PREFAŢĂ

O bibliografie de referinţe cum este cea de faţă, „Judeţul Mureş în
cărţi 1990-1999” este un bun câştigat pentru toţi cei care doresc să obţină
informaţii privitoare la spaţiul în care s-au născut, locuiesc sau îşi
desfăşoară activitatea. Valoarea ei sporeşte atunci când aria cuprinderii în
timp este mai mare, cum este în cazul de faţă, când ne sunt supuse atenţiei
tipăriturile ultimilor zece ani în care informaţia este nelimitată timpului sau
domeniului. Astfel, în această bibliografie vom găsi informaţii despre
oameni, localităţi, fapte, întâmplări, cărţi etc. despre judeţul Mureş, prin
simpla apelare la sistemul de ordonare al bibliotecarului, om al cărţilor,
copleşitor prin răbdarea de identificare, descriere, stabilirea unor indici de
subiecte pentru a uşura accesul celor interesaţi la selecţia de date. Ei pot
să fie cercetători ai istoriei locale, studenţi ori elevi dornici de cunoaştere,
cei care vor să întocmească studii ori monografii sau orice altă persoană
dornică de cunoaştere. Este o preocupare a Bibliotecii Judeţene Mureş,
care în ultima vreme a fost destul de prolifică în elaborarea unor lucrări
bibliografice de acest fel, în bună parte cuprinse în seria Bibliografii
mureşene, fie curente sau retrospective, cum sunt cele de felul: Bibliografia
publicaţiilor periodice 23 dec.1989 – 31 dec.1994 (1995); Bibliografia
publicaţiilor periodice 1995-2000 (2001); Bibliografia cărţilor, albumelor,
hărţilor editate în judeţul Mureş (1997); Publicaţiile periodice mureşene 17951972 (2000); Scriitori români mureşeni (2000); Catalogul cărţilor tipărite în
secolul al 16-lea din Biblioteca Teleki-Bolyai (2001), la care se vor mai
alătura şi altele.
Aşadar, ne simţim într-un spaţiu cultural dinamic, în care oamenii
creează, îşi trăiesc istoria multimilenară, cu împlinirile şi bucuriile ei, în
pofida apartenenţei la o etnie sau alta, păstrându-şi identitatea naţională şi
tradiţiile făurite în decursul timpului. Datele pe care le înregistrează cultura
scrisă confirmă acest lucru. Ca depozit principal de date rămâne Biblioteca
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Judeţenă Mureş, care se străduieşte să-şi constituie colecţii cât mai
complete cu tendinţe de exhaustivitate în privinţa bibliografiei locale, în
ciuda faptului că multe edituri şi tipografii nu înţeleg să respecte Legea
depozitului legal, de a ne remite un exemplar din tot ce tipăresc.
Apreciem străduinţa colegei noastre Fülöp Mária, de a se angaja
într-o activitate de asemenea dimensiuni, care îi conferă încă o dată
profesionalism în domeniul activităţii bibliografice. Insistenţa pentru
finalizarea lucrării începută cu ani în urmă dovedeşte totodată pasiunea şi
munca neobosită în folosul societăţii, chiar dacă recompensele nu sunt
spectaculoase. Vor şti să-i mulţumească cei care vor beneficia de
informaţiile preţioase, despre a căror utilitate nu ne îndoim.
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