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O prOFeSie pentru prOFeSii

Ediţia din acest an a Zilei Bibli-
otecarului are o semnificaţie nouă 
pentru comunitatea bibliotecono-
mică din republică:

Mai întâi, Ziua Bibliotecarului, 
anul acesta, se sărbătoreşte pentru 
prima oară la 23 aprilie conform 
deciziei oficiale a conducerii ţării 
- decretului prezidenţial din 8 fe-
bruarie 2010;

Al doilea - Ziua Bibliotecaru-
lui are loc în condiţiile actuale 
de europenizare a societăţii şi se 
consemnează în aceeaşi zi cu Ziua 
Mondială a Cărţii şi a Dreptului de 
Autor.

În acest context, se impune o 
scoatere în evidenţă a vechimii, 
nobleţei, rolului şi rostului deose-
bit al bibliotecii şi bibliotecarului 
în prosperarea culturii şi civilizaţiei 
noastre.

Imaginea profesiei de bibliote-
car devine incomparabil mai au-
tentică, mai inedită, mai profundă 
şi mai nobilă, dacă la constituirea 
ei se pune întreaga ontologie a 
profesiei. 

Bibliologul neamţ F. Milkau a fă-
cut o încercare de a stabili anii de 
existenţă ai primului bibliotecar 
cunoscut în istorie, mormântul că-
ruia a fost descoperit în timpul să-
păturilor arheologice de pe platoul 
Giza. S-a stabilit că primul bibliote-
car s-a născut cam prin anul 2894 
înainte de Hristos şi se numea Şep-
secafankh. Acel prim bibliotecar, 
un demnitar din timpul celei de a 
patra dinastii de faraoni, după cum 
glăsuieşte inscripţia de pe mor-
mânt, era „şeful casei cu scrieri”. 
Pe acele vremuri, pregătirea unui 
bibliotecar începea de la vârsta de 
cinci ani şi dura o perioadă îndelun-
gată, pentru că el trebuia să devină 
cărturarul  prim al comunităţii. 

Istoria menţionează şi rolul ex-
traordinar pe care îl juca biblioteca 
într-un stat, rol care l-a făcut pe un 
cercetător contemporan să afirme: 
„La început a fost biblioteca”. 

Statul hetiţilor, care se întindea 
în regiunea de nord a Siriei, avea o 
arhivă şi o bibliotecă mult superi-
oară din punctul de vedere al con-
cepţiei şi organizării tuturor biblio-
tecilor din acea vreme. Rămăşiţele 
lor au fost descoperite în timpul 
săpăturilor arheologice, efectuate 
la începutul sec.20 nu departe de 
Ancara. Arheologii au găsit peste 

unsprezece mii de tăbliţe de lut 
cu scris cuneiform, printre care se 
aflau letopiseţe, porunci împără-
teşti, învăţături, descrieri ale unor 
ceremonii, texte ritualice etc. În 
toate cele ce o caracterizau, bibli-
oteca purta amprenta unui sistem 
şi a unei ordini uimitoare. Această 
bibliotecă era pivotul activităţii 
statului, tot ce se făcea în ţară era 
înregistrat în tăbliţele păstrate în 
bibliotecă, astfel biblioteca însem-
na o Ţară, lucru pe care noi l-am 
ignorat mulţi ani şi poate nu-l con-
ştientizăm nici astăzi. 

Mulţi conducători de stat, înţe-
legând importanţa acestei institu-
ţii pentru ţară, erau ei înşişi bibli-
otecari. Aşa s-au constituit marile 
biblioteci ale lumii antice. Exemple 
strălucite  de nume de conducători 
de ţară-bibliotecari sunt cele ale 
lui:

1. Assurbanipal, vestitul rege 
asirian, primul şi ultimul rege ştiu-
tor de carte al Asiriei, care a adunat 
zeci de mii de tăbliţe din argilă cu 
scrieri şi cronici, texte astrologice 
şi matematice şi mituri despre ori-
ginea lumii. Regele a dispus aran-
jarea documentelor în bibliotecă 
conform domeniilor cunoaşterii, 
cărţile se înregistrau în cataloage 
speciale, iar pe fiecare carte se 
aplica ştampila regească cu inscrip-
ţia “Palatul lui Assurbanipal, regele 
Universului şi al Asiriei”.

