
Expozi ie de carte veche de ahț ș

În  această perioadă Biblioteca Centrală 
Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca a 
făcut o plăcută surpriză iubitorilor de literatură 
ahistă, prin organizarea unei expozi ii de carte ș ț

veche de ah, căr i existente în fondul ș ț
bibliotecii.

Materialul expus cuprinde căr ile publicate în ț
sec.XIX - XX  (până aproximativ în jurul anului 
1950). Sunt scrise în limbile: germană, franceză, 
rusă, maghiară i română.ș

Exponatele au fost selec ionate după mai multe ț
criterii (istoric, teorie, manuale, problemistică, 
publica ii etc). Din punct de vedere istoric sunt ț
de semnalat următorii autori: Philidor, Albin, 
Mieses, Bardeleben, Maroczy. Sunt prezente în 
expozi ie căr ile care con in partidele meciurilorț ț ț  
Alehin-Capablanca, Euwe-Alehin, turneul care a 
desemnat campionul mondial după decesul lui 
Alehin (comentat de P.Keres), Botvinnik-
Bronstein, Botvinnik - Smîslov, turneele AVRO 
i Kecskemet.ș



Un loc aparte este ocupat de manualele de ah ș
din perioade diferite (sec.XIX-XX).

Problemistica este generos reprezentată prin 
căr ile lui J. Dufresne i o lucrare dedicată lui H.ț ș  
Rink.

Un spa iu semnificativ este rezervat ț
periodicelor. Astfel pot fi văzute revistele 
Magyar Sakk-Szemle (1902),  Revista Română 
de ah (1925), ah-Mat  (redactor Thau).Ș Ș

O lucrare aparte este "Zur geschichte und 
Literatur des Schachspiels"  (autor T. von der 
Lasa, aprox. 1880). Con ine o îmbinare de ț
istorie, literatură ahistă i dezvoltarea ahului.ș ș ș

Literatura ahistă română, în afară de Albin, maiș  
este prezentă i prin căr ile lui L. Loeventhon, S.ș ț  
Samarian , V. Sergiu.

Numeroasele lucrări ale lui G.Maroczy sunt 
prezente în mod semnificativ în expozi ie ț
(manuale, teorie).

În final amintim că realizarea acestei expozi ii seț  
datore te implicării totale a d-rei Kovacs Eszter ș



( ef serviciu rela ii cu publicul BCU "Lucian Ș ț
Blaga"), care prin activitatea desfă urată a ș
contribuit în mod substan ial la succesul acestui ț
eveniment. 

                          Conf. univ. dr. Doru Ioan Talo  ș
















