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Bibliotecii Ştiinţifice



Colecţia Serviciului Referinţe Bibliogra-

fice este constituită din circa 4000 de

documente primare şi tertiare (dicţionare,

enciclopedii, bibliografii, biobibliografii, pu-

blicaţii în serie).

Colecţia de dicţionare şi enciclopedii din

domeniul artei constituie 174 de documen-

te.



Ce prezintă o enciclopedie? 

Termenul “enciclopedie” tradus din greacă 

egkyklia –”ansamblul ştiinţelor”, şi paideia 

“educaţie, învăţămînt”. Ansamblul multilateral de 

cunoştinţe omeneşti.

Tip de lucrare lexicografică, de diferite proporţii,

care tratează sistematic termeni, noţiuni sau

nume proprii din toate domeniile de activitate sau

dintr-un singur domeniu, fie în ordine alfabetică,

fie pe probleme sau pe ramuri.

(Mic dicţionar enciclopedic, Bucureşti 2005)



Despre enciclopedii se spune că ele 

includ acele viziuni şi cunoştinţe a 

vremurilor din care vin. 

Enciclopedia – este oglinda societăţii 

care a creat-o şi a timpului cînd a fost 

creată

(Dicţionar enciclopedic român, Bucureşti, 1964)



Activitate a omului care are drept scop 

producerea unor valori estetice şi care 

foloseşte mijloace de exprimare cu 

caracter specific; totalitatea operelor 

(dintr-o epoca, dintr-o ţară) care aparţin 

acestei activităţi.



Studiu istoric ce are ca obiect dezvoltarea 

artelor figurative, în special evaluarea estetică 

a fiecărei opere, a fiecărui artist, identificarea, 

clasificarea, succesiunea diferitelor şcoli, 

formarea personalităţii artistice, aprecierea 

istorică a influenţelor, iconografia, evoluţia 

mijloacelor tehnice.





 –

–



Cele trei domenii artistice: 

 Pictură,

 Sculptură,

 Arhitectură,

Care au ca scop reproducerea formelor

prin modelarea unui material, a unei culori.

















Colecţia include 14   

albume cu ilustraţii

a celor mai

frumoase picturi ale 

lumii, dar şi

informaţii despre

viaţa pictorilor. 

Colecţia  Pictori de Geniu



























Daca doreşti să afli istoria, cultura

sau tradiţia unei regiuni, muzeele ar

trebui să fie destinaţia ta principală.

În aceste cladiri încarcate de istorie

poţi face o adevărată călătorie în 

timp, urmărînd cursul unei civilizaţii 

şi fiind martor la evenimentele cele

mai importante.

Fiecare stat are muzeul său 

naţional, care vorbeşte despre

istoria şi gloria sa devenind  

sinonime cu denumirea oraşului în 

care se află. 

Colecţia Marile muzee ale lumii



















În opera de artă reuşită, materialul nu

e niciodată autonom ci doar un

element în ansamblul ei... Piatra se

naşte din nou în inima artistului...

Ornamentul e adeseori mai mult decît

o simplă decoraţie.  
(H. Lutzeler, Drumuri spre artă, Bucureşti, 1986)
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