2. Iaroslav cel Înţelept, marele 
cneaz al Kievului, ctitorul Catedra-
lei Sfântei Sofia, a fost şi ctitorul 
primei biblioteci de stat  din Rusia, 
o mare parte din cărţi ale căreia fi-
ind scrise şi traduse de către croni-
carii timpului. 

3. Benjamin Franklin a devenit 
una dintre cele mai cunoscute per-
sonalităţi din istoria Statelor Unite 
ale Americii, datorită caracterului 
său integru şi marii pasiuni pentru 
lectură şi cunoaştere. Având nume-
roase ocupaţii  - savant şi diplomat, 
inventator şi filozof, profesor şi om 
politic, a rămas înscris în istoria Sta-
telor Unite şi prin faptul că a înte-
meiat prima bibliotecă publică din 
America, numită “Biblioteca din 
Philadelphia”.

Vestitul rege asirian, marele 
cneaz al Kievului şi marele om poli-
tic american pot fi incluşi, pe bună 
dreptate, în galeria numelor glori-
oase de bibliotecari ai timpului.

Şirul ontologic al marilor per-
sonalităţi care au fost bibliotecari 
şi au lăsat urme adânci în istorie 
este un „şirag de piatră rară”, cum 
ar zice Mateevici. 

În fruntea şiragului ar merita să 
fie Callimah, căci a fost directorul 
Bibliotecii din Alexandria, una din 
minunile lumii. Callimah este nu-
mit şi „părintele bibliografiei”, fiind 
alcătuitorul celebrului îndrumar 

în 120 volume al personalităţilor 
din toate domeniile cunoaşterii, 
efectuând o adevărată muncă de 
cercetare pentru stabilirea origina-
lităţii lucrărilor şi numelor autorilor 
anonimi.

Profesia de bibliotecar are tra-
diţii grandioase. Mulţi bibliotecari 
celebri şi-au adus contribuţia lor 
decisivă la naşterea şi dezvoltarea 
filosofiei, ştiinţei şi  literaturii, cum 
ar fi: Claudius Ptolomeu, astro-
nom grec, a muncit pe parcursul 
mai multor ani în biblioteca din 
Alexandria; Imanuel Kant, celebrul 
filosof german, a lucrat ca asistent 
în biblioteca palatului din Köenigs-
berg; David Jum (Юм), filosof, psi-
holog şi economist scoţian,  a fost 
bibliotecar al  Societăţii Avocaţilor 
din Edinburgh;  Lao Zi, autorul căr-
ţii sacre a daoismului, a lucrat în 
biblioteca regală a Chinei; Leibniz, 
filosof german, care a deţinut 23 
ani postul de bibliotecar,  s-a im-
plicat eficient în dezvoltarea ştiin-
ţei biblioteconomice, încercând să 
creeze chiar şi un sistem de indexa-
re a documentelor.  Goethe, mare 
poet, ilustru gânditor şi om de şti-
inţă german, a avut în subordine 
biblioteca şi teatrul orăşenesc; Luis 
Borges, unul din marii scriitori ai 
literaturii mondiale ai sec. XX, mai 
mulţi ani din viaţă i-a dedicat lucru-
lui în bibliotecă, dintre care 18 ani a 
fost director al Bibliotecii Naţionale 
a Argentinei. Ivan Crâlov, celebrul 
fabulist rus, a dedicat circa 30 de 
ani activităţii în Biblioteca Publică 
Imperială din Sankt Petersburg.

Odată cu dezvoltarea în timp a 
bibliotecilor, apar nume celebre 
de biblioteconomişti, bibliologi, do-
cumentarişti etc., care îşi au locul 
în Panteonul mondial al profesiei 
noastre:

Gabriel Naude (1600-1663) – 
autorul principiilor biblioteconomi-
ce moderne;

Charles Nodier – autorul cele-
brului „Buletin de bibliofilie”;

Pierre Brunet – autorul primului 
manual de biblioteconomie;

Conrad Gessner – autorul pri-
mului indice bibliografic din lume 
– „Biblioteca Universalis”;

Cutter, Otlet, Brown, Rangana-
than, Dewey – autorii unor sisteme 
de clasificare celebre.

