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1.2.1. Biblioteci

BIBLIOTECA CENTRALĂ A UNIVERSITĂŢII LUCIAN BLAGA

În anul 1969 a luat fiinţă Biblioteca Institutului de Învăţământ Superior - subordonată
Universităţii “Babeş Bolyai” din Cluj.
În anul 1990 aceasta s-a transformat în Biblioteca Universitară, odată cu înfiinţarea
universităţii sibiene.
Colecţiile bibliotecii au sporit an de an, urmând procesul de dezvoltare a universităţii
sibiene, cu apariţia de noi specializări, completând fondul iniţial prin achiziţii, schimb de
publicaţii şi donaţii din partea unor oameni de cultură şi a unor instituţii.
Din anul 1998 la biblioteca universitară funcţionează alături de bibliotecile centrelor
culturale şi biblioteci filiale organizate pe lângă facultăţi.
În anul 2000, biblioteca universitară a devenit Biblioteca Centrală a Universităţii “Lucian
Blaga”din Sibiu.
La sfârşitul anului 2008, Biblioteca Universităţii “Lucian Blaga” împreună cu filialele
sale s-au mutat într-un spaţiu nou, adecvat unei biblioteci universitare moderne, ce
corespunde noilor cerinţe de informare – documentare – cercetare, cu rol de susţinere
superioară a învăţământului academic sibian.

BIBLIOTECA ASTRA

În 1861, 175 de intelectuali din Transilvania înființează„Asociațiunea transilvană pentru
literatura română și cultura poporului român”. Dintre aceștia se remarcă trei cărturari: Andrei
Șaguna, președinte, Timotei Cipariu, vicepreședinte, și Gheorghe Barițiu, secretar.
Odata cu consemnarea, în 1861, a unui post de bibliotecar, se poate vorbi de un început al
Bibliotecii Asociațiunii, al cărei sediu se afla la Seminarul Diecezan din Heltauerg 7. La
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începuturile ei, biblioteca avea un fond de carte de 195 de volume, dintre care multe fuseseră
donate de Moise Panga.
Gestul său a fost urmat de Timotei Cipariu, Papiu Ilarian, August Treboniu Laurian,
George Tăutu, Samuel Filtsch.
Anul 1864 a rămas consemnat în documentele ASTREI ca perioada în care Asociațiunea
începe să cumpere primele carți din fonduri proprii.
În 1893, conform dispozițiilor testamentare ale lui Gh. Barițiu, biblioteca acestuia trece in
proprietatea Asociațiunii.
Încă din toamna anului 1904, biblioteca se mută în marea clădire a Asociațiunii unde a
rămas până astăzi. În 1905 biblioteca dispunea de 4778 de opere în 6287 de tomuri, 5525 de
broșuri și 24 de hărți.
Biblioteca ASTRA funcționează astăzi în două corpuri, corpul A, inaugurat în 1905, iar
corpul B, în 2007.
Biblioteca ASTRA deține în patrimoniul său o serie de cărți rare dintre care amintim și cea
mai veche carte aflată în fondul bibliotecii: Bonifacius VIII. Papa: SEXTI LIBRI
DECRETALIUM..., MDXI, 1511 precum și cartea românească cea mai veche - „Sbornicul
slavonesc” -tipărită de Coresi la Sas-Sebeș în anul 1580.

BIBLIOTECA BRUKENTHAL

Biblioteca Brukenthal se află în cea de a doua curte interioară a Palatului Brukenthal.
Înfiinţarea Bibliotecii Brukenthal se datorează fondului de carte achiziţionat de baronul
Samuel von Brukenthal (15.972 volume), la care s-au adăugat pe parcursul anilor alte
colecţii, între care: Biblioteca ce aparține capelei (fondată în secolul al XIV-lea, cuprinzând
biblioteca Mănăstirii Dominicane şi bibliotecile unor patricieni sibieni), fondul de carte al
Capitlului Evanghelic, cel al Academiei de Drept şi o serie de donaţii de la particulari şi
instituţii ştiinţifice din ţară şi din străinătate.
Numărul total al volumelor atinge circa 280000.
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Din cele 778 de manuscrise, sunt de menționat două lucrări extrem de valoroase:
Breviarul Brukenthal (achiziţionat în 1786 la Viena şi realizat în Ţările de Jos la
începutul secolului al XVI-lea, scris pe un pergament, cu caractere gotice minuscule,
împodobit cu miniaturi pictate) și Vigiliale, manuscris tot pe un pergament, datat din anul
1507; paginile cuprind caractere gotice şi neume, iar iniţialele sunt împodobite în culorile
roşu, albastru şi negru.
Bibliteca găzduiește un fond valoros de carte europeană rară (aprox. 30000 volume din
sec. XVI-XVIII), aproximativ 1500 de volume de carte romanească rară și 382 de volume de
Incunabule.

