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Patrimoniu 

Fondurile de Colecţii Speciale ale Bibliotecii 

Centrale Universitare „Eugen Todoran” din 

Timişoara 

de Thomas Remus Mochnács* 
 

 
 

*doctor în istorie, șeful serviciului Comunicarea și conservarea colecțiilor 

 
olecţiile speciale de patrimoniu ale unei 

biblioteci au ca principal scop 

tezaurizarea și prezervarea documentelor 

de patrimoniu, clasificate ca atare din perspectiva 

valorii istorice, științifice și culturale, ori a celei 

pecuniare. Toate aceste piese trebuie să fie 

reprezentative diverselor epoci istorico-culturale 

care le-au creat, mai vechi sau mai noi, din 

perspectiva evoluţiei succesive ori în paralel ale  

diverselor civilizații materiale și spirituale umane, 

la nivel local, regional, național sau 

universal.Scopul imediat următor ca importanță - 

deziderat realizabil doar dacă primul scop a fost 

atins – este, evident, cel al punerii acestor 

documente la dispoziția savanților, cercetătorilor, 

colecționarilor sau al  oricăror alți doritori. Interesul 

acestora este în general focalizat pe conținutul info-

documentar cultural-științific extrinsec al 

documentelor. Acest tip de cercetare nu necesită 

însă, îndeobște, cercetarea documentului original, 

primordial, fiind suficientă și o ediție uzuală, sau 

chiar o copie fizică ori digitală a textului ori a 
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reprezentării iconografice. Dar, în aceeași măsură, 

informațiile intrinsece, ce se relevă doar finilor 

cunoscători, - fiind ascunse chiar în structura 

materială a acestor documente de tezaur, și care pot 

devoala secrete privind: istoria apariției și 

dezvoltării tehnologiilor sau meșteșugurilor care le-

au creat ca obiecte, măiestria artistică a actului 

creator care le-a născut, ori apartenența deținerii în 

proprietate ale acestora unor personalități marcante 

sau unor instituții de prestigiu, pe parcursul 

diverselor epoci istorice, dar și a dispersiei geo-

politice a variatelor spații culturale care le-au 

zămislit, - pot deveni și ele, la rândul lor, obiectul 

variilor cercetări aferente acestor teme . Mai mult, 

colecționarea la un loc a unui număr cât mai mare 

posibil de documente, inscriptibile în anumite 

tematici comune de conținut, ori pretabile la 

încadrarea concomitentă în numeroase categorii de 

obiecte colecționabile, selectate pe segmente 

temporale cât mai lungi și din zone geografice cât 

mai largi, creează posibilitatea reconstituirii 

evoluției umanității în ansamblul său, proces ce 

include și integrarea specificităților locale, zonale 

ori naționale existente, acestui progres 

continuu.Biblioteca Filială de Colecţii Speciale din 

cadrul Bibliotecii Centrale Universitare ”Eugen 

Todoran” din Timișoara are un fond relativ redus de 

documente preţioase, comparativ cu alte biblioteci 

din ţară, dar și din alte țări asemănătoare din punct 

de vedere cultural cu România, raportat la 

importanța Timișoarei de-a lungul ultimelor opt 

secole de existență. Dintre cauzele inexistenței unor 

colecții de patrimoniu importante în BCUT putem 

enumera: înființarea și dezvoltarea relativ târzie, 

abia la începuturile erei comuniste a Universității 

din Timișoara, implicit a bibliotecii aferente; 

fondurile mereu derizorii alocate creșterii 

colecțiilor; dezinteresul cultural-politic dublat de 

cenzura proletcultistă din perioada R.P.R.-ului și a 

cenzurii național-comuniste din vremea R.S.R.-ului; 

modalitățile etatizate greoaie ale achiziției de 

documente vechi de la persoane particulare etc. 

