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După Unirea din 1918 procesul de unifi care a însemnat o manifestare comple-
xă, de compatibilizare, cu proiectul național, politic cultural și economic, a tuturor 
instituțiilor României. În privința Transilvaniei, după 1918, Statul român se afl a în 
plin proces de reașezare și regenerare, deciziile sale politice și militare, fi ind con-
testate de adversarii din Marele Război. Afl ate pe poziții ostile Regatul României și 
Ungaria au antrenat propriile argumente, pentru a gestiona situația, atât de compli-
cată și dramatică, din Transilvania. Pentru Transilvania, care avea nevoie de resurse 
intelectuale, administrative, politice, juridice și economice, era vitală crearea unui 
centru iradiant de știință și cultură, din care să izvorească mentorii aspirațiilor și 
intereselor naționale. În vremea regimului austro-ungar existaseră biblioteci româ-
nești, susținute se asociațiile culturale și profesionale, dar ele fuseseră omise de sta-
tisticile maghiare, iar pentru studenți exista cea a studenților de la Budapesta, din 
„Societatea Petru Maior”. Unii dintre directorii Bibliotecii Universității maghiare 
recunoscuseră dorința românilor, pentru studii înalte și implicit biblioteci cu carte 
românească.1

Consiliul Dirigent al Transilvaniei, Banatului și Ținuturilor românești din 
Ungaria a devenit (din 2 decembrie 1918) un for politic provizoriu, cu mari respon-
sabilități legislative, executive și administrative. În domeniul învățământului uni-
versitar Consiliul Dirigent a acționat, printr-un Resort al Cultelor și Instrucțiunii, 
ca avea rolul să treacă sub autoritatea Statului român și să asigure fi delizarea față 

1 Ion Mușlea, „Biblioteca Universității din Cluj”, Transilvania, an 76, nr. 1-2, Ianuarie-februarie 1945, 
pp. 32-34.
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de acesta, a celei mai importante instituții de rang înalt: Universitatea clujeană. 
Contextul intern și internațional postbelic a fost marcat de mari tensiuni, care au 
impus măsuri ferme, printre care și preluarea Universității din Cluj, înainte de în-
cheierea dezbaterilor și disputelor în legătură cu Tratatele de Pace (1919-1920).2

Consiliul Dirigent a analizat situația gravă a Universității ungurești din Cluj, 
derutată de noile situații politice, dar sarcina de a acționa în vederea preluării ei a 
fost încredințată lui Onisifor Ghibu. La 9 mai 1919 Resortul Cultelor și Instrucțiunii 
Publice, condus de Valeriu Braniște, le-a cerut, în mod categoric, profesorilor ma-
ghiari ca, în timp de 48 de ore, să se declare în chestiunea jurământului de fi delitate, 
ăcându-i atenți că denegarea acestuia aducea cu sine renunțarea la drepturile avu-
te. Pentru a nu putea fi  învinuit de o procedare prea aspră, Resortul a pus în vedere 
Rectorului Universității „Franz Joseph”, Schneller István, că activitatea Universității 
maghiare trebuia imediat întreruptă. Prin Ordinul nr. 4336/1919, Consiliul Dirigent 
l-a numit pe Onisifor Ghibu executorul acțiunii de preluare a Universității din Cluj, 
împreună cu întregul său inventar și cu toate instituțiile ce țineau de aceasta. La fel 
ca în cazul instituțiilor administrative, juridice, educative, nici cadrele didactice și 
funcționarii Universității maghiare clujene și a Bibliotecii Universității nu au inten-
ționat să se fi delizeze, de bună voie, față de Statul român.3

În aceste condiții, preluarea Universității românești din Cluj, în 12 mai 1919 a 
însemnat un demers difi cil. Aceasta a presupus preluarea vechii Universități ma-
ghiare, cu facultățile, institutele și biblioteci universitare maghiare, în vederea re-
organizării lor, pe baze noi, conforme cu aspirațiile instructive și educative româ-
nești. În fruntea acestei acțiuni practice, de fondare a învățământului universitar 
românesc clujean, au stat o serie de universitari, ale căror principii clare țineau 
de termenii Rezoluției Unirii, semnată la Alba Iulia în 1 decembrie 1918. „Intențiile 
Consiliului Dirigent n’au fost să distrugă o instituție culturală cu un trecut de aproa-
pe 50 de ani, ci să o încadreze în noua situație de stat”, menționa Sextil Pușcariu, în 
primul său raport, ca Rector al Universității românești din Cluj.4 Odată cu preluarea 
Universității au fost instituite, în mod provizoriu, autorități universitare românești. 
Acestea aveau rolul să asigure continuitatea instituției, până în momentul când 
se constituiau autoritățile propriu zise: Rectoratul, Senatul Universitar, Consiliul 
facultăților, Direcțiunea Bibliotecii Universității etc. Asemenea reorganizări univer-
sitare se petreceau în mai multe locuri din Europa, în urma schimbărilor teritoriale, 
politice și naționale, pe care le generase Marele Război. Profesorul Sextil Pușcariu 

2 Vasile Pârvan, „Universitatea Națională a Daciei Superioare”, în Scrieri, ediție de Alexandru Zub, 
București: Editura Științifi că și Pedagogică. 1981, pp. 16-163; Mihai Teodor Nicoară, „Consiliul 
Dirigent și demersurile înfi ințării Universității românești din Cluj (1919)”, Caiete de antropologie 
istorică, anul XVIII, nr. 2 (35), Iulie–Decembrie 2019, pp. 163-186.

3 Ibidem.
4 Sextil Pușcariu, „Raportul Rectorului Sextil Pușcariu, despre activitatea Universității din Cluj dela 

înfi ințarea ei. Istoricul înfi ințării Universității din Cluj”, Anuarul Universității din Cluj, Anul I, 
1919-1920, Cluj: Tipografi a Institutului de Arte Grafi ce „Ardealul”, 1921, p. 2.
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a apreciat că în acele „vremuri de prefacere s-au găsit oameni, cari să aibă curajul 
să se descătușeze de formele convenționale și să-și asume toată răspunderea pentru 
faptele lor”.5

În 12 mai 1919 a fost preluată, alături de Universitate și Biblioteca Universității, 
cu scopul de a deveni o instituție științifi că și culturală românească. Mai mult, ea a 
fost destinată, nu numai profesorilor și studenților, ci și unei utilități mai largi, să 
fi e „deschisă pentru toată lumea doritoare de carte”.6

