Zilele Bibliotecii Naționale a României
Ediția a XVI-a
16-20 decembrie 2013
Zilele Bibliotecii Naționale a României din acest an, eveniment ajuns la ediția a XVI-a, se
vor desfășura în perioada 16-20 decembrie și vor include:
I. Săptămâna profesională a BNR. Ediția a II-a. Teme: analiza activității BNR pe 2012;
perspective și deziderate pentru anul 2014; analiza procedurilor departamentale și
interdepartamentale (16, 17 și 20 decembrie).
II. Seria de conferințe Facultatea de Litere din București: izvor de istorie a literaturii,
izvor de istorie a cărții și bibliotecii, cu participarea și susținerea departamentelor Studii Literare,
Studii culturale și Științele comunicării ale Facultății de Litere din București și prilejuite de împlinirea,
în data de 2 noiembrie, a 150 de ani de existență a Facultății de Litere din București (18 decembrie)
Expoziții: 150 de ani de la înființarea Facultății de Litere din București – manuscrise de autor,
corespondență și fotografii din Colecțiile Speciale ale Bibliotecii Naționale a României, „Candido
lectori”: școala bucureșteană de lingvistică – 125 de ani de la nașterea lui Iorgu Iordan, 25 de ani de la
moartea lui Alexandru Graur (expoziție virtuală); Text și context: profesorii școlii bucureștene de istoria
literaturii, cărții și bibliotecii (expoziție virtuală)

Prin aceste conferințe, expoziții și dezbateri, Biblioteca Națională propune un moment de
reflecție asupra relației dintre instituția bibliotecii și cea a facultății, asupra acestor mari dascăli
bucureșteni, cu adevărat creatori de școală filologică și deopotrivă biblioteconomică românească.
III. Momentul aniversar: Portret în racursi: Dan Ion Erceanu, la împlinirea a 70 de ani (19
decembrie).
Expoziție: Portret în racursi: editorialistul Dan Ion Erceanu (expoziție virtuală)
Lansare de carte: În loc de jurnal. Editoriale de Dan Ion Erceanu în Revista Bibliotecii Naționale a
României (1997-2012), volum apărut la Editura BNR în 2013.
IV. Întâlnire cu Moș Crăciun (17 decembrie 2013)

Evenimentul beneficiază de susținerea Asociației Bibliotecarilor din Biblioteca
Națională a României.
Intrarea este liberă.
În data de 2 noiembrie 2013, Facultatea de Litere din București a împlinit 150 de ani de existență, în care interesul
pentru istoria limbii și literaturii s-a întâlnit, de-a lungul timpului, cu interesul pentru carte și pentru biblioteci.
Șef al primei Catedre de Istoria Literaturii Române de la Facultatea de Litere și Filosofie din București, Ioan Bianu
este un nume-reper în biblioteconomia românească, în calitatea sa de director al Bibliotecii Academiei Române (între 18841935), de inițiator al Congresului Național al Bibliotecarilor (București, 1924) și al primei Asociații a Bibliotecarilor din
România (15 septembrie 1924), de creator al fundamentalei întreprinderi culturale Bibliografia Românească Veche, al
cărei prim volum apărea în 1903.
Alte două nume importante care pun împreună biblioteca și Facultatea de Litere din București: August Treboniu
Laurian și Nicolae-Georgescu Tistu. Primul dintre aceștia a fost primul decan al facultății (1864-1882) și director al
Bibliotecii Naționale, în anul 1859 (instituție care a funcționat pentru un timp, din anul 1861, în nou-deschisul sediu al

Universității București), cel de-al doilea, Nicolae-Georgescu Tistu – inițiator al Catedrei, apoi Secției de Bibliologie de la
Facultatea de Litere și Filosofie din București și primul doctor în bibliologie din România (1927), cu studii aprofundate în
Franța, Italia și Germania.
Anul acesta sărbătorim o pleiadă de universitari de prestigiu ai școlii de litere bucureștene, ale căror preocupări au
îmbinat istoria cărții, tiparului și bibliotecilor, în special din spațiul românesc, dar nu numai, cu istoria literaturii: Nicolae
Cartojan, la 130 de ani de la naștere, Nerva Hodoș, la 100 de ani de la moarte, Dan Simonescu, la 20 de ani de la moarte.