Documentele patrimoniale care au ajuns totuși în 

fondurile Bibliotecii Universității din Timișoara au 

fost achiziţionate între anii 1949 – 1989, prin 

cumpărare din anticariatele de stat, iar după 

Revoluția din anul 1989, prin schimbarea regimului 

care a dus la diversificarea și relativa liberalizare a 

variantelor de achiziții de către nou înființata 

Bibliotecă Centrală Universitară. Diversele 

documente s-au cumpărat din anticariate de stat sau 

particulare, magazine de antichități, ori au fost 

achiziționate direct de la persoane particulare, prin 

comisia internă a instituției. Au fost și cazuri când 

documentele au fost donate bibliotecii de către 

diverse instituții ori persoane particulare (în general 

cadre didactice universitare ori familiile acestora 

după deces etc.). 

ondul documentar al Bibliotecii de 

Colecții Speciale cuprinde următoarele 

corpusuri specializate de documente: 

Colecția de carte veche europeană. 

Reunește documentele redactate în limbile: latină, 

germană, maghiară, franceză, greacă veche, italiană 

etc., tipărite până la anul 1800, pe teritoriul 

diverselor entități statale europene, mai puțin cele 

din Moldova și Țara Românească. Aceste 

documente pot fi studiate doar în sala de lectură a 

C. S. și numai cu autorizarea conducerii instituției, 

condițiile fiind similare și în cazul reproducerii 

parțiale  ori integrale ale  acestora. Acestea sunt 

depozitate în ordinea numerelor de inventar. Acest 

fond cuprinde 730 de exemplare, majoritatea unicat. 

Dintre ele amintim următoarele piese mai 

deosebite: 

          

• CAESAR Caius Iulius. Commentarii de 

bello Galiieco, De bello civili pompeiano, De bello 

F 
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Alexandrino, De bello Africano, De bello 

Hispaniensi. Venetiis in aedibus, Aldi & Andreae 

Soceri, 1513. 

• ARISTOTELES, Stagiritae, varias 

continens in omniphilosophia quaestiones, & 

tanquam exercitationes. Partea 1-3. [S. l.], Joannem 

Hervagium, 1563. 

• CALVINO Iohanne. Institutio Christianae 

religionis. Genevae, Apud Iohannem le Preux, 

1592. 

Colecția de carte veche românească. 

  

Însumează tipăriturile apărute până în anul 1830 

inclusiv, care, în conformitate cu bibliografiile de 

specialitate, se circumscriu următoarelor criterii: 

sunt monografii tipărite pe teritoriul celor două 

principate româneşti, indiferent de limba de editare 

sau apartenența culturală sau politico-administrativă 

(naționalitatea ori presupusa cetățenie) a autorului; 

ori sunt cărți tipărite în limba română sau au fost 

create de persoane aparținând comunității cultural-

lingvistice româneşti, dar publicate în afara 

teritoriului celor două state menționate. Aceste 

documente pot fi studiate doar în sala de lectură a 

C. S.-ului, numai cu autorizarea conducerii 

instituției. Condițiile sunt identice și în cazul 

copierii ori a reproducerii  parțiale ori integrale ale 

acestora. În acest caz, cărțile sunt depozitate în 

ordinea cronologică a tipăririi lor, fiind împachetate 

în hârtie antiacid și încasetate în cutii de carton. 

Fondul cuprinde 296 de exemplare, unele dintre ele 

fiind identice. Dintre aceste cărți de patrimoniu 

amintim următoarele piese mai deosebite: 

• Kárte românească de învăţătúră 

duménecile: preste an şi là praznice împărătéşti. Şi 

la svinţi Mári. Ku zísa şi ku tóată keltuiala luǐ 

Vasílïe Voevódul şi domnul' Ţarai Mol[dovei]. Din 

multe skripturi tălmăcítă. Din límba slovenească pre 

limba Romenească. De Varlaám Mitropolítul' de 

ţára Moldóvei, [Iaşi]: În Tipárul' Domnesk'. În 

Mănăstírea âtréi Steli [i. e. Trei Ierarhi], În Anul 

dela H[risto]s. 1643. 

• Noul Testament'. Sáu, Înpăkãrea, ãu Leagea 

noão. Âlui Ĭ[su]s H[risto]s, Dómnuluǐ nóstru, în 

Ârdeal' în cetátea, Belgrãdului [i. e. Alba-Iulia]: 

Tipărítusau întru â mărïǐ sále Tipográfïe, În Ãnïi 

dela întrupárea Domnuluǐ şi Mântuitóriuluǐ nostru 

I[su]s H[risto]s. 1648. 