Vechea Bibliotecă Universitară a Universității Regale Maghiare din Cluj (Magyar 
Királyi Kolozsvári Tudományegyete) funcționase, încă din 1872. Constituirea 
Bibliotecii Universitare fusese un proces de acumulare treptată a unor colecții, ob-
ținute prin donații. Biblioteca Muzeului Ardelean, întemeiată în mare parte din do-
națiile familiilor nobile maghiare, a fost cea care a pus la dispoziția Universității 
maghiare, printr-un contract semnat la 29 august 1872, toate colecțiile sale de 
cărți, documente și manuscrise. Baza Bibliotecii Universitare, înfi ințată deodată 
cu Universitatea în anul 1872, a format-o Biblioteca fostei Academii de Drept din 
Cluj, întemeiată în anul 1863, care avea 1.639 volume. În anul 1890 desfi ințându-se 
Academia de Drept din Sibiu, s-au primit și de aici 4.514 volume, iar din dubletele 
Bibliotecii Universității din Budapesta încă 4.593 de volume. Eugen Barbul a fost 
prim-bibliotecar al Bibliotecii Universitare din Budapesta și i s-a încredințat sor-
tarea și expedierea la Cluj al unor dublete din acea Bibliotecă. La acestea s-au mai 
adăugat 9.000 de volume ale fondului Bibliotecii Institutului Medico-Chirurgical, 
colecția de publicații a Arhivei guberniale și cele 6.839 volume donate de istoricului 
Joseph Benigni, director și censor la Gubernium. Imediat după înfi ințare Biblioteca 
și-a luat denumirea de Biblioteca Universității și se bucura de un patrimoniu de 
circa 18.000 volume. 

Primul director al Bibliotecii Universitare maghiare a fost istoricul și bibliogra-
ful Szabó Károly (1872–1890), urmat de Erdélyi Pál (1890–1891), Ferenczi Zoltán 
(1891–1899), cel dintâi director înscris în bugetul statului și Erdélyi Pál (1900–1919). 
Din anul 1904 ambele Biblioteci unite, Biblioteca Muzeului Ardelean și Biblioteca 
Universității, au fost trecute în bugetul Ministerului Cultelor și Instrucțiunei Publice 
cu suma anuală de 23.000 coroane. 7 

La început, Biblioteca Universității a funcționat în diverse spații, mutându-se în 
noua clădire a Universității, abia în toamna anului 1895. Sporind mereu colecțiile 
Bibliotecilor unite, modestul local a devenit neîncăpător. Cele câteva săli, pe care 
le ocupa temporar în Palatul Universității și, mai ales, depozitul de cărți din subsol, 

5 Sextil Pușcariu, op. cit., p. 2; Vasile Pârvan, „Universitatea națională a Daciei Superioare. Păreri pro-
puse public Marelui Sfat Național al românilor din Ardeal Banat și Țara Ungurească”, Luceaărul, 
nr. 6, 1919, pp. 105-116; Onisifor Gibu, Universitatea Daciei Superioare, ediție îngrijită și studiu 
introductiv de Mihai Teodor Nicoară, Cluj-Napoca: Editura Accent, 2018, pp. 44-49, 65-66.

6 Eugen Barbul, Biblioteca Universității Regele Ferdinand I din Cluj, Cluj: Tipografi a „Cartea 
Românească”, 1935, p. 60. 

7 Ibidem, pp. 3-4. 
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au devenit nepotrivite, de aceea problema localului a devenit arzătoare. Direcțiunea 
Bibliotecii Universitare a stăruit pentru ridicarea unei clădiri proprii, care să adă-
postească fondurile, a căror număr se ridicase la 300.000 de volume. Cele mai mari 
merite pentru construirea noului local i-a revenit directorului Erdélyi Pál, care prin 
stăruințe și, mai ales, prin legăturile sale personale, a obținut de la Guvernul ma-
ghiar sume însemnate – aproape 2 milioane de coroane – pentru clădirea Bibliotecii 
Universității.8

Toate demersurile în acest sens au fost difi cile, pentru că amplasarea și forma 
construcției trebuiau să fi e potrivite. Directorul Erdélyi Pál, împreună cu o comi-
sie – formată din arhitecții Flóris Korb și Giergl Kálmán și din ingineri ai Statului 
maghiar – au cercetat amănunțit planurile de clădire a mai multor biblioteci din 
Europa. Ei au luat ca bază planul Bibliotecii din Basel și chiar l-au îmbunătățit. 
Acest plan a fost completat cu inovațiile și părțile practice ale altor biblioteci. Noul 
palat al Bibliotecii Universității din Cluj s-a construit, cu sprijinul antreprenoru-
lui de construcții Károly Reményik din Cluj, în colțul străzii „Mikó Imre”. Această 
construcție monumentală se compunea din trei părți principale. Partea din mijloc, 
pornind din vestibul, cuprindea garderoba, sala cataloagelor, sala mare de lectură, 
având la stânga sala de reviste, iar la dreapta sala de ziare. Sala mare de lectură era 
de o mărime impunătoare, cu o suprafață de 300 metri pătrați și înălțimea de 11 
metri și jumătate. Ea a fost amenajată cu deosebită meticulozitate, stând la dispo-
ziția fi ecărui cititor câte o masă separată, amenajată cu pupitre și diferite rechizite 
de scris. Liniștea a fost asigurată, prin aplicarea unei învelitoare de cauciuc deasu-
pra pardoselei, care atenua zgomotul pașilor. Sala avea 80 locuri pentru studenți, 
iar în arcadă 12 locuri rezervate pentru studente. La fel și Sala revistelor și a zia-
relor aveau instalații speciale și foarte practice. Grija cu care s-a întocmit planul 
Bibliotecii Universității reiese și din faptul că birourile funcționarilor au fost sepa-
rate de publicul cititor.

Partea a doua a clădirii Bibliotecii Universității, cuprindea două aripi, având la 
parter biroul de împrumut al cărților, birourile funcționarilor, sala de ședințe și 
cabinetul directorului. La etajul I se afl a sala de conferințe, sala manuscriptelor, 
a hărților, operelor de artă și sala Bibliotecii vechi maghiare. La etajul al II-lea se 
afl au sala de expoziție și sălile arhivelor. Partea a treia a clădirii o forma depozitul 
de cărți, o clădire izolată și legată prin coridoare de clădirile principale. Riscul in-
cendiilor a ăcut ca să se aibă în vedere construirea depozitului din beton armat. 
Pereții despărțitori între etaje erau din sticlă cu sârmă, ușile de fi er, încât dacă ar fi  
izbucnit vreun incendiu în clădirea Bibliotecii, sau chiar într-o parte a depozitului, 
focul se putea ușor localiza prin ușile de fi er și beton, care împărțeau fi ecare etaj 

