IANCU
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Știm că în librării se vindeau și cărți. Perioada dintre secolele al XIX-lea și al XX-lea este una de profunde
transformări beneﬁce în învățământul românesc. Școala a fost întotdeauna o instituție fundamentală în ridicarea
nivelului de educare și de instruire a omului. În România învățământul a fost o modalitate de formare a burgheziei
naționale și a elitelor moderne.
Amintim aici rolul lui Spiru Haret, care a reformat învățământul românesc. Știm că unele dintre ideile sale
continuă și astăzi. Ca o personalitate a societății românești, Spiru Haret a intuit, la fel ca Alexandru Ioan Cuza,
Titu Maiorescu, Mihai Eminescu și Mihail Kogălniceanu că o societate predominant agrară și țărănească trebuie
modernizată în interiorul ei de către instituții adecvate.
Una dintre aceste instituții este școala, concepută de Spiru Haret ca mijloc fundamental al transformărilor din
mediul rural. Chestiunea principală era asigurarea unei orientări realist-pragmatice în educaţie şi instrucţie.
Reforma școlii, care începuse la sfârșitul secolului al XIX-lea, a determinat, nu numai apariția manualelor și
cărților care trebuiau citite de elevi, ci și a rechizitelor școlare absolut necesare acestora, ceea ce a dus la o
creștere a producției și vânzărilor din librării.
Biblioteca Municipală „G.R. Melidon” Roman deține în Fondul documentar 21 volume, care au pe pagina de titlu
ștampile ce atestă numele primului proprietar sau numele librăriei romașcane, de unde a fost cumpărată cartea.
Dăm aici doar câteva exemple de ștampile aplicate pe cărți:
Librăria și tipograﬁa “Viitorul” LEON GRŰNBERG – 19 volume:
Gr. Alexandrescu – Poezii, Editura Cartea Românească;
I.L. Caragiale – Nuvele, Editura Cultura Națională, 1922;
E. Lovinescu – Viața și opera lui Costache Negruzzi, Editura Cartea Românească, 1928
Librăria „Modernă” FRAȚII ROTHENBERG (ștampila Moritz Rothenberg) – 2 volume:
V. Alecsandri – Ovidiu, Editura “Ancora” S. Benvenisti @ Co;
Jean Bart – Schițe marine din lumea porturilor, Editura Cartea Românească
Tipograﬁa “Progresul” BERAM – ﬁul:
un Decret-lege – relativ la expropierea pentru cauza de utilitate națională, Roman, 1919. Mențiunea este făcută
în Registrul inventar al Fondului documentar de către doamna Maria Vartolaș, coautoare a monograﬁei
bibliotecii.
În monograﬁa “Istoria Orașului Roman 1392 – 1992” se menționează că au existat în oraș (ca tip de unitate
comercială) librării, papetării, depozite de ziare și hârtie: 6 în anul 1941, 9 în anul 1942, 10 în anul 1943.
În perioada postbelică regimul comunist din România (1945-1989) a negat drepturile umane şi a subordonat
individul entităţii colective a partidului-stat, a fost ostil valorilor spirituale veritabile pe care le-a atacat şi a urmărit,
în permanenţă, să le distrugă. Știm că la începutul anilor '50, intelectualii erau întemniţaţi sau marginalizaţi,
învăţământul, editurile, publicaţiile culturale, radioul erau controlate riguros, iar întreaga cultură română era
subordonată, ideologic, directivelor partidului. Cu toate acestea, în anumite momente, în România de atunci, au
apărut şi opere culturale incontestabile. Remarcăm o perioadă de relativă deschidere culturală care s-a
manifestat între anii 1964 şi 1971. Artele plastice, teatrul, cinematograﬁa, literatura şi presa culturală cunosc o
revigorare, înregistrându-se realizări de performanţă. Dar după 1971, oamenii de litere erau nevoiți să
„camuﬂeze” realitatea, pentru a putea trece de cenzura comunistă. A apărut, astfel, un limbaj codiﬁcat prin care
toți îşi exprimau aversiunea faţă de regim. În ciuda cenzurii, în anii '80 se publică şi câteva ediţii importante:
integrala Mihai Eminescu, Mihail Sadoveanu, Dimitrie Cantemir, Nicolae Iorga, Eugen Lovinescu, Liviu
Rebreanu, Tudor Arghezi, Lucian Blaga (opera integrală), D. D. Roşca, Tudor Vianu, Constantin Rădulescu
Motru, Eugen Ionescu, Mircea Eliade şi alţii. Creatorii contemporani, oameni de litere sau artişti, devin cunoscuţi
peste hotare: Nichita Stănescu, Marin Preda, Marin Sorescu, Nicolae Breban, Corneliu Baba, Augustin Buzura,
Liviu Ciulei etc.