• Biblïa ãdekă Dumnĕzĕiaska Skríptură 

álecéi véki şì álecéi nóao léage. Tóate kare s-au 

tăĺmăcíť dupre líṁba Élinéască spre înţeléagerea 

límbïǐ rumânéşti ku poruńka Prèa búnuluǐ kreştín', 

şì luminátului dóḿn' Ioán' Şerbán' Katakozinỏ 

Basaráb' Voevód' şì ku îndeṁnárea duṁnealuǐ 

Kóstadín' Brâńkovéanu' márele ĺogofắt' ... în 

vreamea păstoríeǐ Prèa Sfinţituluǐ păríňte kiriu 

Theodósïe Mitropolítul' ţéarïǐ ..., Bukuréşti [i. e. 

Bucureşti], Tipărítusau în tip[pografia] Înskáunul' 

Mítropoliei Bukuréştiulor', La ấnul' dela Spăşénïa 

lumïǐ, 1688 [i. e. Iară dela fáceréa lumïǐ, 7196]. 

Colecția de carte modernă europeană. 

Însumează monografiile tipărite între anii 

1801 – 1850, redactate în limbile: latină, germană, 

maghiară, franceză, greacă veche, italiană, engleză 

etc., apărute pe teritoriul diverselor entități statale 

europene, cu excepția Moldovei și Valahiei. Aceste 

documente  pot fi studiate doar în sala de lectură a 

C. S.-ului, putând fi copiate prin metode 

nedistructive. Acestea sunt depozitate în ordinea 

numerelor de inventar. Fondul menţionat cuprinde 

805 exemplare, în general unicate. Dintre ele 

amintim următoarele titluri mai deosebite: 

 • DA FILICAIA Vincenzio, Poesie toscane. 

Vol. I-II. Venezia, [s. n.], 1812. 

• GIBBON Edward. The history of the 

decline and fall of the Roman Empire. Vol. I-VIII. 

London, T. Cadell, C. and J. Rivington, J. Cuthell, 

1828. 
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• BALZAC Honoré de, Louis Lambert. 

Adieu. (Col. ”Les classiques pour tous” 145). Paris, 

Hatier, [1830]. 

 

 

Colecția de carte modernă românească. 

Cuprinde orice carte tipărită în intervalul cronologic 

1831 – 1918, care îndeplinește una dintre 

următoarele condiții: este editată în limba română, 

în original ori în traducere, indiferent de locul 

tipăririi; este tipărită pe teritoriul Principatelor 

Moldovei și Valahiei până în 1859, sau al 

Principatului, respectiv al Regatului României de 

după această dată, indiferent de limba tipăririi sau 

apartenența națională a autorului; sau autorul cărții 

este considerat de naționalitate română, dar volumul 

este editat în afara teritoriului menționat anterior, 

cartea tipărită fiind scrisă sau tradusă în altă limbă 

decât româna. Aceste documente pot fi studiate 

doar în sala de lectură a C. S.-ului, putând fi copiate 

prin metode nedistructive. Cărţile sunt depozitate în 

ordinea numerelor de inventar. Acest fond cuprinde 

2561 de exemplare. Dintre ele amintim următoarele 

volume mai deosebite: 

• FÉNELON Fraçois de Salignac de la 

Mothe, Întâmplările luǐ Telemah fïul luǐ Ulise. 

Tomul III. Akum întâǐ traduse din franţuzeşte de G. 

Pleşoianul din Franţisk de Salignak dela Mot 

Fenelon. [Craiova?], [s. n.], 1831. 

• PANN Anton, Culegere de proverburĭ saŭ 

Povestea vorbiĭ. De prin lume adunate şi iarăşĭ la 

lume date. Vol. 1-3. Bucurescǐ [i. e. Bucureşti], În 

Tipografia luĭ Anton Pann, 1852-1853. 

• BARIŢIU George, Dictionariu ungurescu-

romanescu = Magyar-román szótár. Compusu de 

Georgie Baritiu, cetatiénu si membru alu 

representantiei municipali, asesoriu alu comisiunei 

orfanali din Brasiovu, secretariu alu asoçiatiunei 

transilvane pentru literatura etc., membru alu 

soçietatei academice romanesci. Editoriu si 

provedietoriu, auctoriulu. Brasiovu [i. e. Braşov], 

Tipografi'a Römer & Kamner, 1869. 

Colecția de carte cu autograf.  

