CUVÎNT INTRODUCTIV

În ansamblul aşezămintelor culturale din Republica
Socialistă România, Biblioteca Teleki-Bolyai din Tîrgu-Mureş
este una din instituţiile cu o bine cunoscută şi reputată
tradiţie.
Biblioteca Teleki-Bolyai păstrează în prezent peste
200.000 de tipărituri (cărţi, periodice, foi volante), cca. 3.000
volume manuscrise, un bogat şi valoros material arhivistic şi
o însemnată colecţie de obiecte cu caracter muzeal.
Principalele ei fonduri de tipărituri se compun din cca.
40.000 volume ale Bibliotecii Teleki şi din cele aproape 80.000
de volume provenite din vechea bibliotecă a Colegiului
reformat din localitate, azi Liceul Farkas Bolyai.
În ultimele două decenii, dezvoltată prin grija statului
socialist român cu mii de volume şi întregită cu unele donaţii,
biblioteca a ajuns să păstreze azi o imensă bogăţie, un
adevărat tezaur cultural-ştiinţific. Aceste opere valoroase,
tipărite în secolele XV—XX, trezesc un interes viu, mereu
crescînd, în rîndurile cercetătorilor ştiinţifici, care au prilejul
să studieze în incinta instituţiei, creaţia unor savanţi cu
renume, din ţară şi din străinătate.
Publicaţia de faţă şi-a propus să înmănuncheze din miile
de tomuri vechi doar cîteva, şi anume numai pe acelea, care
fac parte din categoria incunabulelor, primele tipărituri
apărute în Europa, pînă în anul 1500 inclusiv.

Catalogul cuprinde descrierea a 70 titluri de incunabule.
Cele 66 de incunabule pe care le posedă în prezent Biblioteca
Telelei-Bolyai, au provenienţe diferite. Majoritatea lor, 52 de
titluri (dintre care un duplicat) aparţin colecţiei Teleki, 10
incunabule sînt din fondul Bolyai, iar 4 provin din biblioteca
fostei Mănăstirii franciscane din Călugăreni (jud. Mureş).
Pe lîngă descrierea celor 66 de incunabule din Biblioteca
Teleki-Bolyai, catalogul conţine şi date referitoare la 4
incunabule, care se află în posesia Bibliotecii municipale din
Tîrgu-Mureş.
Prezenta lucrare a fost începută de către şefii de serviciu
ai bibliotecii, László Fikk şi Lajos Balázs. În urma decedării
regretatului nostru coleg László Fikk, catalogul a fost
continuat şi definitivat de către Lajos Balázs, care a folosit şi
descrierea acestor tipărituri făcu ă cu ani în urmă de către dr.
Elek Farczády şi Endre Bustya, foşti bibliografi ai instituţiei.
Datorită valorii bibliofile şi a importanţei din punct de
vedere al istoriei cărţii şi tiparului, descrierea incunabulelor
reprezintă un interes deosebit atît pentru bibliotecari, cît şi
pentru cercetători. Prin publicarea catalogului incunabulelor
care se păstrează în cele două instituţii tîrgumureşene,
Biblioteca Teleki-Bolyai doreşte să aducă o contribuţie la
cunoaşterea acestor valori cultural-ştiinţifice, rod al muncii şi
al creaţiei spiritului uman.

