La Universitatea NaŃională de Apărare a fost inaugurată Sala
de lectură General Ştefan Guşă
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Luni, 12 aprilie, la Universitatea
NaŃională de Apărare "Carol I" din
Capitală a avut loc inaugurarea Sălii de
lectură General Ştefan Guşă.
Evenimentul s-a bucurat de o participare
remarcabilă. Distinse personalităŃi civile
şi militare - generali, ofiŃeri, amirali,
foşti şefi ai Marelui Stat Major al
Armatei Române au onorat cu prezenŃa
lor acest moment inaugural, care a avut
loc în preajma datei de 17 aprilie, zi în care generalul Ştefan Guşă, dacă ar mai fi fost
printre noi, ar fi împlinit vârsta de 70 ani. Printre cei prezenŃi s-au aflat general locotenent
prof. univ. dr. Teodor Frunzeti, comandant rector al U.N.A., prorectorul Marius Hanganu,
generalul de armată Dumitru Cioflină, fost şef al Marelui Stat Major şi rector al
instituŃiei.
FundaŃia General Ştefan Guşă a dotat această sală cu corpuri de bibliotecă, mobilier
pentru personal şi utilizatori, calculatoare şi imprimantă, aparatură de aer condiŃionat,
jaluzele etc., în valoare de peste 25.000 de euro. Sala de lectură recent inaugurată va
deservi una din cele mai importante biblioteci ale Ńării, cea a UniversităŃii NaŃionale de
Apărare, care dispune de un fond total de carte de peste 150.000 de volume.
Imediat după inaugurare, gen. (r) ing. Niculae Spiroiu, directorul FundaŃiei, a dat citire
mesajului doamnei Daniela Veronica Guşă de Drăgan, preşedinta FundaŃiei General
Ştefan Guşă: "Doamnelor şi domnilor, oriunde, dar mai ales într-o Universitate,
biblioteca este un adevărat sanctuar la care vin să se cultive cei dornici de studiu.
Biblioteca UniversităŃii NaŃionale de Apărare îndeplineşte şi a îndeplinit cu supramăsură
acest rol pentru generaŃiile de ofiŃeri, elevi, cursanŃi, care au călcat pragul acestei instituŃii
etalon a învăŃământului superior militar românesc în cei 120 de ani de existenŃă, sub
diferite denumiri: Şcoala de Război, Academia Militară, Universitate etc. Faptul că
Biblioteca universitară se dotează acum cu o modernă sală de lectură care asigură atât
confortul studiului, cât şi utilităŃile informatice necesare documentării bibliografice
conferă acestei ceremonii inaugurale o semnificaŃie de simbol. Militarul patriot de
excepŃie care dă numele sălii, cel care a fost comandant de regiment şi de divizie de
tancuri, comandant de Armată şi şef al Marelui Stat Major într-un moment crucial din
istoria României, a fost beneficiarul bibliotecii ca ofiŃer-elev al facultăŃii de arme, student
al facultăŃii tehnice, cât şi al cursurilor post-academice pe care le-a absolvit. Mă bucur că
am putut duce la bun sfârşit, prin parteneriat public-privat între UNA şi FundaŃia General
Ştefan Guşă, proiectul realizării sălii de lectură pe care am inaugurat-o acum cu câteva

zile înainte de data la care cel care i-a dat numele ar fi aniversat 70 de ani de viaŃă, la 17
aprilie."
În intervenŃia sa, prof. univ. dr. Mircea Regneală, preşedintele AsociaŃiei Bibliotecarilor
din România, a remarcat: "Faptul că această Bibliotecă nouă, această diviziune pe care o
inaugurăm azi, s-a realizat prin parteneriat public-privat, este o dovadă în plus că aici, la
Academia Militară, sunt oameni care iubesc cartea şi luptă pentru atragerea de fonduri în
acest sens. StimaŃi colegi, vă felicit în numele breslei pentru realizarea de astăzi".
Col. (r) Ovidiu Călugărescu, directorul Bibliotecii Universitare, ne-a dat detalii despre
Sala de lectură General Ştefan Guşă, care e alcătuită din patru compartimente în suprafaŃă
totală de peste 150 mp şi are la dispoziŃie peste 7.000 de volume, periodice şi alte
documente tipărite. "Sala de lectură General Ştefan Guşă este structurată în patru
compartimente: publicaŃii periodice româneşti, un compartiment de studiu general, unde
se aflã lucrări de referinŃă şi publicaŃii în limbi străine, sala cu acces liber la raft, care
conŃine 24 de domenii, ordonate în funcŃie de programele de licenŃă, masterat sau
doctorat şi, în fine, o sală de carte veche, unde vom expune cele mai valoroase lucrări ale
bibliotecii din acest punct de vedere. Aş dori să subliniez cele peste 150 de mape
documentare accesibile direct la raft, care adună informaŃii sintetizate despre domeniile
semnificative sau cele mai solicitate şi care se actualizează periodic. Ele reprezintă un
element de noutate, care întregeşte consultarea on-line a site-ului Bibliotecii
universitare".
La rândul său, generalul (r) ing. Niculae Spiroiu, fost ministru al Apărării şi director al
FundaŃiei General Ştefan Guşă, ne-a declarat: "Evenimentul de astăzi încununează un
efort care, în timp, lăsând la o parte construcŃia acestei săli de lectură, a durat cinci-şase
luni. Proiect a început în prezenŃa preşedintelui FundaŃiei General Ştefan Guşă, doamna
Daniela Veronica Guşă de Drăgan, care a stabilit toate detaliile împreună cu rectorul
UniversităŃii NaŃionale de Apărare, dl. Frunzeti, şi cu directorul Bibliotecii Universitare,
dl. Călugărescu. Mai mult, preşedinta FundaŃiei General Ştefan Guşă s-a implicat direct
în stabilirea tuturor detaliilor, de la forma şi dimensiunea pieselor de mobilier, până la
tipul de furnir ales şi a insistat să fie respectate pentru ca sala să arate aşa cum o vedeŃi
azi: o sală de lectură confortabilă pentru toŃi cei ce vin să studieze. Este un efort care
însumează, în bani, 25.000 de euro, o sumă însemnată, mai ales în această perioadă de
criză".
Generalul Spiroiu a adăugat că, din perspectiva FundaŃiei General Ştefan Guşă,
evenimentul nu este singular: "De un an şi jumătate, la iniŃiativa doamnei preşedinte,
FundaŃia Ştefan Guşă s-a lansat în proiecte foarte importante de parteneriat public-privat,
încheind acorduri de cooperare cu Ministerul Apărării NaŃionale, Universitatea NaŃională
de Apărare, Comandamentul de la Buzău, Serviciul Istoric al Armatei, toate acestea fiind
proiecte pe dimensiunea educaŃiei militare, sponsorizarea unor activităŃi editoriale de
memorialistică, în fine, tot ce Ńine de securitate şi apărare naŃională – adică acele valori pe
care generalul Ştefan Guşă le-a servit în cariera sa militară".