8 Újvári Mária, „100 éves a Kolozsvári Egyetemi Könyvtár épülete” [Clădirea Bibliotecii Universității 
din Cluj-Napoca are o vechime de 100 de ani], Szabadság, 19 mai 2009, h p://archivum2.szabad-
sag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article,PArticleScreen.vm/id/25800, accesat în 12 
martie 2020; vezi, Szabó T. Atilla, A Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Bukarest: Kriterion, 1970; Jakó 
Zsigmond, Írás, könyv, értelmiség: Tanulmányok Erdély történelméhez, Bukarest: Kriterion. 1976.
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în trei părți. Tot din motive de precauție nu s-a introdus aici lumina electrică. La 
cele două intrări ale depozitului 2 ascensoare ușurau munca personalului de servi-
ciu. Depozitul se compunea din 9 etaje (dacă socotim și pivnița, subsolul și podul, 
aranjate cu ra uri în acest scop). Fiecare etaj avea câte o sală de 44 metri lungime, 
10 metri lățime și 2,50 metri înălțime. Etajele fi ind scunde, înălțimea ra urilor era 
de 2,20 metri, deci și la ra ul cel mai înalt se ajungea cu ușurință, ceea ce excludea 
întrebuințarea scărilor, care se găseau în aproape la toate bibliotecile mari. În șapte 
etaje erau instalate numai ra uri de fi er, compuse din polițe, de câte un metru. În 
total aceste ra uri, așezate unul lângă altul, aveau o lungime de 13 kilometri. În 
pivniță și subsol, unde erau depozitate gazetele și cărțile rar utilizate, dubletele, 
tripletele etc. Tot acolo au fost instalate dulapuri de lemn și lungimea ra urilor lor 
fi ind de 1½ kilometri.9 În subsolul clădirii Bibliotecii se găsea o sală mare, cu intrare 
separată (în care s-a instalat, mai târziu Biblioteca Populară). Aici mai erau: atelie-
rul de legătorie, atelierul mecanicului, casa cazanelor și locuințele intendentului și 
a mecanicului. Clădirea Bibliotecii n-a fost terminată conform planurilor originale, 
amânându-se construirea a trei săli de lectură la etajul I, în partea dinspre curte, 
o parte a depozitului și locuințele personalului. Directorul Erdélyi, din motive de 
economie și dorind să scutească Statul maghiar de cheltuieli prea mari, a restituit 
Guvernului o sumă considerabilă de 130.000 coroane din fondurile obținute, cu ob-
servația, că deocamdată era sufi cient cât se construise.10

Clădirea Bibliotecii Universității a început în luna iulie 1906 și a fost inaugurată 
festiv în 19 mai 1909, în prezența contelui Apponyi Albert, Ministrul Instrucțiunii 
Publice. Mutarea Bibliotecii, din vechiul local de la Universitate, în noua clădire, 
s-a ăcut abia în primăvara anului 1909. Doar transportarea cărților a durat cam 
șase luni. Gruparea, inventarierea și catalogarea materialului nu s-a terminat, nici 
până în 1914, când, izbucnind Războiul mondial, lucrările de amenajare a Bibliotecii 
Universității au fost suspendate.

La mutarea Bibliotecii în noua clădire exista un singur catalog alfabetic pe fi șe 
cu toate foile de referire (trimitere). Mai exista un catalog, tipărit în 5 volume,con-
ținând materialul Bibliotecii Universității, intrat până la anul 1898, un fel de catalog 
pe materii, care clasifi ca materialul în 65 grupuri de specialitate. Acest sistem de 
catalogare s-a continuat și după 1898, până la 1905, dar fi șele nu s-au mai tipărit. Pe 
de altă parte, Biblioteca Muzeului Ardelean avea și ea un asemenea catalog, împărțit 
la fel și tot până la 1905, dar cu fi șe netipărite. În anul 1902, în vederea revizuirii 
generale și a mutării Bibliotecii Universității, a început să se facă un al doilea ca-
talog pe fi șe, un catalog topografi c, transformat mai târziu după mutare, în catalog 
alfabetic, cărui îi lipseau, însă, foile de referire. Ca noul catalog să poată fi  pus în 
funcțiune, s-au scos spre utilizare provizorie foile de trimitere din catalogul princi-
pal. Prin această măsură s-a cam descompletat catalogul principal, iar consultarea 

9 E. Barbul, op. cit., pp. 4-10. 
10 Ibidem, pp. 10-12.
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noului catalog devenea anevoioasă, fi șele de trimitere fi ind destul de nepotrivite. Ca 
urmare, situația Bibliotecii Universității maghiare era difi cilă, fi ind marcată de gre-
utăți de organizare și de lipsă de personal. Ministerul ungar al Instrucțiunii Publice 
a emis un Ordin nr. 380/1914, în care a anunțat punerea la adăpost a patrimoniului 
Bibliotecii Universității din Cluj. Chiar în august 1914, apoi în 1916 s-a încercat 
adăpostirea unor colecții din Bibliotecă la Budapesta. În cele din urmă lăzile cu 
cărți, circa 11, au fost trimise sub escortă la Banca Comercială din Budapesta. Un al 
doilea transport de cărți, incunabule, ediții prețioase etc., mult mai mare, de circa 
53 de lăzi, au fost trimise la Biblioteca Muzeului Național din Budapesta. Între timp, 
aproape întreg personalul bibliotecar a plecat pe 
câmpul de luptă, activitatea Bibliotecii fi ind mult 
redusă. Au rămas doar directorul, un bibliotecar 
și câteva funcționare, angajate în mod provizoriu, 
ca să ajute la servirea publicului cititor. În iulie 
1918 Biblioteca Universității și-a recuperat cărți-
le, trimise la Budapesta, spre adăpostire.11

Proclamarea Unirii Transilvaniei cu România 
în 1 decembrie 1918 a creat probleme direcțiunii 
Bibliotecii Universitare, care urmărea cu aten-
ție și se conforma mișcărilor ăcute de rectorul 
Universității maghiare din Cluj, Schneller István. 
Nici personalul Bibliotecii nu dorea semnarea 
unui jurământ de fi delitate față de Statul român.12

Vasile Bichigean (1880-1950)13

În 12 mai 1919 Vasile Bichigean, profesor la Gimnaziul superior fundațional din 
Năsăud s-a prezentat la Biblioteca Universității, cu Ordinul Consiliului Dirigent 
No. 4336/1919, semnat de Valeriu Braniște și Onisifor Ghibu. Bichigean a cerut 
personalului Bibliotecii să predea instituția către Statul român, dar s-a lovit, mai 
întâi, de refuz. În 30 mai 1919 partea maghiară, reprezentată de Szádeczky Lajos 
a declarat preluarea Bibliotecii Universitare ca ilegală, considerând-o încă insti-

11 E. Barbul, op. cit., pp. 10-12; Győrfi  Dénes, Bibliotheca Universitatis Claudiopolitaniae, Cluj-Napoca: 
Editura Argonaut, 2019, pp. 120-133.