 

Reunește monografiile care au cel puțin autograful 

de la autor sau altă persoană implicată în realizarea 

volumului, precum traducătorul, prefațatorul, 

editorul etc., de multe ori acesta putând fi parte a 

dedicaţiei manuscrise. Aceste  documente pot fi 

studiate numai dacă titlurile solicitate au statutul de 

unicat în B.C.U.T., și doar în sala de lectură a C. S.-

ului, putând fi copiate prin metode nedistructive, 

exceptând pagina care cuprinde dedicația. Acestea 

sunt depozitate în ordinea numerelor de inventar. 

Acest fond cuprinde 5646 de exemplare. Dintre ele 

amintim următoarele semnături olografe mai 

deosebite: 
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• HELIADE-RĂDULESCU Ion, Curs 

intregu de poesie generale. Vol. I. Bucuresci [i. e. 

Bucureşti], Typographia lucrătorilor associaţi, 

1868. Ex. cu nr. de inv. 124868 are dedicaţia şi 

autograful autorului Ion Heliade Rădulescu. 

• HAȘDEU Bogdan Petriceicu, Pamentulu 

Ţerrei Romanesci în secolulŭ XIV. Primulu capu 

din "Istoria analitică a formaţiuniǐ staturilorŭ 

române". Bucuresci [i. e. Bucureşti], Tipografia 

Curţii (Lucrătorii associaţi) Passagiulu Romanu, 

1873. Ex. cu nr. de inv. 137420 are dedicaţia şi 

autograful autorului Bogdan Petriceicu Hasdeu. 

• RADU Principe de Hohenzollern-Veringen, 

Mihai al României. O perspectivă în imagini a vieţii 

Majestăţii Sale şi a istoriei Familiei Regale a 

României publicată cu ocazia aniversării vîrstei de 

optzeci de ani a Regelui Mihai la 25 octombrie 

2001. Cuv. înainte de Alteţa Sa Regală Principesa 

Margareta a României. Bucureşti, Humanitas, 2001. 

Ex. cu nr. de inv. 601161 poartă autografele 

membrilor Familiei Regale: Regele Mihai I, Regina 

Ana, Principesa Margareta, Principele Radu. 

          

Colecția de cărţi bibliofile.  

 

Acest fond cuprinde cărțile deosebite ca formă sau 

realizare, cum ar fi edițiile de lux, cele liliput, de 

formate atipice, cele realizate din materiale 

neobișnuite, edițiile limitate etc. Aceste documente  

pot fi studiate doar în sala de lectură a C. S.-ului, 

putând fi copiate prin metode nedistructive. Acestea 

sunt depozitate în ordinea numerelor de inventar. 

Acest fond cuprinde 154 de exemplare. Dintre ele 

amintim următoarele piese mai deosebite: 

• BOAMBĂ Ioan, Banca Marmorosch Blank 

& Co. Societate anonimă. 1848-1923. Bucharest, 

Cultura Naţională, 1924. 

• JIQUIDI Aurel, Caragiale - Noaptea 

Furtunoasă. 16 litografii originale de Aurel Jiquidi. 

[S. l.], [s. n.], 1931. 

• PILLAT Ion, POPESCU Ștefan, Florica. 

[Ion Pillat - text, Ștefan Popescu - gravuri]. 

[Bucureşti], [Cultura Naţională], [1926]. 

Colecția de ediţii princeps ale autorilor 

români.  

Conține primele ediții ale scriitorilor români clasici 

sau contemporani, de valoare universală sau 
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națională. Aceste documente pot fi studiate doar în 

sala de lectură a C. S.-ului, putând fi copiate prin 

metode nedistructive. Acestea sunt depozitate în 

ordinea numerelor de inventar. Acest fond cuprinde 

504 exemplare. Dintre ele amintim următoarele 

exemplare mai deosebite: 

• EMINESCU Mihai, Poesii. [Pref. de T. 

Maiorescu]. Bucureşti, Editura Librăriei Socecu & 

Comp, 1884. 

• CARAGIALE Ion Luca, Năpasta. Dramă în 

doue acte. Bucureşti, I. G. Haimann, librar-editor, 

1890. 

• SLAVICI Ioan, Gramatica limbii române. 

Bucureşti, Minerva, 1914. 

• ELIADE Mircea, Isabel şi apele diavolului. 

