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Scriitori români în bibliotecile din Polonia 
                           
Maria Carmen Nadia PETRE 

(Biblioteca Academiei Române, Serviciul Bibliografie Naţională) 

 

Abstract: The paper presents the results of the research staged at the Library 

of the Institute of Literary Research in Warsaw-Polish Academy of Sciences, in 

the framework of the inter-academic exchange. 

 

Cuvinte-cheie: scriitori români; biblioteci poloneze; Bibliografia Română 

Retrospectivă. 

 
Introducere 

În epoca globalizării, Polonia, o ţară fostă comunistă, oferă un exemplu de 

bună convieţuire a mai multor etnii: polonezi, evrei, ruşi etc., fiind respectate şi 

chiar promovate istoria, tradiţiile şi cultura acestor minorităţi. Numărul mare de 

autori români care au lucrări în bibliotecile din Polonia confirmă relaţiile excelente 

de cooperare culturală.   

 

Biblioteca Institutului de Cercetări Literare   

Institutul de Cercetări Literare din cadrul Academiei Polone de Ştiinţe din 

Varşovia  datează din 1948, iar activităţile sale academice se concentrează asupra: 

istoriei literaturii poloneze, culturii literare poloneze, metodologiei studiilor 

literare, teoriei literaturii, filologiei, lucrărilor editoriale şi nu în ultimul rând, 

documentării în domeniul literaturii poloneze. 

 Biblioteca Institutului de Cercetări Literare a fost înfiinţată odată cu 

Institutul şi cuprinde colecţiile lui Jan Michalski şi ale lui Gabriel Korbut, care 

reunesc cărţi ale secolului al 19-lea şi mai vechi, adesea unice. 

 

Stagiul de cercetare 

Stagiul de cercetare la Biblioteca Institutului de Cercetări Literare din 

Varşovia – Academia Polonă de Ştiinţe, având tema Scriitori români în 

bibliotecile din Polonia, s-a desfăşurat în perioada 21-30 iunie 2017, în cadrul 

schimbului interacademic.  
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 Obiectivele stagiului au fost: 

1. Identificarea şi valorificarea prezenţei unor mari personalităţi de origine 

română, a lucrărilor unor autori români care se găsesc în bibliotecile poloneze, dar 

care lipsesc din colecţiile BAR, în acest fel aducându-se completări Bibliografiei 

Române Retrospective; 

2. Lansarea unor propuneri de proiecte comune (ex. iniţierea unui proiect 

privind digitizarea unor lucrări de referinţă aparţinând unor autori români, lucrări 

ce nu se găsesc în colecţiile Bibliotecii Academiei Române şi care, astfel, vor 

putea fi consultate local de utilizatorii noştri); 

3. Schimburi de experienţă. 

 

Etapizarea stagiului de cercetare 

• Prospectarea în fişierele clasice ale Bibliotecii Institutului (au fost 

prospectate 199 de fişe cu descrieri bibliografice din catalogul tradiţional); 

• Organizarea informaţiilor obţinute pe cinci criterii; 

• Verificarea în colecţiile Bibliotecii Academiei Române a lucrărilor 

autorilor găsiţi care se pot încadra în Bibliografia Română Retrospectivă; 

• Completarea Bibliografiei Române Retrospective, în cazul în care lucrările 

găsite lipsesc din colecţiile Bibliotecii Academiei Române; 

• Valorificarea lucrărilor printr-un catalog sau o expoziţie. 

 

Rezultatele stagiului 

Au fost identificate lucrări ale unor mari personalităţi de origine română, din 

domeniul literaturii, teoriei literare, folosofiei etc., în limbile română, poloneză, 

engleză, franceză. 