12 E. Barbul, op. cit., pp. 75-76.
13 Claudia Septimia Sabău, „Valer Seni și Vasile Bichigean. Doi profesori năsăudeni implicați în 

procesul de preluare a Universității din Cluj în anul 1919”, Făclia de Cluj, 18 septembrie 2019, 
h ps://ziarulfaclia.ro/valer-seni-si-vasile-bichigean-doi-profesori-nasaudeni-implicati-in-proce-
sul-de-preluare-a-universitatii-din-cluj-in-anul-1919/, accesat în 14 mai 2020.
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tuție a Statului maghiar. În fruntea funcționarilor Bibliotecii universitare se afl a 
un fost director, Gyalui Farkas, care ținea locul directorului Erdélyi Pál (care s-a 
pensionat în ianuarie 1919 și a plecat în Cehoslovacia).14 Gyalui Farkas a protestat 
contra Ordinului Consiliului Dirigent, declarând că numai autoritățile superioare 
Universitare maghiare, adică Senatul și Rectorul Schneller István erau îndreptățiți 
să dispună de Bibliotecă. După ce delegatul Consiliul Dirigent a pus în vedere că va 
uza de fermitate în aplicarea Ordinului Gyalui Farkas a cedat. Bichigean a luat în 
primire Biblioteca Universității și a cerut întregului personalul bibliotecar maghiar 
— în vremea acea un singur post de servitor era ocupat de român —să jure credință 
Statului român.15 

Biblioteca Universității românești, de sub conducerea interimară a lui Gyalui 
Farkas a funcționat neîntrerupt în 1919, personalul Bibliotecii rămânând pe loc. 
Unii au depus imediat, alții după câteva luni de ezitare, jurământul de credință, 
față de Statul român. Alături de Gyalui Farkas, din personalul Bibliotecii mai ă-
ceau parte: Antoniu Valentiny, Nicolae Ferenczi, Ștefan Monoky, Ana Lendvay, 
Andrei Puskás (până la 31 august 1920), Victor Cheresteșiu (detașat la Arhive) și 
Ludovic Kelemen. Imediat după preluarea Bibliotecii, au fost numiți un bibliotecar 
și o dactilograă, ambii români. „S’a spus sau s’a 
lăsat să se înțeleagă: (că, n.n.) Românii erau cu 
totul lipsiți de oameni de meserie; pe cine erau 
să pună la conducerea Bibliotecii?”,16 scria Ioan 
Mulșea mai târziu, dar existau bibliotecari români 
vestiți, care puteau să-și pună serviciile la dispo-
ziția Universității, pentru conducerea Bibliotecii 
ei centrale și a românizării ei, precum Ion Mușlea, 
Viclor Cheresteșiu sau Eugen Pavel Barbul. 

Gyalui Farkas (1866-1952)17

Din 17 septembrie 1920, pe baza Decretului regal nr. 3821 și a Ordinului nr. 90768 
al Ministerului Instrucțiunii Publice a fost numit director al Bibliotecii Universității 
clujene fi lologul Eugen Pavel Barbul. Sătmărean din Lipoveni, primul director ro-

14 Győrfi  Dénes, op. cit., pp. 113-114.
15 E. Barbul, op. cit., p. 13.
16 Ion Mușlea, op. cit., p. 37.
17 Gyalui Farkas, Erdélyi Múzeum-Egyesület, h ps://eda.eme.ro/handle/10598/8896, accesat în 14 mai 

2020.
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mân al Bibliotecii Universității a avut studii teologice la Oradea, fi losofi ce și fi lolo-
gice la Budapesta. După o scurtă activitate de profesor secundar (1900-1901 a deve-
nit bibliotecar la Biblioteca Universității din Budapesta, fi ind avansat рână la rangul 
de prim-bibliotecar. Eugen Pavel Barbul a deținut funcția de director al Bibliotecii 
Universității din Cluj, până în anul 1935, când a fost pensionat.18 Tot în septembrie 
1920 Gyalui Farkas a fost numit director tehnic, un post creat provizoriu, care după 
pensionarea lui, a fost desfi ințat de către Comisiunea Bibliotecii. De la 1 ianuarie 
1921 au mai fost numiți 3 bibliotecari, 3 sub-bibliotecari, o dactilograă și 6 laboranți 
– toți români. De acum înainte începea să se simtă puțin aer românesc în Bibliotecă, 
deoarece toți funcționarii vechi, care depuseseră jurământul, cu prea puține excep-
ții, nu știau deloc românește. 

Nevoia de bibliotecari români a devenit acută, dat fi ind faptul că în 1920 se puneau 
bazele unei alte importante Biblioteci, cea a Institutului de Istorie Națională, fondat 
de însuși Regele Ferdinand I. Interesul Universității pentru cele două Biblioteci, cea 
a Universității și cea a Institutului a fost imensă și complementară. În primii ani de 
funcționare, Institutul de Istorie Națională a fost adăpostit în clădirea centrală a 
Universității, în două camere de la etajul I. Într-una dintre camere își aveau birouri-
le profesorii și directorii Institutului, Alexandru Lapedatu și Ioan Lupaș, iar cealaltă 
cameră era destinată Bibliotecii și personalului științifi c al Institutului. „Am de an 
însă numărul volumelor Bibliotecii a sporit și localul a devenit neîncăpător, deși 
sau suprapus două rânduri de dulapuri. Nu mai era loc nici pentru cărți, nici pentru 
studenții cari frecventau în număr tot mai mare Biblioteca, în vederea lucrărilor ce 
aveau de ăcut, pentru exercițiile de seminar sau pentru tezele de licență și de doc-
torat. Din această cauză o parte a bibliotecii a trebuit să fi e așezată în două camere 
ale Academiei Teologice Ortodoxe din Str. Avram Iancu, puse la dispoziție în acest 
scop de regretatul episcop Nicolae Ivan”.19

Ca și Biblioteca Universității Biblioteca Institutului s-a format din donațiile 
Academiei Române, Casei Școalelor din Capitală, Societății de Geografi e, ale fostei 
Case a Bisericii și ale unor particulari (între care Vintilă Brătianu), prin cumpărare 
de cărți de pe la anticari. Până în 1922 Biblioteca Institutului avea deja 4.813 volume 
și broșuri (ără dublete) și 718 volume colecții de reviste și ziare (în mare parte însă 
necomplete). De asemenea, Biblioteca Institutului avea un catalog alfabetic, pe fi șe, 
afl at la dispoziția cercetătorilor acestei Biblioteci, condusă – în ceea privește modul 
de funcționare și de întrebuințare – după Regulamentul bibliotecilor de Seminarii, 
întocmit de Consiliul Facultății de Litere și Filosofi e.20

18 E. Barbul, op. cit., p. 65; Viorel Câmpean, Marta Cordea, „Eugen Pavel Barbul, un bibliolog născut 
pe plaiuri sătmărene”, Libraria, Studii și Cercetări de Biblioteconomie, XII, 2013, p. 252.

19 Septimiu Martin, „Organizarea Institutului de Istorie Națională din Cluj-Sibiu, din cel dintâi sfert 
de veac, 1920-1945”, Anuarul Institutului de Istorie Națională, Sibiu: Tipografi a „Cartea Românească 
din Cluj”, an 10, 1945, pp. 714-720; Győrfi  Dénes, op. cit., pp. 142-144. 

