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BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE

Serviciul Bibliografie Naţională

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2016

5. Elaborarea bibliografiilor naţionale

Prin elaborarea marilor repertorii bibliografice retrospective (bibliografia cărţii şi

a periodicelor), Biblioteca Academiei Române şi-a a continuat misiunea naţională, aceea

de a evidenţia cât mai complet patrimoniul tipăriturii româneşti.

Pentru realizarea Bibliografiei româneşti retrospective a cărţii : 1919-1952, s-au

prospectat, identificat, localizat şi prelucrat în sistem informatizat lucrarile monografice

tipărite pe teritoriul românesc, în limba română, indiferent de autor şi locul apariţiei, ale

autorilor români, indiferent de limba şi locul în care au apărut, precum şi cele ale

autorilor străini în limba română, corespunzator perioadei menţionate. S-au realizat

descrieri bibliografice minuţioase în cadrul literelor B, C, D, F, G, lucrarea fiind

structurată alfabetic pe autori şi titluri. S-a început bibliografierea în cadrul literei H prin

mărirea colectivului cu o persoană (în urma câştigării de către aceasta a concursului

desfăşurat în luna octombrie 2016). S-au realizat cca 4.000 de descrieri bibliografice,

ajungându-se la peste 47.000 de înregistrări în baza BIB. BRM.Addenda, o bibliografie

deschisă în format on-line, s-a completat, cu referire la perioada 1831-1918, cu un număr

de 25 de înregistrări bibliografice (postare pe site prin intermediul aplicaţiei SIMBNR).

S-a revizuit litera G în format word din Bibliografia Românească Modernă postată pe site

prin intermediul aceleiaşi aplicaţii.

În privinţa elaborării lucrării Publicaţiile Periodice Româneşti, s-a finalizat tomul

V, partea a 3-a (1931-1935). Pe lângă cele 140 de descrieri aferente titlurilor noi şi a

completărilor bibliografiate efectuate la BCU-Cluj în aprilie 2016, s-au făcut investigaţii

pe diverse surse în vederea depistării titlurilor de periodice care nu se află în fondurile



2

BAR. Au fost inserate în ordine alfabetică toate descrierile preluate din sursele

consultate – peste 300 de poziţii notate cu asterisc. Au fost alcătuiţi cei trei indici: de

localităţi, de tipografii, de nume. S-a elaborat nota introductivă pentru tomul V, partea a

3-a. Manuscrisul lucrării a fost predat la Editura Academiei Române la 1 octombrie 2016,

urmând a fi publicat în anul 2017. S-a început elaborarea tomului VI: 1936-1944, partea 1

(literele A-L) din această serie. A fost alcătuit şi completat instrumentul de lucru

corespunzător literelor A-L şi s-au bibliografiat 200 de titluri de periodice însumând cca

6000 numere/unităţi bibliografice.

Bibliografiei speciale Eminescu i-au fost aduse completări (82 de referinţe

bibliografice, identificate cu ocazia prospectării publicaţiilor periodice în vederea

elaborarii lucrării 150 de existenţă. O bibliografie deschisă a Bibliotecii Academiei

Române. Întregul material a fost structurat tematic şi cronologic, potrivit capitolelor

consacrate de ediţia tipărită şi, ulterior, de versiunea on line.

Alte activităţi de cercetare, în cadrul Planului de cercetare al BAR

În afara tematicii legate de marile repertorii bibliografice retrospective, Serviciul

Bibliografie Naţională s-a înscris în anul 2016 în Planul de cercetare al BAR cu încă 7

teme (una dintre ele reprezentând o temă în colaborare cu un alt departament) :

• 150 de ani de existenţă. O bibliografie deschisă a Bibliotecii Academiei Române (în

continuare) – lucrare dedicată momentului aniversar din anul 2017

Au fost prospectate 25 de colecţii de periodice româneşti şi străine. S-au realizat 85 noi

descrieri bibliografice însoţite de adnotări. Capitolul referinţelor despre BAR în cărţi,

broşuri, extrase româneşti şi străine, plus ecourile din presă (cronici, recenzii),

însumează 20 pagini word. În cadrul seminarului organizat de Biblioteca Academiei

Române cu tema : Activitatea de cercetare în Biblioteca Academiei Române, la data de

14 noiembrie 2016, a avut loc o prezentare (Pereverza Tudor – responsabil şi întregul

colectiv al serviciului).