Au fost prospectate aproximativ 199 de fişe cu descrieri bibliografice din 

catalogul tradiţional, acestea fiind împărţite, ulterior după următorele criterii: 

1. Criteriul tematic :    - literatură, critică literară, filologie - 167 de cărţi; 

- filosofie – 30 de cărţi; 

- politică - 2 cărţi; 

2. Criteriul lingvistic:  - lucrări în limba română - 25 de cărţi; 

- lucrări în limba franceză -57 de cărţi; 

- lucrări în limba engleză -11 cărţi; 

- lucrări în limba germană -15 cărţi; 

- lucrări în limba poloneză - 86 de cărţi; 

- lucrări în limba rusă - 5 cărţi; 

3. Modul de intrare în colecţii: - schimb internaţional - 25 de cărţi; 

 - achiziţie (traduceri) - 99 de cărţi; 
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4. Lucrări care se referă la români şi la operele acestora - 37 de cărţi; 

5. Lucrări ce pot fi incluse în Bibliografia Naţională Retrospectivă - 13 cărţi. 

 

Cele 13 cărţi care pot fi incluse în Bibliografia Naţională Retrospectivă au 

fost căutate în colecţiile Bibliotecii Academiei Române. S-au găsit 4 cărţi care 

lipsesc din colecţiile noastre, acestea aducând completări Bibliografiei Române 

Retrospective. 

Cele 4 cărţi au fost scrise de Panait Istrati în limba franceză şi au fost 

traduse în limba poloneză:  

1. Pieśń rowu (Nerantsula); 

2. Kyra Kyralina; 

3. Prezentacja hajduków; 

4. Rzeź na pustyni (Les Chardons du Baragan). 

Pieśń rowu (Nerantsula) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

Kyra Kyralina 
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Prezentacja hajduków 

 

 

                     

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeź na pustyni (Les Chardons du Baragan) 
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În continuare sunt prezentate completările efectuate Bibliografiei române 

retrospective (în Aleph):  

   

  

Cota   * 

Autor   Istrati, Panait (1884-1935) 

Titlul   Pieśń rowu : (Nerantsula) : powieść 

Respons. 

primară   
Panait Istrati 

Respons.secu

nd.   

autoryzowany przekład z fráncuskiego Wandy 

Gardowskiej 

Localitate   Warsawa 

Editură   Bibljoteca Groszowa 

An   [1929] 

Descriere 

fizică   
154 p. ; 18 cm 

Limba   Plfre 

Ţara de 

publicare   
PL 

Note 

generale   
Lipsă fonduri BAR 

  Volum aflat în colecţia Bibliotecii Institutului de 

Cercetări Literare -Academia Polonă de Ştiinţe din 

Varşovia, la cota I 49.333 

Subiect 

termen nec.   
Literatură română 

  Roman 

  Literatură franceză 

Autor 

secundar   
Gardowskiej, Wandy, (trad.) 

                                                                Pieśń rowu (Nerantsula) 

 

 

 

javascript:open_window(%22http://aleph23.biblacad.ro:8991/F/D57QFLRPU8LRQGXF4PX7Q9MA761RS4966CT3PAQGJ826M3I5R1-28277?func=service&doc_number=000433853&line_number=0018&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph23.biblacad.ro:8991/F/D57QFLRPU8LRQGXF4PX7Q9MA761RS4966CT3PAQGJ826M3I5R1-28278?func=service&doc_number=000433853&line_number=0016&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph23.biblacad.ro:8991/F/D57QFLRPU8LRQGXF4PX7Q9MA761RS4966CT3PAQGJ826M3I5R1-28279?func=service&doc_number=000433853&line_number=0008&service_type=TAG%22);
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javascript:open_window(%22http://aleph23.biblacad.ro:8991/F/D57QFLRPU8LRQGXF4PX7Q9MA761RS4966CT3PAQGJ826M3I5R1-28281?func=service&doc_number=000433853&line_number=0029&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph23.biblacad.ro:8991/F/D57QFLRPU8LRQGXF4PX7Q9MA761RS4966CT3PAQGJ826M3I5R1-28281?func=service&doc_number=000433853&line_number=0029&service_type=TAG%22);
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Cota   * 

Autor   Istrati, Panait (1884-1935) 

Titlul   Kyra Kyralina 

Respons. 

primară   
Panait Istrati 

Respons.secu

nd.   
przekłlad H. Jel. 