20 I. Mușlea, op. cit., p. 38; I. Lupaș, „Prefață”, Anuarul Institutului de Istorie Națională, an 1, 1921-22, 
Cluj: Institutul de Arte Grafi ce „Ardealul”,1922, pp. VIII-X. 
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În conformitate cu Regulamentul, sancționat prin Înalt Decret regal, Biblioteca 
Universității, a fost condusă de directorul general, asistat de personalul științifi c, 
administrativ, tehnic și de serviciu. Personalul științifi c se compunea din: directorul 
general, 2 prim-bibliotecari, 7 bibliotecari, 1 arhivar și 3 sub-bibliotecari. Personalul 
administrativ din: secretar, 6 cartotecari, 2 dactilografe și un copist. Personalul teh-
nic din: mecanicul-șef electrician, un legător-șef, un maestru fotograf și un maestru 
tâmplar. Personalul de serviciu din: intendent, 2 prim-laboranți, 14 laboranți și 3 
servitori. 

Gestiunea directorului și activitatea Bibliotecii era controlată de Comisiunea 
Bibliotecii Universității, constituită din 6 membri: 

a. Rectorul este președinte de drept. 
b. Câte un delegat al fi ecărei facultăți, numit de Consiliul facultății sale pe 2 ani, 

dar realigibil.
c. Directorul Bibliotecii. Unul dintre bibliotecari, numit de Comisiune, îndepli-

nea funcția de secretar. Comisiunea Bibliotecii propunea toate măsurile ce 
interesau Biblioteca Universității. Avizul prealabil al Comisiunei era obliga-
toriu în toate chestiunile privitoare la Bibliotecă. Nici Senatul Universitar și 
nici Ministerul nu putea lua măsuri, ără consultarea și ără avizul prealabil al 
Comisiunei. Comisiunea Bibliotecii examina proiectele de buget, întocmite de 
director, hotăra împărțirea creditelor ordinare și extraordinare. Eventualele re-
clamații contra hotărârilor Comisiunei Bibliotecii, le judeca, în ultima instanță, 
Senatul Universitar. Întâia Comisiune a Bibliotecii, de sub regimul românesc 
s-a format în anul școlar 1920/1921 sub președinția lui Sextil Pușcariu prorec-
tor, membrii ei fi ind profesorii Emil Racoviță (Științe), Alexandru Lapedatu 
(Litere), Emil Hațieganu (Drept) și Mihail Botez (Medicină). Aceștia au ținut 
prima ședință în 4 ianuarie 1921.21

Directorul era șeful direct al Bibliotecii Universității. El avea răspunderea ad-
ministrației, a disciplinei interioare și reprezenta Biblioteca în fața Senatului 
Universitar. Ordinea de serviciu trebuia întotdeauna întocmită de director și apro-
bată de Comisiunea Bibliotecii. Directorul ăcea toate cheltuielile, direct sau prin 
delegat, dar totdeauna sub răspunderea sa personală și cu avizul ori aprobarea 
Comisiunei. Toată corespondența din țară și străinătate era ăcută de director, asis-
tat de un secretar și o dactilograă. Secretarul ăcea înregistrarea actelor intrate și 
ieșite, conducea arhiva, executa ordinele directorului ce priveau chestiunile perso-
nalului și, în general, administrarea Bibliotecii. Întâiul prim-bibliotecar era încre-
dințat cu înscrierea cărților în registrele de intrare și inventar. Tot sub conducerea 
lui se ăcea și catalogarea pe materii, de către o echipă compusă din trei bibliotecari 
bine specializați. Al doilea prim-bibliotecar era secretarul Comisiunei Bibliotecii. El 

21 E. Barbul, op. cit., pp. 37, 61-63; „Comisiunea Bibliotecei Universitare”, Anuarul Universității din 
Cluj, anul școlar 1921-22, întocmit de prof. D. Călugăreanu rectorul anului, Cluj: Institutul de Arte 
Grafi ce „Ardealul”, 1923, p. 198. 
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executa comenzile revistelor străine, se ocupa de înregistrarea, catalogarea și lega-
rea lor. Cel mai vârstnic bibliotecar conducea lucrările celor 2 cataloage alfabetice, 
la care lua parte personalul administrativ. Un bibliotecar era însărcinat, în afară de 
catalogarea pe materii, cu înregistrarea și catalogarea cărților și revistelor vechi ro-
mânești, cu numerotarea și legarea lor. Alt bibliotecar conducea biroul exemplare-
lor legale, asistat de un cartotecar, de un prim-laborant, ajutat de maestru tâmplar, 
și intendent (în timpul lor liber). Un bibliotecar, ajutat de al doilea sub-bibliotecar, 
ăcea împrumutarea cărților și conducea Sala „Gh. Sion”. Arhivarul conducea arhi-
vele Bibliotecii și ale Muzeului Ardelean, sala de manuscripte, sălile documentelor 
și Biblioteca maghiară veche. Primul sub-bibliotecar ăcea contabilitatea, schimbul 
internațional și numerotarea cărților. Al doilea sub-bibliotecar, asistat de un labo-
rant, ăcea catalogarea, numerotarea și legarea lor. Dintre cartotecari (pe lângă că 
munceau la catalogarea alfabetică) unul era custodele sălii operelor de artă, altul al 
Bibliotecii Populare, al treilea lucra în sala exemplarelor legale, ăcând reclamați-
unile și procesele contra tipografi ilor, al patrulea îngrijea sala de reviste și cea de 
ziare, al cincilea face catalogarea exemplarelor legale și a tezelor străine, al șaselea, 
împreună cu doi suplinitori, ăcea serviciu la ghișeul sălilor de lectură. Personalul 
tehnic era format din: șeful-legător, șeful-mecanic, fotograful, maestrul-tâmplar, 
care își exercitau fi ecare meseria în atelierele Bibliotecii. Personalul de serviciu era 
compus din 16 persoane, în frunte cu intendentul, care ăceau serviciu în sălile de 
lectură și în diferitele birouri ale Bibliotecii.22

Greutățile de comunicație și nesiguranța transportului au ăcut imposibilă 
procurarea de cărți din Apus, iar întârzierea – independentă de voința Senatului 
Universitar – în numirea unui director general, a îngreunat completarea Bibliotecii 
cu cărți românești. Biblioteca s-a îmbogățit cu mii de volume în cea mai mare parte 
donații. La preluarea Bibliotecii s-au găsit circa 40 cărți românești vechi, probabil 
donații sau exemplare legale. Începând cu anul 1919, materialul românesc a intrat în 
patrimonial Bibliotecii pe trei căi: donații, cumpărături și imprimate legale. O mare 
promisiune de carte a venit în 1919 de la Academia Română. Aceasta ăgăduise 
Bibliotecii Universitare clujene o consistentă donație din dubletele ei. Într-adevăr, 
Academia a donat, în total, 15.000 volume. Foarte importante au fost și donațiile Casei 
Școalelor din București, Arhivelor Statului, Astrei, Parlamentului României, Băncii 
Naționale. În anul 1920 Consiliul Dirigent a pus la dispoziția direcțiunii Bibliotecii, 
sub numirea de „fond românesc”, suma de 700.000 lei, pentru cumpărarea cărților 
românești. Acest fond a fost suplimentat de Guvernul României cu încă 300.000 lei, 
devenind de 1.000.000 lei. Într-o amplă „Dare de seamă”, pe anul 1921/1922, despre 
starea generală a Universității clujene, rectorul Dimitrie Călugăreanu menționa că 
aceasta suferea de lipsuri materiale și fi nanciare, în ciuda bunăvoinței Guvernului. 
Rectorul a recunoscut că Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice – devenit din 
13 iunie 1920, Ministerul Instrucțiunii Publice – avea bunăvoința de a susține in-

