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Obiective

Obiective generale
    Propunerea unei modalităţi de cercetare a legăturii vechi, iniţierea cercetării
    într-o direcţie şi într-o manieră neabordate până acum la nivel naţional 

    Valorificarea fondurilor de manuscrise şi carte rară, identificarea de noi
    elemente care argumentează valoarea excepţională a acestor colecţii de
    patrimoniu

Obiective specifice
    Realizarea bazei de date a legăturilor bizantine şi post-bizantine din colecţiile
    Bibliotecii Academiei Române

    Realizarea bazei de date a ornamentelor de tip bizantin folosite în legăturile
    manuscriselor şi cărţii vechi româneşti

    Stabilirea unei terminologii pentru descrierea ornamentelor legăturii bizantine



Identificarea legăturilor bizantine şi post-bizantine din colecţiile B. A. R.

• selectarea a 291 volume, din care:
                          
- 257 manuscrise slave,
                          
- 23 manuscrise româneşti şi tipărituri româneşti vechi,
                          
- 13 manuscrise greceşti.

Activităţi şi realizări



Fotografierea legăturilor (ambele coperte) şi prelucrarea fotografiilor 
pentru extragerea imaginii fiecărui ornament 

270 de volume fotografiate – 540 fotografii

B. A. R., Ms. sl. 127
Coperta anterioară                                                   Coperta posterioară



Realizarea unor fişe preliminare de descriere (documente Word şi 
Corel), incluzând:

• desenarea schemei decorative generale (pentru manuscrisele slave din 
Moldova - 304 scheme)

Ms. sl. 127
Coperta anterioară                                                   Coperta posterioară



•identificarea tipurilor de schemă decorativă, pentru toate cele 280 de 
volume selectate din colecţia B. A. R., conform tipologiei propuse pentru 
legăturile bizantine din colecţia Bibliotecii Vaticanului (20 de tipuri)

•realizarea inventarului de ornamente pentru toate cele 280 de volume; 
ornamentele fiecărei legături sunt prezentate într-o fişă cu rubricile:
               Imaginea
               Denumirea ornamentului
               Dimensiuni
               Coperta anterioară
               Coperta posterioară
               Alte manuscrise



Studierea altor fonduri de manuscrise şi tipărituri vechi care conservă 
legăturile bizantine şi post-bizantine (selecţie, fotografiere şi notare a
dimensiunilor fiecărui ornament), în vederea datării, localizării, 
stabilirii unor grupe stilistice şi identificării surselor şi influenţelor 

a) colecţii naţionale: 
      Biblioteci publice
            Biblioteca Academiei, filiala Cluj; 131 fotografii
                          17 manuscrise slave 
                          10 manuscrise româneşti
                          27 cărţi vechi româneşti
             Biblioteca Centrală Universitară din Cluj; 127 fotografii
                          30 de manuscrise slave 
                          20 cărţi vechi româneşti
             Biblioteca Centrală Universitară din Iaşi; 8 fotografii
                          8 manuscrise slave

      Biblioteci monastice
             Biblioteca Mănăstirii Dragomirna 
                         61 manuscrise slave; 342 fotografii
             Biblioteca Mănăstirii Suceviţa 
                        23 manuscrise slave; 221 fotografii
             Biblioteca Mănăstirii Putna 
                        31 manuscrise slave; 70 fotografii



b) colecţii străine: 
           Biblioteca Academiei Sârbe de Ştiinţe şi Arte din Belgrad 
                      57 manuscrise slave; 183 fotografii 
           Biblioteca Naţională a Serbiei 
                      67 manuscrise slave; 263 fotografii
           Biblioteca Universităţii Svetozar Markovič din Belgrad
                      87 manuscrise slave şi tipărituri vechi; 731 fotografii

          Biblioteca Naţională a Bulgariei „Chiril şi Metodiu” 
                     72 manuscrise slave; 100 fotografii
          Arhiva Academiei de Ştiinţe Bulgare 
                     29 manuscrise slave; 44 fotografii 
                     15 manuscrise greceşti; 6 fotografii
          Centrul de studii slavo-bizantine „Ivan Dujcev” din Sofia 
                     136 manuscrise greceşti; 100 fotografii 