În municipiul Roman, după anii 60, librăriile comercializau volume de proză, poezie, dramaturgie, albume cu
reproduceri de artă, cărți socio-politice, manuale școlare și produse de papetărie.
Pe partea stângă a Străzii Mari, mergând de la Biserica “Precista Mare” spre Gară se aﬂa Librăria MIRON
COSTIN, intitulată Nr. 1, pentru că a existat și Librăria MIRON COSTIN Nr. 2, mai redusă ca spațiu.
Mihai Cernomaz, artizanul promovării cărților, a lucrat în Librăria MIRON COSTIN Nr. 1 ca șef de unitate
în perioada 1960 – 1982, când a ieșit la pensie. Era unul dintre librarii recunoscuți nu numai în Roman, ci și în țară
pentru munca depusă și pentru rezultatele obținute, așa cum atestă premiile acordate la nivel județean și
național. A dus o adevărată politică de promovare a cărții și de instruire a librarilor cu care a colaborat de-a lungul
anilor.A păstrat o legătură permanentă cu intelectualii orașului și-și amintea, cu mare plăcere, de relațiile avute
cu aceștia. Printre cumpărătorii ﬁdeli ai librăriei menționa, îndeosebi, pe unii dintre renumiții cărturari ai locului:
domnii profesori Gheorghe A .M. Ciobanu (avea tot timpul un raft de cărți rezervate în librărie) și Nicolae Gr.
Stețcu, domnii doctori Corneliu Andrieș și Ioan Țepordei, preotul Aanei.
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Librăria, aﬂată tot timpul în concurență cu librăriile din Piatra Neamț și din țară, era foarte bine aprovizionată cu
cărți și obiecte de papetărie, totdeauna ultimele noutăți. Pe lângă doctori și profesori se numărau, ca ﬁdeli
cumpărători, elevii din oraș și din zonele limitrofe, oamenii locului care găseau aici ceea ce-și doreau. Vitrinele
erau aranjate de o persoană de la centrul de librării, deoarece era o adevărată întrecere între vitrinele unităților.
Librăria a participat cu publicații editoriale la saloanele de carte care s-au organizat în oraș, cu diferite ocazii:
la Biblioteca Municipală, în anul 1975 (în cadrul manifestărilor dedicate aniversării a 90 de ani de lectură publică
la Roman) și în anul 1980;
la Muzeul de Artă Roman, în anii 1986 și 1995.
Domnul Cernomaz organiza periodic standuri de carte în oraș, colabora cu cei tineri, cu sindicatele din
întreprinderi, cu alte asociații profesionale. Printre colegele cu care a lucrat se numără doamnele: Maricica
Zamﬁr (care lucra în librărie, când a venit dumnealui acolo), Maria Ostaci, Anișoara Țărnă, Aneta Comănescu,
Clara Lazăr (casieră), domnișoara Angela Marcoci și domnul Flor Bârlădeanu, care s-a mutat, apoi, ca șef de
unitate la Librăria MIRON COSTIN Nr. 2.
Ca o modalitate a dumnealui de lucru era oferta de cărți (pachete cu noutăți editoriale prezentate la locul de
muncă al cumpărătorilor: Episcopie, întreprinderi, școli, unități sanitare etc.). Intelectualii orașului, adevărați
cărturari, așa cum îi denumea, se numărau printre vizitatorii permanenți: doctori, profesori, ingineri, tehnicieni,
muncitori, elevi.
A colaborat cu articole la ziarul local, a dus o muncă de promovare a cărții și de instruire a librarilor din subordine.
A câștigat de două ori premiul pe țară, deoarece era recunoscut pentru munca depusă și pentru rezultatele
librăriei,. Cărțile erau repartizate de la Centrul de Librării Bacău (de care aparținea unitatea), apoi de la Centrul
de Librării Piatra Neamț.