[Roman]. Bucureşti, Editura "Naţionala - Ciornei", 

[1930]. 

• STĂNESCU Nichita, Operele imperfecte. 

Desene de Sorin Dumitrescu. Bucureşti, Albatros, 

1979. 

 

Colecția de carte Banatica.  

Acest fond reunește monografiile tipărite înainte de 

anul 1919 și care se circumscriu cel puțin unuia 

dintre criteriile următoare: să fie tipărite sau editate 

într-una dintre localităţile de pe teritoriul Banatului 

istoric; să se circumscrie tematic total, parţial sau 

tangenţial unor problematici legate de Banat; ori 

autorul sau orice altă persoană care a colaborat la 

apariţia volumului să fie bănățean, prin naștere sau 

activitate. Aceste documente pot fi studiate doar în 

sala de lectură a C. S.-ului, ori fără restricții în 

format electronic de pe site-ul instituției. Acestea 

sunt depozitate în ordinea numerelor de inventar. 

Acest fond cuprinde 899 de exemplare din 500 de 

titluri. Dintre ele amintim următoarele titluri mai 

deosebite: 

• GRISELINI Francesco, Versuch Einer 

Politischen und Natürlichen Geschichte des 

Temeswarer Banats in Briefen an Standespersonen 

und Gelehrte. Vol. I-II. Wien, Verlage den Johann 

Paul Krauss, 1780. 

• IORGOVICI Paul, Ôbservaţïǐ de limba 

rumăneaskă. În Buda [i. e. Budapesta], Sau tïpărit la 

Krăiaska Universităţïǐ Tipografïe, 1799. 

• DIACONOVICI-LOGA Constantin, 

Gramatíka romanéaskă pentru îndreptárea tínerilor. 

Âkúm întîia óară lukrátă prin Konstantín 

Dïakónovici Lóga, âl Şkóalelor Prepárande 

Românéştǐ din Ârád Profesor. La Búda [i. e. 

Budapesta], În Krăíaska Tipografíe â Universitéţïǐ 

Ungárïǐ, [Imprimatur: Georgius Petrovits], 1822. 

Colecția de periodice antebelice.  

Reunește serialele europene și româneşti publicate 

până în anul 1918. Aceste documente pot fi studiate 

doar în sala de lectură a C. S.-ului, putând fi copiate 

prin metode nedistructive. Acestea sunt depozitate 

în ordinea alfabetică a titlului, cronologic în 

interiorul titlului, iar în cazul mai multor exemplare 

identice, în ordinea numerelor de inventar. Acest 

fond cuprinde 3115 exemplare. Dintre ele amintim 

următoarele piese mai deosebite: 

• Siebenburgische Quartalschrift, 

Hermannstadt [Sibiu], 1790, 1791, 1795. 

• Athenaeum. Herausgegeben von August 

Wilhelm Schlegel und Friedrich Schlegel. Vol. 1-6. 

Berlin, 1798 – 1800. 

• Hon és Külföldi historiai statistikai és 

földleirási tekintetben ismertetése mint múlt és 

jelen melléklapja. Alapitá és szerkeszti Szilágyi 

Ferencz. Anul I, nr. 1. Kolozsvár [Cluj], 1841. 

• Curier de ambe sexe. Red. Ion Heliade-

Rădulescu. Periodu I – V. [Bucuresci], Tipografia 

lui Eliade, [1836-1847]. 
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• Magazinu istoriku pentru Dacia. Subt 

redakţia lui A. Treb. Laurianu şi Nikol. Bălcesku. 

Tom I – V. Bukuresci [Bucureşti], Tipariul 

Kolegiuluǐ Naţional, 1845-1847. 

• Spicuitorul moldo-român. Jurnal ştiinţific şi 

industrial = Le glaneur Moldo-Valaque. Journal 

scientifique, littéraire et industriel. Rediguit de o 

Societate de literati. Vol. 1. Iassii [Iaşi], Institutul 

Albinei, 1841. 

Colecția de periodice interbelice.  