• PhiloBibliographica – studii bibliografice pe site BAR (în continuare)

S-a completat listarea, ajungând la peste o sută de titluri de studii bibliografice pentru o
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perioadă de peste 100 de ani începând cu anul 1903. Un sfert dintre titluri au fost editate

în youblisher, pentru o mai atractivă interferenţă cu textul. Fiecare nou titlu a beneficiat

de o scurtă prezentare pe pagina de Facebook a bibliotecii, s-a construit o etichetă sub

care să se identifice mesajele dedicate acestui proiect. Cu ocazia seminarului organizat de

Biblioteca Academiei Române cu tema : Activitatea de cercetare în Biblioteca Academiei

Române, la data de 14 noiembrie 2016, a fost făcută o prezentare (Buturugă Maria –

responsabil şi întregul colectiv al serviciului).

• Antim Ivireanul – ierarh luminat, ctitor darnic şi mărturisitor jertfelnic în spaţiul

culturii şi spiritualităţii româneşti

Cercetarea şi-a propus să evidenţieze personalitatea marcantă a Sfântului Ierarh Antim

Ivireanul în aria culturii şi spiritualităţii creştine autohtone. S-au identificat lucrările

existente în colecţiile Bibliotecii Academiei Române. S-a promovat figura luminoasă a

ilustrului cărturar prin publicarea de studii, aricole, comunicări. Rezultate : două articole

publicate în revista de bibliologie şi ştiinţa informării Biblioteca, un articol publicat pe

site-ul BAR, în cadrul rubricii PhiloBibliographica şi o comunicare la seminarul

organizat de Biblioteca Academiei Române cu tema : Activitatea de cercetare în

Biblioteca Academiei Române, la data de 14 noiembrie 2016 (responsabil Zalina Neagu).

• Personalitatea Episcopului Dionisie Romano – primul donator al Bibliotecii Academiei

Române. Au fost evidenţiate aspecte semnificative ale personalităţii lui Dionisie Romano.

S-au identificat surse documentare în colecţiile Bibliotecii Academiei Române şi s-a

completat materialului bibliografic cu informaţii din diverse alte tipuri de surse.

Rezultate : o comunicare cu tema Bibliofilul Dionisie Romano, un tipograf „harnic

trezitor de cultură”, prezentată în cadrul evenimentului Zilele Bibliotecii Centrale

Universitare Mihai Eminescu din Iaşi, 6-8 noiembrie 2016 (lucrare în curs de apariţie în

revista Biblos) şi o alta, cu prilejul seminarului organizat de Biblioteca Academiei

Române cu tema : Activitatea de cercetare în Biblioteca Academiei Române, la data de

14 noiembrie 2016. (responsabil Mircea Elena)
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• Intrarea Rmâniei în Primul Război Mondial

S-au identificat ziarele şi revistele apărute în a doua parte a anului 1916, bibliografiate în

tomul II din Publicaţiile Periodice Româneşti, s-au bibliografiat primele numere apărute

după 14 august 1916 la Bucureşti, pentru fiecare titlu identificat anterior. S-au

sistematizat primele informaţii într-un articol afişat pe pagina web a bibliotecii, la rubrica

PhiloBibligraphica, având titlul Presa bucureşteană în ziua de 14/27 august 1916 şi în

zilele imediat următoare. S-au afişat informaţiile pe pagina de Facebook a bibliotecii,

însoţite de ilustraţii sugestive. Proiectul a fost prezentat pe pagina de Facebook a

Academiei Române. O comunicare a avut loc cu ocazia seminarului organizat de

Biblioteca Academiei Române cu tema : Activitatea de cercetare în Biblioteca Academiei

Române, la data de 14 noiembrie 2016 (responsabil Buturugă Maria).

