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Biblioteca Bucureşti
- exterior şi interior

Biblioteca Centrală Universitară din București

Biblioteca Centrală Universitară din București, prescurtat BCU,
a fost proiectată de arhitectul francez Paul Gottereau. Construcția
clădirii a fost finalizată în 1893 iar în următorii doi ani așezământul,
numit Fundația Universitară Carol I, a fost dotat și amenajat.
Inaugurarea a fost făcută de regele Carol I la 14 martie 1895. În 1911,
sub conducerea aceluiași arhitect, edificiul este extins și este dat în
folosință la 9 mai 1914. În timpul Revoluției din 1989, clădirea a
fost incendiată și s-au pierdut foarte multe cărți rare. Au fost distruse
peste 500.000 de volume, hărți unice, aproape 3.700 de manuscrise
care aparțineau şi lui Eminescu, Maiorescu, Caragiale, Coșbuc, Blaga,
Eliade. În aprilie 1990, directorul general UNESCO Federico Mayor
face apel către toate guvernele, instituţiile politice de a participa la
reconstrucția și modernizarea BCU. S-au primit donaţii de peste
100.000 de volume din ţară şi peste 800.000 de peste hotare. Astăzi,
fondul este de 1.879.244 volume. Palatului Fundaţiei i-au fost
integrate încă două corpuri: “Dacia” şi “Boema”. Extinderea a pornit
de la o mai veche idee a lui Nicolae Iorga, care, în1931, cu acelaşi scop,
a achiziţionat 1.600 mp lângă clădirile Fundaţiei Universitare.

Biblioteca Oxford, Anglia

Biblioteca Centrală a Universităţii din Oxford este o capodoperă a
arhitecturii gotice din Anglia. Deşi istoria ei datează din 1602, originile îi
sunt şi mai vechi. Încă în sec. XIV, Thomas Cobham, episcop de Worcester,
a adunat aici o colecţie de manuscrise căreia i s-a adăugat cea din 1435,
ducelui de Gloucester, Humphrey. Din cauza unei perioade de declin, din
colecţie au rămas doar trei volume originale; în 1598, Sir Thomas Bodley,
erudit şi diplomat, a donat colecţia sa personală şi o mare sumă de bani.
Primul bibliotecar numit aici, Thomas James (1601-1620), şi-a adus propria
colecţie, a obţinut donaţii valoroase şi a alcătuit două cataloage, tipărite în anii
1605-1620. A achiziţionat manuscrise şi cărţi tipărite din Turcia şi China şi
de la toate târgurile de carte de pe continent. În viziunea lui Bodley, biblioteca
trebuia pusă în slujba unei „Republici a literelor” internaţională. Are circa
11 mil. volume, adică 117 km de rafturi! Toţi cei care doresc să păşească în
bibliotecă citeasc cu voce tare şi semnează o declaraţie: “Îmi iau angajamentul
de a nu sustrage nici un volum, de a nu scrie pe cărţi, de a nu le rupe paginile;
de a nu fuma în bibliotecă; şi mă supun regulilor impuse”. Doar puţine din
cărţi sunt cu acces liber în sălile de lectură. Există şi un caz celebru : regelui
Carol I (1600-1649) i s-a refuzat împrumutul unei cărţi.
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