În spaţiul nostru cultural s-au 
afirmat, pe tărâmul bibliotecono-
miei, nume de aur, cum ar fi: Ana-
stasie Bibliothecarius – biblioteca-
rul curţii imperiale a Romei care, 
conform unor cercetări, îşi trăgea 
originile din Dacia; Gheorghe 
Asachi – autorul primului regula-
ment de organizare şi funcţionare a 
unei biblioteci în spaţiul cultural ro-
mânesc; Mihai Eminescu – a lucrat 
ca director al Bibliotecii Centrale 
din Iaşi, a fost bibliotecar al societă-

ţii “România jună” şi, în momente-
le mai grele ale vieţii, îşi găsea „un 
liman de linişte” tot în bibliotecă; 
Nicolae Iorga - unul din cei care a 
pus bazele teoriei lecturii;  Hodoş, 
Bianu şi Simonescu sunt autorii 
monumentalei Bibliografii româ-
neşti vechi.

În Basarabia, de la întemeierea 
primei biblioteci publice şi până 
astăzi, s-au perindat mai multe 
generaţii de bibliotecari care au 
slujit profesia cu demnitate. Mulţi 
dintre ei au intrat în istoria bibliote-
conomiei basarabene, alţii – în isto-
ria instituţiilor în care au activat. 

Din pleiada de bibliotecono-
mişti basarabeni am numi pe: Ga-
vriil Bilevici, Venedict Beler,  Daria 
Harjevskaia, Alexandru Chirtoacă, 
Petru Ganenco, Faina Tlehuci, Ion 
Madan, Anton Novac.

Cu respect şi recunoştinţă ne 
amintim de bibliotecarii-partici-
panţi la cel de-al Doilea Război 
Mondial, printre care:

Alexandra Kneazeva, Vera Sive-
rinov, Mariana Muratov, Alexan-
dru Suhomlinov.

Un biblioteconomist contem-
poran a remarcat că, pe parcursul 
anilor, s-a produs trecerea de la 
bibliotecarul savant la biblioteca-
rul funcţional, iar evoluţia noilor 
tehnologii a generat trecerea de la 
bibliotecarul tradiţional la cel ne-
tradiţional, sau cum zic adepţii lui 
Michael Casy – de la bibliotecarul 
1.0 la bibliotecarul 2.0.

În peisajul biblioteconomic de 
la noi aceste evoluţii şi delimitări, 
transformări şi reorientări nu au o 
expresie pe deplin conturată. Este 
cert că încă persistă probleme du-
reroase referitoare la statutul soci-
al şi la calitatea vieţii bibliotecarilor. 
Prestanţa deosebită a bibliotecari-
lor noştri merită să fie apreciată şi 
preţuită la fel ca şi în occidentul în 
care tindem să ne integrăm.

Istoria ne ilustrează rolul impor-
tant al bibliotecilor în viaţa statelor 
antice. Acest rol trebuie menţinut 
şi valorificat şi în perioada con-
temporană, sensibilizând factorii 
de resort de nivel guvernamental 
despre importanţa bibliotecilor şi a 
organelor de informare în dezvolta-
rea Societăţii Cunoaşterii.

Revenind cu gândul la primul 
bibliotecar din lume  e bine că nu 
a rămas necunoscut. Nu ar fi deloc 
rău dacă bibliotecarii noştri ar avea 
acea stimă şi apreciere ca primul 
bibliotecar din lume. 

La acest frumos eveniment pen-
tru comunitatea bibliotecară, vă 
exprim sincerele mele sentimen-
te de consideraţie, dorindu-vă să 
obţineţi noi realizări în activitatea 
nobilă pe care o efectuaţi, sănă-
tate, prosperare, creativitate şi să 
vă bucuraţi de aprecierea înaltă a 
societăţii.

ludmila CoStIn, 
preşedinte ABRM, 

director BRŞA UASM