22 E. Barbul, op. cit., pp. 13-14.
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teresele culturale din Ardeal. De aceea, s-a angajat să acorde sume importante de 
la bugetul Statului, pentru Universitatea clujeană și instituțiile ei. Cu toată bună-
voința, bugetele universitare au fost insufi ciente, față cu nevoia de achiziționare a 
materialelor științifi ce și culturale, de asigurare a condițiilor decente, pentru cadrele 
didactice și studenții universitari.23 Bugetul Bibliotecii Universității a fost în scăde-
re, între 1921-1922, de la 200.000 lei, la 100.000 lei. Fondul de completare a cărților 
românești a scăzut și el de la 700.000 la 300.000, mai constant fi ind cel al Bibliotecii 
Populare, de 50.000 lei, cu o ușoară scădere în 1921-1922 la 45.000 lei. Directorul 
Barbul a fost cel care, în calitate de parlamentar în trei legislații și ca membru în 
Comisia bugetară a Parlamentului României, a uzat de această calitate, ca după po-
sibilitate, Biblioteca Universității clujene să fi e cât mai favorizată.24 

Cu toate greutățile generozitatea donatorilor a fost mare și oportună. Gheorghe 
Sion, a donat Bibliotecii în 1922 colecțiile sale de cărți, reviste, manuscripte, do-
cumente, stampe, fotografi i, picturi, monede și medalii, mărci poștale, hărți etc. 
Valoarea donației a fost de neprețuit, prin faptul că ea cuprindea peste 3.500 cărți 
prețioase, între care peste 200 tipărituri vechi românești și peste 2.000 de stampe. 
Donația lui Gh. Sion a stârnit un val de entuziasm între clujeni. Consiliul orașului 
Cluj i-a conferit acestuia, în anul 1922, diploma de cetățean de onoare al orașului, iar 
mai târziu, a dat Pieței din fața Bibliotecii Universitare, numele donatorului.25 

Printre donatorii către Biblioteca Universitară s-au numărat societăți, comi-
sii, muzee, biblioteci, facultăți, ministere, tribunale, misiuni diplomatice, persoa-
ne provenite din mediul intelectual al țării sau din străinătate: profesori, medici, 
avocați, bibliotecari, jurnaliști și alții. Cele mai de seamă biblioteci particulare, 
cumpărate în folosul Bibliotecii Universitare au fost: Biblioteca fostului profesor 
Grigore Crețu din București, de 3.104 volume, dintre care 304 cărți românești vechi; 
Biblioteca avocatului A. C. Krupenschi din București, de 3.217 volume, având 250 
cărți străine, cu referințe românești și 12 cărți românești vechi; Biblioteca docto-
rului Crăiniceanu, fostul director al Institutului de orbi din Cluj, de 4.182 volume, 
care cuprindea și o colecție de cărți, scrise de membrii Familiei Regale Române 
și tot ce s-a scris despre aceștia; Biblioteca profesorului Hildebrand Frollo, de 
3.141 volume, având în mare majoritate cărți noi literare franțuzești și italienești 
Numărul manuscriptelor Bibliotecii Universității a sporit prin colecția muzicală a 
fostului Teatru și Opere maghiare de stat din Cluj, achiziționată în anul 1922, prin 
bunăvoința directorului de atunci al Operei Române Dimitrie Popoviciu-Bayreuth. 
Colecția consta din 2.000 de volume-partituri a diferitelor opere și operete (unele 

23 „Dare de seamă anuală despre activitatea Universității din Cluj în anul școlar 1921-1922, ăcu-
tă de prof. Dr. D. Călugăreanu, rectorul Universității. (Cetită în ședința de deschidere a anului 
școlar 1922-1923, ținută în Aula Universității, în ziua de 29 Octomvrie 1922, ora 11)”, Anuarul 
Universității din Cluj, pe anul școlar 1921-1922, p. 4.

24 E. Barbul, op. cit., pp. 88-92.
25 Mihai T. Nicoară, „Donații, fonduri și fundații la Universitatea din Cluj, 1920-1947 (I)”, Caiete de 

antropologie istorică, anul XIII, nr. 1-2 (24-25), Ianuarie–Decembrie 2014, pp. 327-354.
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originale) și piese de teatru, tipărite și o serie de manuscripte. Colecția a fost depo-
zitată în sala manuscriptelor.26

Donațiile instituțiilor și persoanelor particulare au fost diferite, dar au reprezen-
tat un gest de prețuire a Universității clujene și un mijloc de susținere a învățămân-
tului superior românesc. În felul acesta s-a constituit o colecție foarte importantă de 
cărți vechi românești (apărute înainte de anul 1830), cea mal bogată din țară după 
aceea a Bibliotecii Academiei Române, cuprinzând multe piese unice. De aseme-
nea, s-au adunat și considerabile stocuri de publicații, apărute în anii 1831-1922. 
Achiziționarea de cărți și periodice ardelene – în special românești – a constituit, 
mai ales după 1920 o preocupare deosebită a conducerii Bibliotecii, tinzându-se la 
realizarea unor cât mai complete colecții a publicațiilor românești din Ardeal. Este 
de remarcat că, tot prin donații au intrat la Bibliotecă și cele dintâi cărți străine. Grija 
completării materialului românesc nu a ăcut conducerea Bibliotecii să neglijeze 
achiziționarea de publicații străine, în special a celor tipărite în limbile de circulație 
universală: franceză, germană, italiană și engleză, dar și a celor maghiare. Multe 
din acestea din urmă au intrat și la cumpărăturile de biblioteci ardelene, iar toate 
cele tipărite în Ardeal, ca imprimate legale. Un însemnat număr din publicațiile în 
limbi internaționale au intrat ca donații. De altfel, o serie de donatori din străinătate 
au onorat Biblioteca Universității clujene: Biblioteca Nazionale Centrale, „Vi orio 
Emanuele” din Roma,  e American Library
of Paris, Bureau International du Travail 
din Geneva, Carnegie Endorcement for 
Internaționale Peace din Washington, 
Guvernement Génénerale de l’Afrique 
Occidentale Française din Paris, Guvernul 
cehoslovac din Praga, Ministère de l’In-
struction publique din Paris, Ministère des 
aff aires etrangères din Paris, Guvernul ger-
man din Berlin; Guvernul Statelor Unite ale 
Americii din Washington și alții. 27

Eugen Pavel Barbul (1875-196028

Întâia preocupare a directorului Eugen Pavel Barbul a fost înregistrarea și ca-
talogarea restanței de 12.700 volume. Această muncă de catalogare a fost mereu 
sporită, prin numărul tot mai mare a cărților românești și străine care, mai ales din 

26 E. Barbul, op. cit., pp. 28-35, 126. 
27 Ibidem, pp. 15-16, 36; I. Lupaș, op. cit., pp. 39-40; Stelian Mândruț, „Virgil Vătășianu și Biblioteca 

Universității din Cluj (1925-1947)”, Ars Transsilvanica, nr. 12-13, 2002-2003, pp. 273-305; M. T. 
Nicoară, op. cit., pp. 332-334.

