
Palatul Astra - simbolul Transilvaniei - a fost restaurat ca la carte
Daca Palatul imperial Sch�nbrunn este simbolul vienezilor, la o dimensiune mai nationala, Palatul Astra
de la Sibiu este considerat simbolul transilvanenilor. Şi cum asemenea monumente trebuie intretinute cu
responsabilitate si cel de la Sibiu a avut parte de un important proces de reestetizare si restaurare. Ca
atare, au fost folosite materiale speciale: pigmenti extrafini, solventi specuali, dar si foita de aur. Zilele
trecute, cititorii bibliotecii au revenit in cateva din spatiile corpului A - din Palatul Astra, fiind incantati sa
vada interioare care au reprimit stralucirea arhitecturala de altadata. Peste putin timp se vor incheia si
ultimele interventii si retusuri din spatiile rezervate manuscriselor si colectiilor speciale. Aici, iubitorii
artei scrisului si puterii cuvantului putea accesa cele 9.500 volume, precum si cele 663.000 colectii.
Astfel, tot aici, gratie noii conduceri, in acest pavilion al Palatului Astra, in care si-a avut sediul
Asociatiunea Transilvana pentru Literatura Romana si Cultura Poporului Roman, va functiona si o
mini-sala de lectura destinata cercetatorilor. Revenind la munca de reestetizare si de restaurare din incinta
palatului, trebuie sa mai precizam ca au fost respectate canoanele decorative, asa cum au fost ele aplicate
in anul infiintarii. Daca in anul ctitoririi Palatului costurile se ridicau la 158.426 de coroane, suma
colectata de secretarul Cornel Diaconovici din taxele membrilor, de la donatori si printr-o loterie
organizata in acest scop (Numai familia Mocioni a donat 24.000 coroane. Inaugurarea Muzeului Astrei
s-a tinut la 6 august 1905 cu prilejul adunarii generale), pentru actualele lucrari - de la casa scarilor si de
la sala mare de lectura/care este si sala de spectacol - CJ Sibiu a alocat suma de 450.000 de lei, o suma
utilizata cu mare chibzuiala si pentru schimbarea instalatiei electrice.
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