În discuțiile purtate cu domnul Mihai Cernomaz îmi spunea: Cartea era la mare căutare atunci și cred că și
acum.
A ținut permanent legătura cu romașcanii, a făcut parte din comitetul de părinți la Liceul „Roman Vodă”. S-a
dovedit un adevărat artizan al distribuirii cărților. Era omul care ieșit, mereu, în comunitate, promova cartea prin
toate metodele și căile posibile acelor timpuri. A participat la diverse întâlniri ale librarilor din țară. A mers prin
bibliotecile din întreprinderi, a văzut fondul de carte, apoi a venit cu oferte care completau colecțiile acelor
biblioteci, adăugând și cărțile politice în acele pachete-ofertă. A făcut recenzii de cărți la întâlnirile culturalartistice din municipiu.
Ca planuri de viitor – ar ﬁ vrut să mobileze librăria cu o masă și scaune în formă de scoică, pentru ca vizitatorii să
aibă condiții cât mai bune atunci când răsfoiau cărțile și ar ﬁ vrut să scrie despre munca de librar.
În primii ani după 1990 librăriile din țară au fost amenințate cu dispariția, urmare a etapelor prin care a trecut
societatea românească. Se știe că în ultimii 20 de ani au apărut librăriile particulare. Astăzi, toate librăriile sunt
modernizate și adaptate cerințelor actuale ale cumpărătorilor, acestea continuând tradiția vechilor magazine de
cărți.
În Roman există acum doar 3 librării: Librăria VASILE ALECSANDRI, situată pe Strada Ștefan cel Mare (fostă
Strada Mare), Librăria CEZAR PETRESCU și Librăria ALEXANDRIA, situate pe Bulevardul Roman-Mușat.
Librăria CASA CĂRȚII MIRON COSTIN a funcționat pe
Strada Ștefan cel Mare (în pietonal) pe partea dreaptă de la
Biserica “Precista Mare” spre Gară, în perioada aprilie 1992 –
31 decembrie 2011. Este unitatea care a continuat activitatea
Librăriei MIRON COSTIN Nr. 1, a aparținut S.C.
BIBLIOPOLIS PETRODAVA S.A. SEDCOM Piatra Neamț
(înﬁințată în 1991), la fel ca Librăria CEZAR PETRESCU,
care se aﬂă pe strada Rahovei (acum Bulevardul Roman
Mușat), unde lucrează o parte din fostul colectiv al Casei
Cărții. Doamnele care au lucrat în această librărie sunt:
Anișoara Țărnă (sectorul papetărie) - șef de unitate, Elena
Sava (sectorul papetărie), Liliana Amariei (sectorul
papetărie), Irina Astanei, Elena Perju (acum este șef de
unitate la Librăria CEZAR PETRESCU), Daniela Vîncă, Ivona Lungu, Mihaela Gălbează, Elena Roșu.
Remarcăm faptul că ﬁecare librărie înﬁințată de BIBLIOPOLIS Piatra Neamț (fostul Centrul de Librării) la
Roman a primit denumirea unui scriitor, astfel că în anii '90 existau în municipiul nostru 6 unități, din care amintim:
“Miron Costin”, “Cezar Petrescu”, “Otilia Cazimir”, “Vasile Alecsandri”.
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Revenind la anii '60, menționăm activitatea deosebită a doamnei Ana Iucha, alt nume de referință în istoria
librăriilor din oraș. În anul 1965 doamna Ana Iucha s-a angajat la Librăria de pe strada Ștefan cel Mare,
intitulată MIRON COSTIN Nr. 2 (șef de unitate era domnul Flor Bîrlădeanu), apoi, din anul 1976 a preluat
conducerea acestei librării. A continuat să lucreze și după mutarea acesteia în locația în care se aﬂă azi
Librăria VASILE ALECSANDRI. A ieșit la pensie în anul 2001, dar a mai activat până în 2007, ca pensionară.
A participat la toate etapele de transformare a librăriei de pe Strada Mare, formând generații de librari, printre
care se aﬂă și ﬁul ei, Vasea Iucha. Povestește și astăzi, cu glas plin de emoție, despre frumusețea profesiei de
librar.
De când s-a angajat, din anul 1965, la Librăria MIRON COSTIN de pe strada Ștefan cel Mare, intitulată Nr. 2,
a lucrat împreună cu doamnele Natalia Botez (sectorul carte), Olga Strătilă, apoi Maria Anti (a ieșit la pensie
în 21 martie 2005).
