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 ABSTRACT 

 

Alegerea temei de cercetare dintr-o multitudine de posibilităţi a apărut ca o 

provocare. Pornind de la premisa că  tema a fost abordată din perspective multiple, dar şi  

pentru a răspunde criteriului interdisciplinarităţii, am optat pentru triada carte-lectură-

bibliotecă în dezbaterea mediilor culturale româneşti, ca fenomen cultural inedit. În 

abordarea problematicii temei noastre de cercetare am utilizat metoda analitico-sintetică, 

după următorul tipar argumentativ.  Mai întâi, prin metoda analitică, am căutat să 

identificăm principalii actori din lanţul cărţii româneşti, iar apoi, folosind metoda 

sintetică, am încercat să surprindem dinamica dezbaterilor referitoare la problemele 

asociate vieţii cărţii. 

 În stabilirea relaţiilor dintre aceşti actori  am avut în vedere modelul procesual al 

lanţului cărţii, care include creaţia, producţia, difuzarea, organizarea şi receptarea 

produsului cultural - cartea, prin lectură. Obiectivul general al cercetării propuse de noi 

este acela de a demonstra că dezbaterea asupra cărţii, lecturii şi bibliotecii a reprezentat o 

preocupare constantă în societatea românească interbelică. Am încercat să identificăm 

subiectele majore de dezbatere însă pentru aceasta a fost necesar să stabilim principalele 

medii culturale în care acestea au fost dezbătute, în special la  nivel instituţional (şcoli, 

asociaţii, fundaţii, societăţi culturale, universităţi, ministere etc.). 

Ca procedură de informare bibliografică am recurs la consultarea cataloagelor 

tradiţionale şi online ale marilor biblioteci româneşti, dar şi străine, inclusiv cele ale 

Bibliotecii Naţionale a Franţei; lucrărilor de referinţă privind istoria cărţii, lecturii şi 

bibliotecilor din fondurile bibliotecilor româneşti; lucrărilor de istorie culturală şi socială, 

lucrărilor de pedagogie, de sociologie şi practica lecturii etc.; colecţiilor de  ziare şi 

reviste interbelice, din fondurile B.C.U. Cluj-Napoca, atât în format tipărit, cât şi 

digitizat; resurselor electronice (baze de date, resurse web) etc. Am urmărit în special,  

articolele din colecţiile unor reviste şi ziare interbelice în care a fost dezbătută 

problematică referitoare la cartea românească care a circulat în  perioada interbelică. 

Ne-am oprit şi asupra tematicii cărţii ca mijloc de propagandă culturală, identificând care 

au fost formele concrete prin care acest tip de propagandă s-a realizat.  



 Am  structurat demersul nostru de cercetare pe următoarele obiective specifice: 

evidenţierea principalelor teme de dezbatere circumscrise cărţii care au stat în atenţia  

politicilor şi programelor implementate în domeniul culturii româneşti interbelice; 

identificarea impactului ideologic, social şi economic asupra unor componente ale  

lanţului cărţii (edituri, librării, tipografii) şi surprinderea atitudinilor şi ipostazelor faţă de 

carte şi lectură în spaţiul cultural românesc. 

 Având ca puncte de plecare obiectivele enunţate, am configurat structura lucrării 

în capitole şi subcapitole, după cum urmează: introducere, şapte capitole, concluzii,  

bibliografie şi anexe.  

 În primul capitol  am construit istoriografia cu privire la problemele cărţii, lecturii 

şi bibliotecii pe baza cuvintelor-cheie relevante demersului nostru şi a perspectivelor de 

abordare (istorică, pedagogică, bibliologică, sociologică). 

 În cel de-al doilea capitol am prezentat caracteristicile politicii educaţiei  şi a 

culturii în contextul schimbărilor pe care societatea românească interbelică le-a înregistrat 

în derularea proceselor de alfabetizare şi culturalizare ale populaţiei româneşti. În 

următorul capitol, cel de-al III-lea, arătăm care au fost  formele de organizare culturală 

specifice perioadei interbelice, programele culturale ale ASTREI şi ale Fundaţiilor 

Culturale Regale şi evidenţiem rolului lor în promovarea cărţii româneşti şi a 

bibliotecilor, în special în mediul rural. 

În capitolul al IV-lea surprindem care au fost principale curente şi modele 

culturale care s-au manifestat în spaţiul românesc interbelic şi care a fost influenţa lor 

asupra dinamicii presei literare româneşti. 