Localitate   Warsawa 

  Kraków 

Editură   Towarzystwo Wydawnicze W Warszawie 

An   1925 

Descriere 

fizică   
156 p. ; 16 cm 

Serie   Współczesna Powieść Francuska 

Limba   Plfre 

Ţara de 

publicare   
PL 

Note 

generale   
Lipsă fonduri BAR 

  Volum aflat în colecţia Bibliotecii Institutului de 

Cercetări Literare -Academia Polonă de Ştiinţe din 

Varşovia, la cota K 5683 

Subiect 

termen nec.   
Literatură română 

  Proză 

  Literatură franceză 

Autor 

secundar   
Jel., H., (trad.) 

                                                               Kyra Kyralina 

 

 

 

 

 

javascript:open_window(%22http://aleph23.biblacad.ro:8991/F/D57QFLRPU8LRQGXF4PX7Q9MA761RS4966CT3PAQGJ826M3I5R1-28715?func=service&doc_number=000433845&line_number=0019&service_type=TAG%22);
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javascript:open_window(%22http://aleph23.biblacad.ro:8991/F/D57QFLRPU8LRQGXF4PX7Q9MA761RS4966CT3PAQGJ826M3I5R1-28717?func=service&doc_number=000433845&line_number=0008&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph23.biblacad.ro:8991/F/D57QFLRPU8LRQGXF4PX7Q9MA761RS4966CT3PAQGJ826M3I5R1-28718?func=service&doc_number=000433845&line_number=0026&service_type=TAG%22);
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javascript:open_window(%22http://aleph23.biblacad.ro:8991/F/D57QFLRPU8LRQGXF4PX7Q9MA761RS4966CT3PAQGJ826M3I5R1-28723?func=service&doc_number=000433845&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph23.biblacad.ro:8991/F/D57QFLRPU8LRQGXF4PX7Q9MA761RS4966CT3PAQGJ826M3I5R1-28724?func=service&doc_number=000433845&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph23.biblacad.ro:8991/F/D57QFLRPU8LRQGXF4PX7Q9MA761RS4966CT3PAQGJ826M3I5R1-28725?func=service&doc_number=000433845&line_number=0015&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph23.biblacad.ro:8991/F/D57QFLRPU8LRQGXF4PX7Q9MA761RS4966CT3PAQGJ826M3I5R1-28726?func=service&doc_number=000433845&line_number=0016&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph23.biblacad.ro:8991/F/D57QFLRPU8LRQGXF4PX7Q9MA761RS4966CT3PAQGJ826M3I5R1-28727?func=service&doc_number=000433845&line_number=0018&service_type=TAG%22);
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Cota   * 

Autor   Istrati, Panait (1884-1935) 

Titlul   Prezentacja hajduków 

Respons. 

primară   
Panait Istrati 

Respons.secu

nd.   
z upowazniena autora przełoźyli Zoda-Mares 

Localitate   Warsawa 

Editură   Towarzystwo Wydawnicze Rój 

An   1928 

Descriere 

fizică   
185 p. ; 16 cm 

Limba   Plfre 

Ţara de 

publicare   
PL 

Note 

generale   
Lipsă fonduri BAR 

  Volum aflat în colecţia Bibliotecii Institutului de 

Cercetări Literare -Academia Polonă de Ştiinţe din 

Varşovia, la cota I 19.411 

Subiect 

termen nec.   
Literatură română 

  Roman 

  Literatură franceză 

Autor 

secundar   
Mares, Zoda, (trad.) 

                                                        Prezentacja hajduków 

 

Cota   * 

Autor   Istrati, Panait (1884-1935) 

Titlul   Rzeź na pustyni : (Les chardons du Baragan) 

Respons. 

