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S-ar putea să râdeţi şi să vă gândiţi „Ponta şi Biblioteca, baba şi mitraliera", dottore, plagiattore
etc. Însă există o legătură între premierul Victor Ponta şi scandalul în desfăşurare de la
Biblioteca Naţională.

Dar mai întâi să vă spun o poveste scurtă despre importanţa bibliotecilor. Cu 4 ani în urmă a
venit la Bucureşti o prietenă, voia să facă un doctorat pe bune şi pur şi simplu nu găsea mai
multe cărţi. Biblioteca Naţională era de mulţi ani pe picior de plecare şi avea foarte multe fonduri
de carte împachetate (şi inaccesibile), la Biblioteca Centrală Universitară cărţile nu existau, nici
la biblioteca Facultăţii de Litere. Prietenii mei buchinişti mi-au spus cu regret că e vorba de cărţi
tipărite la începutul anilor '90 în ediţii limitate. Cărţile le-am găsit până la urmă la Biblioteca
Pedagogică, aflată pe atunci într-o clădire discretă lângă parcul Cişmigiu. Între timp Biblioteca
Pedagogică a zburat de-acolo şi este găzduită de Biblioteca Centrală Universitară. Nu ştiu dacă
a apucat să îşi despacheteze fondurile de carte, dar dacă nu a făcut-o, atunci toate acele cărţi
pe care le căutam pentru prietena mea sunt inaccesibile.

Situaţia este pur şi simplu delirantă. În România secolului al XXI-lea nu pot fi găsite cărţi
necesare cercetării; şi nu vorbim de tomuri ştiinţifice tipărite în Japonia, vorbim de cărţi tipărite
la noi în ţară. Pur şi simplu din acest punct nu mai are rost să vorbim despre performanţă
universitară sau de ce cercetarea românească e distrusă. Noi nu avem biblioteci funcţionale. Şi
acum să ne întoarcem la triada Ponta – biblioteca – UDMR.

Biblioteca Naţională a României urmează să-şi piardă mai multe spaţii. Anul trecut a apărut în
Monitorul Oficial HG 862 din 6 noiembrie 2013 prin care Ministerul Culturii preia o treime din
spaţiile Bibliotecii Naţionale. Este vorba de clădirea aceea frumoasă şi modernă de pe malul
Dâmboviţei, clădire pe care şi-au dorit-o mulţi, inclusiv Adrian Năstase. Adevăratul autor al HG
862 se pare că nu ar fi nici ministrul Daniel Barbu, nici Gigel Sorinel Ştirbu – ci secretarul
general al Ministerului Culturii, doamna Mihaela Kaitor. Care doamnă Mihaela Kaitor a fost
adusă la Ministerul Culturii de şeful UDMR Kelemen Hunor, prin 2010. De atunci n-a mai
mişcat-o nimeni pe Mihaela Kaitor din Ministerul Culturii. Iar acum Victor Ponta negociază cu
Kelemen Hunor aducerea UDMR la guvernare – adică Mihaela Kaitor rămâne pe poziţie.
Credeţi că va renunţa cineva la restrângerea spaţiilor Bibliotecii Naţionale?
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Nici nu mai contează ilegalităţile în serie. Actualul sediu al Bibliotecii Naţionale a fost construit
cu banii BERD şi o destinaţie clară: BIBLIOTECĂ. Dar şmecherii de la Bucureşti vor să schimbe
destinaţia spaţiilor. O păsărică îmi ciripeşte că în planurile cadastrale din 2004 proprietarul
clădirii era trecută Biblioteca Naţională, între timp, probabil prin magie, proprietar apare
Ministerul Culturii! Şmecherii din Ministerul Culturii au găsit o soluţie: schimbă directorul
Bibliotecii Naţionale. Au scos postul la concurs.

P.S. vineri 28 februarie, de la orele 12:00 va avea loc o dezbatere publică asupra acestei
poveşti la Biblioteca Naţională din Bucureşti.

O analiză de George Damian, www.george-damian.ro
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