Reunește serialele europene și româneşti publicate 

din anul 1919 până în anul 1945 (cele europene) și 

până în anul 1947 (cele româneşti). Aceste 

documente pot fi studiate doar în sala de lectură a 

C. S.-ului, putând fi copiate prin metode 

nedistructive. Acestea sunt depozitate în ordinea 

alfabetică a titlului, cronologic în interiorul titlului, 

iar în cazul mai multor exemplare identice, în 

ordinea numerelor de inventar. Acest fond cuprinde 

6139 de exemplare. Dintre ele amintim următoarele 

exemplare mai deosebite: 

• Minerva. Jahrbuch der Gelehrten Welt. 

Berlin, Karl J. Trübner, 1926-1938. 

• Les Balkans: Albanie, Bulgarie, Grece, 

Roumanie, Turquie, Jougoslavie. An. 1, An. 6. 

Athènes, Flamma, 1930, 1935. 

• Oglinda lumii. Revistă săptămânală 

ilustrată de actualitate. Bucureşti, Editura 

Institutului de Arte Grafice "Eminescu", anii III-

VII, IX-XII, 1924-1928, 1930-1933. 

• Revue historique du sud-est européen. 

Bucureşti, 1925-1940. 

• Salonul literar. Red. Al. T. Stamatiad. 

Arad, Tip. Rethy Succesor, 1925-1926. 

Colecția de manuscrise.  

Fondul cuprinde manuscrise, dar și fotocopii de 

texte administrative, religioase sau literare, sub 

formă de registre, corespondență, cărți etc. Intră aici 

și unele tipărituri volante sau șpalturi. Intervalul 

cronologic se întinde din 1470 până în 

contemporaneitate. Aceste documente pot fi 

studiate doar în sala de lectură a C. S.-ului, numai 

cu autorizarea conducerii instituției, nefiind permisă 

reproducerea parțială ori integrală a lor. Acestea 

sunt depozitate în ordinea numerelor de inventar. 

Acest fond cuprinde 1421 numere de inventar. 

Dintre ele amintim următoarele piese mai 

deosebite: 

• [Convenţie]. [1470]. Exemplar original 

scris pe pergament, puţin deteriorat. Redactată în 

limba latină. 

• Convenţie relativă la un împrumut. 1515. 

Exemplar original scris pe pergament, lipseşte 

pecetea aplicată. Redactată în limba latină. 

• Document prin care contele Brachon cere 

desemnarea unui oarecare Nicola, drept curator al 

averii. 14.03.1555, Sausalunder [Italia]. Exemplar 

în copie (fragment) scris pe pergament. Redactat în 

limba latină. 

• Contract de vânzare - cumpărare a unui 

imobil şi teren cu preţul de 2224 zechini. 

14.03.1620. Exemplar original scris pe pergament. 

Redactat în limba italiană. 

 



20LECTURN                                                                                     Anul IX, nr. 1-2 (33-34), ianuarie-iunie 2021 

 

Colecția de material cartografic.  

Fondul reunește hărți de perete, atlase, mape, 

broșuri, pliante. Aceste documente pot fi studiate 

doar în sala de lectură a C. S.-ului, cu restricțiile 

similare colecțiilor de carte sau manuscrise. Acestea 

sunt depozitate în ordinea numerelor de inventar, în 

funcție și de dimensiunile lor. Acest fond cuprinde 

332 de exemplare. Dintre ele amintim următoarele 

hărți mai deosebite: 

• Meyer's Hand-Atlas. Hildburghaus, Verlag 

des Bibliogr. Institut, 1844-1846. 

• Weltkarte des Castorius genannt die 

Peutinger'sche Tafel. In den farben des originals 

herausgegeben und eingeleitet von Dr. Konrad 

Miller. Ravensburg, Verlag von Otto Maier, 1888. 

• A Vilaghaboru Terkepe, Budapest, Lengyel 

Lipot Műintézete, [s. a.]. 

Colecția de numismatică.  

Cuprinde doar două monede de aur recente. Aceste 

piese pot fi studiate fără restricții în format 

electronic pe site-ul instituției. Cuprinde 

următoarele două piese: 

• 500 lei: Aderarea României la Uniunea 

Europeană, România. Monetăria Statului, 

Bucureşti, 2007. Monedă jubiliară de aur 999/1000, 

31,103 g; 35 mm. în diam. + 1 cutie de prezentare + 

1 capsulă de protecţie + 1 certificat de autentificare 

redactat în limbile: română, engleză. 

• 500 lei: Nicolae Bălcescu. România. 