primară   
Panait Istrati 

javascript:open_window(%22http://aleph23.biblacad.ro:8991/F/D57QFLRPU8LRQGXF4PX7Q9MA761RS4966CT3PAQGJ826M3I5R1-28899?func=service&doc_number=000433857&line_number=0018&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph23.biblacad.ro:8991/F/D57QFLRPU8LRQGXF4PX7Q9MA761RS4966CT3PAQGJ826M3I5R1-28900?func=service&doc_number=000433857&line_number=0016&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph23.biblacad.ro:8991/F/D57QFLRPU8LRQGXF4PX7Q9MA761RS4966CT3PAQGJ826M3I5R1-28901?func=service&doc_number=000433857&line_number=0008&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph23.biblacad.ro:8991/F/D57QFLRPU8LRQGXF4PX7Q9MA761RS4966CT3PAQGJ826M3I5R1-28902?func=service&doc_number=000433857&line_number=0025&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph23.biblacad.ro:8991/F/D57QFLRPU8LRQGXF4PX7Q9MA761RS4966CT3PAQGJ826M3I5R1-28903?func=service&doc_number=000433857&line_number=0026&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph23.biblacad.ro:8991/F/D57QFLRPU8LRQGXF4PX7Q9MA761RS4966CT3PAQGJ826M3I5R1-28904?func=service&doc_number=000433857&line_number=0027&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph23.biblacad.ro:8991/F/D57QFLRPU8LRQGXF4PX7Q9MA761RS4966CT3PAQGJ826M3I5R1-28905?func=service&doc_number=000433857&line_number=0028&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph23.biblacad.ro:8991/F/D57QFLRPU8LRQGXF4PX7Q9MA761RS4966CT3PAQGJ826M3I5R1-28906?func=service&doc_number=000433857&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph23.biblacad.ro:8991/F/D57QFLRPU8LRQGXF4PX7Q9MA761RS4966CT3PAQGJ826M3I5R1-28907?func=service&doc_number=000433857&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph23.biblacad.ro:8991/F/D57QFLRPU8LRQGXF4PX7Q9MA761RS4966CT3PAQGJ826M3I5R1-28908?func=service&doc_number=000433857&line_number=0015&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph23.biblacad.ro:8991/F/D57QFLRPU8LRQGXF4PX7Q9MA761RS4966CT3PAQGJ826M3I5R1-28909?func=service&doc_number=000433857&line_number=0017&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph23.biblacad.ro:8991/F/D57QFLRPU8LRQGXF4PX7Q9MA761RS4966CT3PAQGJ826M3I5R1-00319?func=service&doc_number=000433858&line_number=0018&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph23.biblacad.ro:8991/F/D57QFLRPU8LRQGXF4PX7Q9MA761RS4966CT3PAQGJ826M3I5R1-00320?func=service&doc_number=000433858&line_number=0016&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph23.biblacad.ro:8991/F/D57QFLRPU8LRQGXF4PX7Q9MA761RS4966CT3PAQGJ826M3I5R1-00321?func=service&doc_number=000433858&line_number=0008&service_type=TAG%22);
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Respons.secu

nd.   
przełoźyl Aleksander Wat 

Localitate   Warsawa 

Editură   Nakładem Spółki Wydawn. Biblion 

An   1930 

Descriere 

fizică   
174 p. ; 16 cm 

Limba   Plfre 

Ţara de 

publicare   
PL 

Note 

generale   
Lipsă fonduri BAR 

  Volum aflat în colecţia Bibliotecii Institutului de 

Cercetări Literare -Academia Polonă de Ştiinţe din 

Varşovia, la cota I 23.719 

Subiect 

termen nec.   
Literatură română 

  Roman 

  Literatură franceză 

Autor 

secundar   
Wat, Aleksander (1900-1967), (trad.) 

                                       Rzeź na pustyni (Les Chardons du Baragan) 

 

Concluzii 

Cifrele relevă faptul că schimbul de carte a funcţionat bine, existând 25 de 

cărţi în limba română. Importanţa reprezentării în colecţiile Bibliotecii Institutului 

de Cercetări literare din Varşovia a literaturii române este confirmată de prezenţa 

unor nume relevante din domeniu: Mihai Eminescu, Ion Creangă, Eugen Ionesco, 

Emil Cioran, Mircea Cărtărescu, Herta Müller, multe din operele acestora fiind 

traduceri în poloneză, engleză, franceză, germană. 

Putem confirma existenţa autorilor români în colecţiile Bibliotecii 

Institutului, a unor mari personalităţi literare, a românilor din diaspora şi, nu în 

ultimul rând, a românilor de origine evreiască. Stagiul de cercetare s-a dovedit a fi 

util, el aducând completări Bibliografiei Române Retrospective, lucrare 

fundamentală pentru cultura poporului român.   
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