28 Viorel Câmpean, Marta Cordea, op. cit.,, pp. 249-267. 
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1920, au intrat în Bibliotecă. Deși starea materială a funcționarilor Bibliotecii a fost 
foarte precară, ei au muncit cu râvnă și au întocmit din nou un catalog complet, pe 
materii, al revistelor și, după indicațiile savantului Emil Racoviță, un catalog pe ma-
terii al revistelor de științe naturale și medicale, punându-se, astfel, baza catalogului 
central al revistelor științifi ce de la toate institutele Universității.29

Biblioteca era deschisă în cursul anului școlar, în toate zilele de lucru, între orele 
8-13 și 15-20. De la 1 iulie-15 august, în vacanța Universității, Biblioteca era deschi-
să cu un personal redus, între orele 9-13, iar de la 16 august, până la 1 septembrie, 
când se face curățirea generală și revizuirea cărților, toate serviciile erau închise. 
În cursul anului școlar Biblioteca era închisă în duminicile și sărbătorile hotărâte 
de Senatul Universitar. Cititorul, înainte să intre în sălile de lectură, era dator să 
depună la garderobă paltonul, pălăria, bastonul, valiza și să arate legitimația. După 
aceasta primea numărul mesei din sala de lectură în ordinea sosirii și putea depune 
1-3 buletine de solicitare, prin care cerea cărțile dorite spre consultare. În sălile de 
lectură fi ecare cititor avea o masă separată, unde personalul de serviciu îi aducea 
cărțile cerute. Liniștea în săli era obligatorie, orice fel de conversații și plimbări fi ind 
strict interzise. În 1919-1920 Biblioteca Universitară a rămas deschisă și în cursul 
vacanțelor, spre marele folos al celor ce urmau cursurile de vară. Pentru ca marele 
public și, mai ales, tinerimea universitară și cea școlară să poată vedea interesantele 
colecții ale Bibliotecii s-au organizat mai multe expoziții. Din 1920 au fost organiza-
te expoziții permanente din cărțile și manuscriptele rare.30 

În clădirea Bibliotecii sălile de la etaj, rămânând neclădite în 1919, pentru pro-
fesorii universitari nu exista o sală separată, așa că ei erau constrânși să lucreze în 
sala mare de lectură, alături de studenți sau în birourile funcționarilor. Abia în anul 
1923 sala de ședințe a Bibliotecii, rezervată înainte pentru întrunirile comitetului 
Muzeului Ardelean, a devenit (prin adresa Rectorului, No. 43/923), sală de lectură a 
profesorilor. Un neajuns al Bibliotecii era lipsa unei săli, unde studenții cititori să 
se poată recrea și, mai ales, unde s-ar fi  putut retrage fumătorii. Pentru înlăturarea 
radicală al acestui neajuns, în anul 1922 s-a destinat o sală pentru fumători și alături 
de ea un bufet, unde studenții puteau lua ceai, cafea, lapte etc. pe un preț redus. 31

În edifi ciul Bibliotecii Universității din Cluj a fost instalată Biblioteca Populară, al 
cărei proiect de înfi ințare era de dinainte de 1918. Inaugurarea Bibliotecii Populare 
s-a ținut la 14 mai 1921, în prezența ministrului Muncii Grigore Trancu-Iași. În ziua 
deschiderii sale Biblioteca Populară clujeană dispunea de 1.500 volume de cărți ro-
mânești, donate de Ministerul Muncii și de 500 volume cărți ungurești, moștenite 
de dinainte de 1918. Biblioteca Populară a jucat un rol important cultural, punând la 
dispoziția publicului ardelean, circa 10.000 de volume: 7.592 cărți românești, 1.663 
cărți maghiare și 93 cărți franțuzești. Această Bibliotecă Populară nu avea un per-
sonal bugetar separat, fi ind delegați să se ocupe de ea câțiva dintre funcționarii 

29 E. Barbul, op. cit., pp. 61-63; Ion Mușlea, op. cit., p. 40; Sextil Pușcariu, op. cit., pp. 14-15. 
30 E. Barbul, op. cit., pp. 84-86. 
31 Ibidem, p. 53.
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Bibliotecii Universității: un cartotecar cu supravegherea și catalogarea, un laborant 
cu distribuirea și preluarea cărților și un alt laborant la garderobă. Iarna, mai ales 
în zilele de sărbători, când circulația era mai mare, personalul era sporit cu 1-4 lu-
crători auxiliari.32

Inaugurarea Bibliotecii Universității din Cluj a avut loc deodată cu cea a 
Universității clujene, între 31 ianuarie-2 februarie 1920, în prezența Familiei Regale, 
a Guvernului, a Mitropolitului primat ortodox Miron Cristea și a reprezentanților 
tuturor țărilor aliate și neutre din Marele Război. Serbările inaugurale au fost fas-
tuoase și presărate de discursuri, care au arătat dorința noilor instituții românești 
de a se întemeia pe baze solide. La 1 februarie 1920 s-a inaugurat și Institutul de 
Istorie Națională, iar la 2 februarie 1920 s-a ăcut inaugurarea solemnă a Bibliotecii 
Universității, în prezența regelui Ferdinand I, a reginei Maria, a principelui moște-
nitor Carol și a celorlalți invitați la inaugurarea Universității clujene. Biblioteca a 
fost vizitată de numeroase persoane marcante, care și-au înscris numele în albumul 
acesteia. În 7 august 1921 Biblioteca a fost vizitată de principele Nicolae și de prin-
cipesa Ileana.33

La 15 octombrie 1922, Universitatea din Cluj a luat parte la serbările încoro-
nării Suveranilor României, regele Ferdinand I, Întregitorul și a reginei Maria în 
Catedrala cu hramul Sfi ntei Treimi din Alba Iulia. În cetatea Unirii au fost atunci 
prezenți douăzeci de profesori ai Universității din Cluj, în frunte cu rectorul, pro-
rectorul și cei trei decani. S-au afl at în alaiul universitar și directorul Bibliotecii 
Universitare, Eugen Pavel Barbul.34