Monetăria Statului, Bucureşti, 2007. Monedă 

jubiliară de aur 999/1000, 31,103 g ; 35 mm. în 

diam. + 1 cutie de prezentare + 1 capsulă de 

protecţie + 1 certificat de autentificare redactat în 

limbile: română, engleză. 

Colecția de medalistică.  

Aceste piese pot fi studiate fără restricții pe site-ul 

instituției în format electronic. Cuprinde 

următoarele trei piese: 

   

• 25 de ani de posteritate: Iulian Antonescu. 

1991-2016. Pe verso: Lui Iulian Antonescu, Muzeul 

Brăilei "Carol I" Recunoscător! / Un viitor pentru 

trecutul nostru! [Medalie aniversară realizată de 

Muzeul „Carol I“ din Brăila]. [Brăila], [s. n.], 

[2016]. 1 medalie de aliaj metalic; 80 mm. în diam. 

+ cutie de prezentare. Medalia a fost lansată de 

către Muzeul Brăilei "Carol I" cu prilejul aniversării 

a 25 de ani de posteritate a lui Iulian Antonescu, 

patronul spiritual al instituţiei. 
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• Mihail Kogălniceanu - deputat de Brăila. 

Bicentenarul naşterii: 1817-2017. Pe verso: Lui 

Mihail Kogălniceanu, brăilenii recunoscători! 

[Medalie aniversară realizată de Muzeul „Carol I“ 

din Brăila]. [Brăila], [s. n.], [2017]. 1 medalie de 

aliaj metalic; 80 mm în diam. + cutie de prezentare. 

Medalia a fost lansată de ziua Muzeului Brăilei 

"Carol I", 23 august 2017, cu prilejul împlinirii a 

200 de ani de la naşterea lui Mihail Kogălniceanu. 

• 15 ani - Facultatea de Drept şi Ştiinţe 

Administrative Timişoara: 1992-2007. [Medalia 

jubiliară de aur]. Universitatea de Vest din 

Timişoara, Facultatea de Drept şi Ştiinţe 

Administrative. [S. l.], [s. n.], 2007. 1 medalie de 

aliaj metalic; 37 mm în diam. + cutie de prezentare. 

Colecția de microfilme.  

Conține reproducerea unor cărți de științe exacte 

din străinătate, fotocopiate din alte biblioteci. 

Fondul fiind realizat înainte de anul 1989, este 

depășit ca tehnologie de copiere, dar și 

informațional. Cuprinde 211 bucăți. 

Alte colecții de diverse tipuri de documente. 
Reunesc diverse tipuri de documente nespecifice 

bibliotecilor, precum discuri pentru pick-up, cărți-

borcan etc. Acestea cuprind un număr mic de 

exemplare. 

entru o mai bună cunoaștere și utilizare a 

fondurilor de cărți și seriale existente la 

Biblioteca de Colecţii Speciale, dar și în 

vederea conservării cât mai adecvate a lor pentru 

posteritate, se dorește ca în viitorul apropiat să se 

implementeze noi operațiuni sau să se extindă și 

îmbunătățească diverse activităţi începute deja, 

dintre care putem enumera: 

• Descrierea în softul propriu de bibliotecă 

Aleph a întregului fond de carte și de seriale. 

Momentan sunt catalogate parțial majoritatea 

fondurilor, doar cartea veche românească fiind 

exhaustiv prelucrată electronic. 

• Catalogarea documentelor de C. S. nu va fi 

urmată de aplicarea pe acestea a sistemului de 

securizare folosit de BCUT şi nici a barcodului, 

pentru a proteja hârtia-suport şi înscrisurile de pe 

aceasta. 

• Scanarea întregului fond de carte 

românească şi străină, veche și modernă, precum și 

a serialelor ante- și inter- belice. Se va începe cu 

cele mai importante şi utile, iar în timp se va putea 

scana integral întregul fond, pentru o mai bună 

protejare a integrității sale, dar și pentru o 

prezervare fizică pe termen cât mai lung. O 

asemenea operaţiune va fi condiționată de 

achiziționarea unor aparate de înaltă fineţe şi 

precizie, cât și de softuri de prelucrare de ultimă 

generație. Ultimul pas va putea fi scanarea 

documentelor OCR (Optical Character 

Recognition). 

• Permiterea consultării de pe site-ul B. C. U. 