În anul 1976 doamna Ana Iucha a devenit șef de unitate la Librăria nr. 2. Aici au lucrat și doamnele: Maria Anti,
Olga Strătilă, Elena Adam. În 1980 s-au dărâmat mai multe clădiri (din cauza beciurilor de sub stradă), printre
care și cea în care era Librăria nr. 2. S-a scos din ruine tot ce s-a putut. În 1980 librăria s-a mutat în locația în
care astăzi se găsește Librăria VASILE ALECSANDRI. În clădirea actuală a librăriei, înainte de mutare, se
reparau și se închiriau biciclete, a existat chiar și un aprozar. Actuala unitate a primit acest nume când s-a
înﬁințat Centrul de Librării Piatra Neamț (director era profesorul Gheorghe Bunghez, fost director al Liceului
Săbăoani).
Librăria VASILE ALECSANDRI - ”Librăria noastră”, nume dat de cumpărătorii ﬁdeli
Situată la intersecția străzilor Ștefan cel Mare și Dobrogeanu Gherea, de la Biserica „Precista Mare”, spre
Gară, pe partea dreaptă, continuă să ﬁe o prezență activă în viața orașului. A parcurs etapa de locație de
gestiune în perioada 1992-1993, ca de la 1 noiembrie 1993 să devină autonomă, păstrându-și însă tradiția. În
acea perioadă achiziția de carte se făcea prin Centrul de Librării Piatra Neamț.
În primii ani postdecembriști, unitatea a avut o dezvoltare rapidă, marcată prin existența de noi titluri și
produse de papetărie. În timp, achiziția de carte se realiza direct, de la edituri sau de la distribuitorii
specializați ori prin comandă. S-a trecut de la vânzarea „cărților la pachet”, la accesul liber la raft, într-un
spațiu de aproximativ 40 m2.
În Librăria VASILE ALECSANDRI este administrator doamna Lili Tiron, care lucrează aici din aprilie 1989,
angajarea făcându-se prin concurs. Au mai lucrat aici doamnele Daniela Vâncă, Liliana Stan, Mihaela Iucha,
Maria și Mihaela Anti. În prezent colectivul este format din: Lili Tiron (administrator), Simona-Maria Bălan,
Viorica Tiron.
Cadrele didactice și copiii frecventează librăria, de unde iși pot procura manuale școlare, cărți, culegeri,
albume de artă, rechizite, obiecte de papetărie, jucării etc.
Librăria s-a implicat în viața municipiului, făcând donații diferitelor asociații, școlilor, Bibliotecii Municipale
„G.R. Melidon” Roman. De asemenea, a asigurat premii în cărți sau în produse de papetărie pentru
câștigătorii concursurilor interactive, patronate de televiziunile locale.
Are parteneriate culturale cu școlile din Roman și din zonele limitrofe. Timp de 7 ani a avut parteneriat și
colaborare și cu Școala Postliceală Sanitară „Vasile Alecsandri” din Roman. Unitatea este cunoscută prin
reclamele din media, prin participările la manifestările culturale locale și la emisiunile televizate. Au fost ani la
rând când a primit premiul I în topul ﬁrmelor din domeniul de activitate din județul Neamț. Este membră a
Camerei de Comerț și Industrie Neamț din 1993. ROM TV i-a acordat Diploma de excelență, anual, de când
se organizează gala acestei televiziunii.
Printre planurile de viitor enumerăm: modernizarea spațiului actual, comercializarea de produse handmade, realizarea unei cafenele literare, promovarea valorilor culturale locale și continuarea donațiilor de
carte făcute ca până acum.
În peisajul urban, librăriile și bibliotecile ocupă un loc aparte, ele având menirea de a stimula și menține
interesul față de carte, ca instrument eﬁcace în educarea și instruirea concitadinilor, de aceea colaborarea
dintre ele este o condiție absolut necesară pentru realizarea acestui lucru. Iată de ce librăriile și bibliotecile
rămân mereu deschise tuturor celor ce vor să cunoască, să știe și să-și îmbogățească noțiunile de cultură
generală.
Societății noastre de azi și de mâine îi sunt necesari, mai mult ca oricând, oameni ancorați permanent
în realitate, capabili să se adapteze rapid oricărei situații create.
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La Grinţieş
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