Wolfgang Bünemann
Wolfgang Bünemann provine dintr-o familie de germanişti si istorici ai
artei, cu studii în domeniul restaurării. La rândul sau, Wolfgang Bünemann a
absolvit studii de restaurare. A continuat cu studii în specializarea istoria artei la
München. Din motive de sănătate, o boală gravă, nu a reuşit să-şi indeplinească
multe din ţelurile în plan personal si profesional. În ultimele trei decenii a
cumpărat cărţi din domeniile de interes personal şi profesional: artă, filosofie,
religie, literatură. A decis să le doneze unei biblioteci tinere, care să folosească
în scopul cercetarii ştiinţifice şi pentru studiu individual cărţile pe care, dacă
sănătatea i-ar fi permis, Wolfgang Bünemann

le-ar fi folosit pentru

concretizarea aspiraţiilor sale profesionale într-un studiu ştiinţific.
Donaţia a fost mijlocită de dr. Karin Hellwig din München, istoric de artă
la Biblioteca Institutului Central de Istoria Artei din München. Născuta în
Sighişoara, Karin Hellwig s-a stabilit în Germania în anii ‘70. Lucrează în
domeniul cercetării la institutul amintit, unde activează în cadrul serviciului
achiziţii si catalogare – indexare. În cadrul bibliotecii institutului, a fost
contactată de dl. Wolfgang Bünemann şi rugată să găsească o instituţie unde
cărţile colecţionate de dânsul vor fi utilizate cu sens şi cu folos.
Ideea de a dona aceste publicaţii Bibliotecii Universitaţii “Lucian Blaga”
din Sibiu a plecat de la d-na Hellwig, care a apreciat că universitatea sibiană,
fiind comparativ mai tânără decât alte instituţii similare din tară, probabil are
nevoie de completarea fondului de carte în domeniile amintite. De asemenea, a
ales Sibiul şi pentru că a găsit reprezentative domeniile de interes – artă, istorie,
literatură pentru specificul oraşului, pentru universitatea sibiană şi prin existenţa
mai multor muzee, în special a muzeului Brukenthal.
Buna colaborare cu reprezentanţii bibliotecii s-a concretizat prin sosirea la
Sibiu a celor 2200 kg de carte, foarte bine întreţinute, ce reprezintă ediţii
deosebite si foarte valoroase.