T. a întregului fond scanat de la C. S., de către 

cercetători, cadre didactice, studenţi, sau orice alte 

persoane interesate, fără nici o restricție, întrucât 

sunt respectate toate prevederile legislației 

româneşti și europene în privința drepturilor de 

autor sau ale celor de proprietate intelectuală. Se va 

crea astfel un valoros portofoliu științific de 

informații de patrimoniu, care va veni în sprijinul 

muncii de cercetare al  tuturor acestora. 

• Reducerea birocraţiei, a limitărilor legale, a 

timpului de acces la document, impuse la momentul 

actual în cazul în care un utilizator doreşte 

consultarea unui document din fondul de colecții 

speciale, dar și eliminarea deplasării din diverse 

colțuri ale lumii pentru studiul unui document, prin 

facilitarea accesului electronic la obiectul în 

varianta sa virtuală. 

• Recunoașterea B. C. U. T. ca instituție de 

profil de rang european. 

tât la primirea, cât şi la restituirea 

materialelor de către cititori, personalul de 

la Colecțiile Speciale va verifica, foarte 

atent, în prezenţa acestora, fiecare document 

împrumutat şi va întocmi imediat formele de 

imputare dacă va constata prejudicii cauzate de 

utilizatori documentelor. Totodată, utilizatorii vor fi 

supravegheați direct de către personal, dar și prin 

camere de supraveghere, ca, pe timpul consultării 

documentelor de patrimoniu, aceștia să nu le 

manipuleze incorect. Accesul utilizatorilor la 

fondurile de Colecţii Speciale de patrimoniu este 

limitat, dar și selectiv, întrucât legislația în vigoare 

privind normele de păstrare și prezervare ale lor 

P 
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sunt restrictive, iar evaluarea plății daunelor 

provocate, accidental chiar, se efectuează în baza 

unor formule care includ o serie de criterii speciale, 

totalul final convergând spre sume de bani 

consistente. Aprobările speciale se dau de către 

șeful serviciului sau directorul general, iar 

evaluarea pagubelor se face de către șeful 

serviciului. 

Servicii speciale oferite în plus utilizatorilor de la 

Colecțiile Speciale: 

 asistenţă în utilizarea instrumentelor de 

regăsire a informaţiei; 

 referinţe de specialitate; 

 consultanţă în identificarea documentelor 

ce fac parte din categoriile Colecţiilor Speciale; 

 consultarea colecţiilor în sala de 

documentare a C. S.-ului, pe bază de aprobare în 

cazul documentelor de patrimoniu; 

 scanare, fotografiere, alte tipuri de 

reproducere de calitate înaltă, contra cost, conform 

taxelor  B.C.U.T.; 

 drept de reproducere / publicare ale  

diverselor documente de patrimoniu, cu aprobarea 

instituției, contra cost, conform taxelor B.C.U.T., în 

limitele drepturilor de autor, ale drepturilor de 

proprietate intelectuală și ale celorlalte legi din 

domeniu; 

 vizite de grupuri, anunțate în prealabil, cu 

rezervare făcută la Biroul de Relații cu Publicul, 

pentru prezentarea Colecțiilor Speciale; 

 prezentări de documente din C. S. în 

expoziții de profil organizate în B.C.U.T.; 

 publicarea de lucrări științifice despre 

documentele din C. S.; 

 etc. 

 

 

LOCALIZAREA BIBLIOTECII DE 

COLECȚII SPECIALE: 

 Clădirea nouă a B.C.U.T. (corpul B), etajul 

al IV-lea. 

 Adresa: Bd. Vasile Pârvan, nr. 4 A, cod 

poștal 300223, Timişoara, România. 

CURATORII SĂLI DE CONSULTARE A 

COLECȚIILOR SPECIALE: 

 istoric dr. MOCHNÁCS Thomas Remus, 

șeful serviciului Comunicarea și conservarea 

colecțiilor; 

 istoric COTARCEA Ana-Adelina, 

bibliotecar S I A. 

PROGRAMUL CU PUBLICUL: 

 LUNI:  8.00 – 16.00 

 MARȚI: 8.00 – 16.00 

 MIERCURI: 8.00 – 16.00 

 JOI:  8.00 – 16.00 

 VINERI: 8.00 – 14.00 

               


