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CUVÂNT DE MULȚUMIRE 
 
Stimată Doamnă Director a Bibiotecii Județene Mureș, 
Stimați participanți la acest eveniment, 
 
Gestul Bibiotecii Județene Mureș, importantă instituție de cultură a județului nostru, 

de a-mi acorda distincția ”Pro Libro Senator” mă onorează și îmi produce un sentiment, foarte 
omenesc, de satisfacție spirituală.  

De la bun început unui astfel de gest îi răspund exprimându-mi sentimentele de 
profundă gratitudine față de această instituție. 

Primul gând care m-a încercat când am aflat de intenția instituției a fost să evaluez și 
să înțeleg care sunt meritele care mă îndreptățesc la acordarea acestei distincții. Experiența 
acumulată în decenii de existență m-a ajutat să-mi dezvolt o anumită deprindere de a mă 
autoevalua cu un anumit nivel de obiectivitate. Dar orice autoevaluare are în ea, implicit, un 
anumit grad de subiectivitate care poate deforma rezultatul acesteia în favoarea persoanei în 
cauză. Motiv pentru care, în cazul de față, am renunțat la acest proces și am decis să am 
încredere în cei care au considerat că au suficiente argumente să mi se acorde această 
recunoaștere onorifică specifică.  

Fiind, chiar dacă în actualele condiții atât de neobișnuite doar la modul virtual. sub 
cupola monumentalului edificiu al Palatului culturii din Tg Mureș, care găzduiește sediul 
central al Bibliotecii județene Mureș, nu pot să nu fac, cu prilejul evenimentului de azi, câteva 
aprecieri referitoare la acestă instituție. 

Un important document public, definitoriu pentru activitatea specifică Bibiotecii 
Județene Mureș, este ”Manifestul UNESCO asupra bibliotecii publice”. Aș dori să citez un 
fragment din acesta: ”Libertatea, prosperitatea și dezvoltarea societății și a indivizilor sunt 
valori umane fundamentale. Ele pot fi dobândite numai în măsura în care cetățenii sunt în 
posesia informațiilor care le permit să își exercite drepturile democratice și să joace un rol activ 
în societate. Participarea creativă și dezvoltarea democrației depind atât de o educație 
satisfăcătoare, cât și de accesul gratuit și nelimitat la cunoaștere, gândire, cultură și 
informație. Biblioteca publică, o poartă locală către cunoaștere, îndeplinește condițiile de bază 
necesare pentru învățare în toate etapele vieții, pentru luarea deciziilor independente și pentru 
dezvoltarea culturală a indivizilor și a grupurilor sociale”. 

Fiind o entitate culturală de interes public, relația mea cu această instituție o pot privi, 
în decursul timpului, din mai multe ipostaze: cea de citititor, de autor, care are mai multe cărți 
proprii găzduite pe rafturile sale, de fost director, pe parcursul a șapte ani, a Editurii 
Universității Petru Maior, respectiv de fost consilier județean, pe durata a 16 ani, din care opt 
ani ca președinte al Comisiei social-culturale din cadrul Consiliului Județean Mureș.  

Toate ipostazele enumerate mai sus îmi permit și mă determină să fac afirmația, iertată 
să-mi fie lipsa de modestie, că am capacitatea și am suficiente argumente să consider că 
Bibioteca Județeană Mureș și-a îndeplinit până acum misiunea și funcțiile implicite și a răspuns 
provocărilor la care a trebuit să facă față. 

Pentru a se menține o activitate la  un standard calitativ ridicat în folosul cetățenilor 
comunitatea mureșeană, prin autoritatea publică locală care este Consiliul Județean Mureș în 
subordinea căreia se află  Bibioteca Județenă Mureș, are datoria să-i asigure și în perioada 
următoare un sprijin material adecvat.  

Personal am încrederea că prin experiența acumulată în lunga sa istorie și prin 
rezultatele avute în activitatea sa din perioada actuală Bibioteca Județeană Mureș va face față 
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și în viitor la exigențele impuse de impactul generat de progresele  societății umane în 
ansamblul său.  

Mulțumind, încă o dată, pentru distincția ”Pro Libro Senator” primită îmi exprim 
angajamentul de a fi, pe mai departe, un susținutor fidel al acestui ”templu cultural”, cum a 
definit, pe bună dreptate, Dna director Monica Avram pe site-ul de prezentare instituțional, 
Biblioteca Județeană Mureș. 

Vă mulțumesc pentru atenție . 
 
Prof.univ.em.dr.ing. VASILE BOLOȘ 
 

(Alocuțiune prezentată la manifestarea de acordare a distincțiilor Pro Libro Senator și 

Pro Libro Spe de către Biblioteca Județeană  Mureș, desfășurată on line, vineri 27 noiembrie 
2020; Ziarul ”Cuvântul liber” , Târgu Mureș, 9 decembrie 2020.) 