În capitolul al V-lea am creionat condiţia cărţii româneşti sub două aspecte: cartea 

ca obiect comercial şi cartea ca mijloc de propagandă culturală. Pentru reliefarea primului 

aspect, ne-am referit la modul de abordare a cărţii de către  principalele edituri, tipografii 

şi librării româneşti, punctând şi consecinţele pe care legislaţia specifică (legea 

depozitului legal) şi criza economică din  perioada interbelică le-au avut asupra acestei 

abordări. Cea de-al doilea aspect l-am conturat prin prezentarea câtorva modalităţi de 

promovare a cărţii, mai concret prin expoziţii şi „sărbători ale cărţii”. 

În capitolul al VI-lea prezentăm câteva  tipologii ale bibliotecilor româneşti  ca 

instituţii ale lecturii evidenţiate în literatura de specialitate precum şi preocupările 



bibliologice ale unor personalităţi interbelice care au promovarea cartea şi lectura în 

spaţiul public. 

Ultimul capitol îl rezervăm prezentării unor repere ale  investigaţiilor sociologice  

asupra lecturii, surprinderii atitudinii societăţii româneşti faţă de actul lecturii  precum şi   

dezbaterea asupra ipostazelor în care lectura interbelică s-a manifestat. Un aspect inedit 

asupra căruia ne-am oprit a fost cel al ipostazei lecturii în artele plastice, subcapitol în 

care  prezentăm câteva exemple selectate dintre lucrările unor reprezentanţi ai Şcolii 

româneşti de pictură interbelice, cu scopul de a demonstra că au contribuit la promovarea 

actului lecturii. 

  Parcurgând această structură a tezei am identificat un set de probleme care s-au 

aflat în atenţia mediilor culturale româneşti din Transilvania şi modul în care acestea au 

fost dezbătute în spaţiul public. De la subiectele legate de politica culturală, a statutului 

cultural, la impactul evenimentelor de genul „sărbătoarea cărţii” asupra politicii şi 

producţiei editoriale, a influenţei crizei cărţii şi a hârtiei asupra întregului lanţ al cărţii, au 

fost ilustrate prin exemple din presa vremii şi mai ales din spaţiul transilvănean. 

 Perioada interbelică a fost generatoare de noi concepte precum „politica culturii”, 

„statul cultural”,  „ştiinţa naţiunii”, „educaţia adulţilor  precum şi de noi instituţii, 

„căminele culturale”, „şcolile ţărăneşti”, „extensiuni universitare” etc.  A reprezentat 

perioada de început a cercetărilor sociologice pentru cunoaşterea realităţilor din 

societatea românească aflată în plin proces de reorganizare politică, economică şi 

culturală. 

 Analiza  publicaţiilor din domeniul pedagogiei a contribuit la cunoaşterea 

ideologiei şi sensibilităţilor principalilor actori ai cărţii şi ai lecturii, precum şi 

transformarea practicilor de lectură, dezvoltarea lecturii publice precum şi a reţelei de 

biblioteci specifice, atât în mediul rural, cât şi urban. 

În perioada interbelică, procesul de modernizare  a sistemului de biblioteci a 

înregistrat o dinamică a reorganizării instituţionale şi a lecturii. Deplasarea interesului 

spre lectura publică şi susţinerea accesului la cultură prin intermendiul cărţii, care 

serveşte interesele publicului, indiferent de vârstă, pregătire profesională, provenienţă 

(din mediu rural sau urban etc.), reprezintă reperele aplicative ale politicilor culturale 

existente în spaţii geografice diverse. 



 Discursul şi reprezentările lecturii au fost surprinse şi în artă.  Selecţia lucrărilor 

care portretizează ipostaze ale lecturii şi cărţii a avut scopul de a ilustra faptul că actul de 

lectură şi obiectul său, cartea, pot fi promovate şi prin pictură sau grafică. 



 

Sinteză 

 

 Teza cu titlul Cartea, Biblioteca şi Lectura în dezbaterea publică a mediilor 

culturale româneşti din Transilvania interbelică încearcă să demonstreze că în 

perioada interbelică a existat o preocupare constantă pentru carte, lectură şi 

bibliotecă, iar temele circumscrise cărţii au reprezentant repere esenţiale ale 

politicilor şi programelor implementate în cultura românească. Abordările din 

perspective multiple (istorice, pedagogice, sociologice, bibliologice) ale temei au 

contribuit la identificarea unui set de probleme care s-au aflat în atenţia mediilor 

culturale româneşti din Transilvania şi modul în care  au fost dezbătute în spaţiul 

public. De la subiectele  de politică culturală, a statutului cultural, la impactul 

evenimentelor de genul „sărbătoarea cărţii” asupra politicii şi producţiei editoriale, 

a influenţei crizei cărţii şi a hârtiei asupra întregului lanţ al cărţii, până la 

surprinderea atitudinilor şi ipostazelor faţă de carte şi lectură, subiectele de 

dezbatere au fost susţinute de exemple concrete din presa vremii sau lucrările de 

referinţă din domeniu.  

 

 

 

 


