
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

 

Catalogul unificat al cărților din sec. al XVII-lea al Bibliotecii Teleki-Bolyai se află în lucru. Deoarece nu 
putem anticipa data finalizării, îl punem la dispoziția cititorilor în starea în care se află în prezent. Au 
fost realizate 90% dintre descrieri, ele fiind în stadiu de verificare și completare cu date privind 
legătura, descrierea adnotărilor și date privind caracterul complet sau cu lipsuri. Autorii au fost 
rânduiți alfabetic, după numele original, național, nu după forma latinizată. Indexul posesorilor nu 
este complet, compararea și definitivarea se va face odată cu finalizarea manuscrisului. Deoarece 
încă nu s-a făcut numerotarea descrierilor, căutarea intrărilor după posesori se poate face cu ajutorul 
majusculei aflate în fața cotelor scrise în paranteză, listate în indexul posesorilor la numele autorilor. 
Incertae conține lucrările identificate parțial – datorită lipsei paginii de titlu și/sau a unor părți.  

Semnificația simbolurilor utilizate la descrierea cărților: 
A. Descrierea lipsurilor în cazul cărților incomplete 
B. Materialul, culoarea, decorațiunile, ferecăturile și starea legăturii  
C. Informații legate de posesori: supralibros, ex libris, ștampile, alte mențiuni de posesiune, 

acolo unde este posibilă, în ordine cronologică. Adnotările au fost redate prin transcriere 
literală, cu italice, prescurtările nu au fost întregite, zonele greu lizibile (care au fost 
descifrate) se află între paranteze rotunde, lipsurile sunt marcate cu paranteze rotunde sau 
trei puncte. 

D. Alte adnotări, marginalii, în măsura posibilității cu indicarea limbii și vechimii lor. Înscrierile 
importante sunt însoțite de o descriere completă. 

E. În cazul volumelor de coligate se face referire la litera primului coligat și la prima intrare sunt 
înșiruite toate celelalte litere. Dacă unul dintre coligate nu aparține catalogului, descrierea 
scurtă a acestuia o redăm cu litere mai mici după descrierea exemplarului (în cazurile în care 
sunt multe astfel de titluri coligate am indicat doar numărul lor și anul apariției). Descrierea 
legăturii se află la descrierea primului coligat din volum.  

În cazul în care identificarea lucrării a fost realizată cu ajutorul altor surse (cataloage, versiuni 
digitale), sursa respectivă este menționată după descrierea lucrării, într-un format mai mic (de ex. 
RMK). 
 
Semnificația cotelor: 
T – Biblioteca Teleki, colecția lui Sámuel Teleki  
Th – Biblioteca Teleki, colecția lui Zsuzsanna Bethlen de Iktár 
Tcl – Biblioteca Teleki, colecția de lucrări ale clasicilor 
B – Biblioteca Bolyai, biblioteca profesorală a fostului colegiu reformat din Târgu-Mureș 
0 – colecția mixtă (mănăstirea franciscană din Călugăreni, biblioteca profesorală a gimnaziului 
unitarian din Cristuru Secuiesc, alte fragmente de colecții de la instituții de învățământ confesional, 
castelul Teleki de la Gornești, fragmente de biblioteci familiale și ale altor instituții) 
o – alte cărți vechi achiziționate după 1950 
FrM – colecția fostei mănăstirii ale Minoriților din Târgu-Mureș și Cluj 
BJM – colecția Bibliotecii Județene Mureș 