Destinul Bibliotecii, după 1919, a urmat aceleași etape ca Universitatea: s-a 
confruntat cu difi cultăți fi nanciare și materiale, dar a cunoscut o certă dezvolta-
re. În ciuda acestui fapt în 1924 Biblioteca Universității din Cluj a fost sub anche-
ta Societății Națiunilor, ca urmare a unor plângeri formulate de partea maghia-
ră. Aceasta ăcea acuzația de devastare a Bibliotecii, de către noua conducere ro-
mânească. Erik Colban, secretarul Ligii Națiunilor, în urma plângerii maghiare, 
a întreprins o cercetare ofi cială în Transilvania, vizitând Biblioteca. Raportul său 
nega acuzațiile de șovinism și barbarie, îndreptate împotriva Bibliotecii, arătând 
că instituția a lăsat neschimbat, la locul de onoare, portretul contelui ungur Mikó 
Emerik, întemeietorul Muzeului Ardelean și al poetului Petőfi  Sándor.35 Biblioteca 
Universității din Cluj a continuat să reprezinte un excepțional mijloc pentru știința 
și cultura universitară clujeană. Datorită preocupările pentru achiziții de volume 
și publicații periodice, cumpărate sau donate Biblioteca Universității s-a îmbogățit 
în perioada interbelică, într-o proporție rar atinsă în istoria bibliotecilor europene.

32 M. T. Nicoară, op. cit., p. 336.
33 E. Barbul, op. cit., pp. 19-20, 92; O. Ghibu, Universitatea Daciei Superioare, ediția citată, pp. 94-95; 

M. T. Nicoară, „Serbările pentru inaugurarea Universității din Cluj (31 ianuarie-2 februarie 1920)”, 
Caiete de antropologie istorică, anul XVIII, nr. 1 (34), Ianuarie–Iunie 2019, pp. 117-132. 

34 „Dare de seamă anuală despre activitatea Universității din Cluj în anul școlar 1921-1922”, p. 10.
35 E. Barbul, op. cit., pp. 93-94.
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Preluarea și inaugurarea
Bibliotecii Universității din Cluj 

Rezumat: În 12 mai 1919 a fost preluată, alături de Universitate și Biblioteca Universității, cu sco-
pul de a deveni o instituție științifi că și culturală românească. Vechea Bibliotecă a Universității Regale 
Maghiare din Cluj funcționase, încă din 1872. Constituirea ei fusese un proces de acumulare treptată 
a unor colecții, obținute prin donații, de la Biblioteca Muzeului Ardelean, Biblioteca fostei Academii de 
Drept din Cluj, Biblioteca Universității din Budapesta și altele. La început, Biblioteca Universității ma-
ghiare a funcționat în diverse spații, mutându-se în noua clădire a Universității, abia în toamna anului 
1895. Construcția clădirii propriu-zise a Bibliotecii Universității a început în iulie 1906, iar inaugurarea 
ei festivă a fost în 19 mai 1909. Marele Război (1914-1918) a avut dezorganizat activitatea Bibliotecii. 
Cea mai mare parte din personalul științifi c și administrativ a fost trimis pe front. Unirea Transilvaniei cu 
România, la 1 decembrie 1918, a fost urmată de preluarea treptată a tuturor instituțiilor clujene, inclusiv 
Universitatea și Biblioteca Universității.

În 12 mai 1919 Vasile Bichigean, profesor de liceu la Năsăud s-a prezentat la Biblioteca Universității, 
cu Ordinul Consiliului Dirigent, No. 4336/1919, semnat de Valeriu Braniște și Onisifor Ghibu. Bighigean 
a cerut personalul Bibliotecii să predea imediat instituția Statului român. Directorul Bibliotecii Gyalui 
Farkas și o parte din personalul maghiar, care au jurat credință către Statul român, au rămas în funcție. 
În 1920 a devenit director al Bibliotecii Eugen Pavel Barbul, care a contribuit la îmbogățirea patrimoniului 
instituției, la angajarea bibliotecarilor români și la reorganizarea activităților cu publicul cititor. În edifi ciul 
Bibliotecii Universității din Cluj a fost instalată Biblioteca Populară. 

Destinul Bibliotecii Universității, după 1919, a urmat aceleași etape ca Universitatea: s-a confruntat cu 
difi cultăți fi nanciare și materiale, dar a cunoscut o certă dezvoltare. Datorită preocupările pentru achiziții 
de volume și publicații periodice, cumpărate sau donate Biblioteca Universității s-a îmbogățit foarte mult 
în perioada interbelică, rivalizând cu marile biblioteci universitare din țară și din lume.

Cuvinte cheie: Consiliul Dirigent, Universitatea din Cluj, Biblioteca Universității, patrimoniu științifi c 
și cultural, Biblioteca Populară.

Taking over and inauguration
of the University of Cluj Library

Abstract: On May 12, 1919, it was taken over, together with the University and the University Library, 
in order to become a Romanian scientifi c and cultural institution. The old Library of the Royal Hungarian 
University of Cluj had been operating since 1872. Its establishment had been a process of gradual ac-
cumulation of collections, obtained through donations, from the Library of the “Transylvanian Museum”, 
the Library of the former Law Academy in Cluj, the University Library of Budapest and other. At fi rst, the 
Library of the Hungarian University functioned in various spaces, moving to the new University building, 
only in the autumn of 1895. Construction of the actual building of the University Library began in July 1906, 
and its festive inauguration was on May 19, 1909. The Great War (1914-1918) disorganized the activity of 
the Library. Most of the scientifi c and administrative staff was sent to war. The union of Transylvania with 
Romania, on December 1, 1918, was followed by the gradual takeover of all Cluj institutions, including 
the University and the University Library.

On May 12, 1919, Vasile Bichigean, a high school teacher in Năsăud, presented himself at the 
University Library, with the Order of the Directing Council, No. 4336/1919, signed by Valeriu Braniște 
and Onisifor Ghibu. Bighigean asked the Library staff to immediately hand over the institution to the 
Romanian State. The director of the Gyalui Farkas Library and some of the Hungarian staff, who swore 
allegiance to the Romanian state, remained in offi ce. In 1920, Eugen Pavel Barbul became the director 
of the Library, which contributed to the enrichment of the institution’s patrimony, to the hiring of Romanian 
librarians and to the reorganization of activities with the reading public. The Popular Library was installed 
in the building of the University of Cluj Library.
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The destiny of the University Library, after 1919, completed the same stages as the University: it faced 
fi nancial and material diffi culties, but it experienced a certain development. Due to the preoccupations for 
acquisitions of volumes and periodical publications, bought or donated, the University Library became very 
rich in the interwar period, competing with the great university libraries in the country and in the world.

Keywords: Board of Directors, University of Cluj, University Library, scientifi c and cultural heritage, 
Popular Library.