• Liniarul B şi metoda lui Ventris

Cercetarea a urmărit identificarea surselor documentare in BAR, completarea

materialului bibliografic existent cu informaţii din diverse surse, prezentarea istoriei

scrierii liniare B, expunerea metodei de lucru a lui Ventris si relaţionarea Liniarului B cu

Bibliografia româneasăa veche. Rezultatul cercetării: comunicarea în cadrul Seminarului

Activitatea de cercetare în Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Academiei Române,

28 noiembrie 2016. (responsabil Vasile Magher)

• Prezenţa în spaţiul românesc a cărţii tipărite în Belgia, secolul al XIX-lea (în

continuare) - colaborare cu Serviciul Dezvoltarea colecţiilor

Interesul părţii belgiene a motivat demersul integrării cercetării într-un proiect

internaţional. Având titlul Belgique-Roumanie à travers l’imprimé (1815-1865) : une

valorisation des collections de la Bibliothèque de l’Académie Roumaine, proiectul a fost

admis, el urmând să se desfăsoare în cadrul colaborării dintre Academia Româna şi

Wallonie Bruxelles (schimb interacademic). Cercetarea a devenit mai amplă, urmărind şi

cărţi ale autorilor români publicate in Belgia în secolul al XIX-lea. În colecţiile BAR, s-

au parcurs in anul 2016 cca 100.000 de descrieri bibliografice, identificându-se cca 150

de titluri care se încadrează în temă, urmând ca proiectul să se finalizeze în anul 2018

printr-o expoziţie şi un catalog. (responsabili Rafailă Maria şi Dragu Mihaela).
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Alte activităţi bibliografice:

S-a revizuit, actualizat şi afişat pe site-ul Bibliotecii Academiei Române, în cadrul

rubricii Bibliografie Naţională, textul privind Bibliografia naţională retrospectivă a

periodicelor : 1790-1952. (Radu Luminiţa).

3. Colaborarea instituţională internaţională

În cadrul schimburilor interacademice au fost efectuate stagii de cercetare/documentare:

 Biblioteca Universităţii Catolice din Leuven, Belgia, iulie 2016, tema: Prezenţe

româneşti în Bibliotecile din Belgia (Dragu Mihaela, Rafailă Maria);

 Biblioteca Universităţii Libere din Bruxelles, iulie 2016, tema : Belgique-Roumanie

à travers l’imprimé (1815-1865) : une valorisation des collections de la Bibliothèque de

l’Académie Roumaine (Dragu Mihaela, Rafailă Maria);

 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Chişinău, septembrie 2016, tema :

Completarea bibliografiei naţionale retrospective a periodicelor intitulată Publicaţiile

Periodice Româneşti, tom V : 1931-1935 (Radu Luminiţa, Măluşanu Elena).

Participări la evenimente profesionale internaţionale

 Întâlnirea Anuală Generală (AGM 2016) a Asociaţiei Reţelei Europeana (Europeana

Network Association), Riga-Letonia, 7-10 noiembrie 2016 (Petre Nadia).

7. Participarea la proiecte/programe naţionale, europene sau internaţionale

7.2 Proiecte naţionale

• Proiectul Academiei Române Strategia României în următorii 20 de ani: 2017-2037.

Tema nr. 10 : România - Societate a cunoaşterii şi a valorii adăugate la ceea ce are,

subtema : Infrastructura : Depozite de cunoaştere – biblioteci (Dragu Mihaela,

responsabil subtemă şi Petre Nadia, membru în echipă).



6

• Ghidul naţional de catalogare (sub egida ABR) (Dragu Mihaela, Luminiţa Berechet)

8. Publicarea şi comunicarea rezultatelor proprii ale personalului din instituţie

Monografii şi volume coordonate

• Petre, Nadia. Biblioteca : între arşiţa izolării şi furtuna globalizării. Saarbrucken :

GlobeEdit Germania, 2016, 101 p.

 Articole în reviste

• Buturugă Maria. Perspective ale bibliografierii naţionale la Biblioteca Academiei

Române. În: Biblioteca, revistă de bibliologie şi ştiinţa informării, nr. 5, 2016, p. 135–137;

cu extras pe PhiloBibliographica, la adresa :

http://www.biblacad.ro/philoBibliographica.html

• Pereverza, Tudor. Cazul romanului „Groapa”. Este sau nu este... plagiat? Eugen Barbu

vs. Stoian Gh. Tudor : dosar de istorie literară. În: România literară, nr. 20, 13 mai 2016,

p. 14-16.

• Zalina Neagu. Biblioteca Sf. Sinod – vatră de cultură şi spiritualitate în trecut şi astăzi.

În: Biblioteca, revistă de bibliologie şi ştiinţa informării, nr. 11, 2016, p. 324–330.

• Zalina Neagu. Mânăstirea Antim, o bijuterie arhitecturală rarisimă în inima Cetăţii lui

Bucur. În: Biblioteca, revistă de bibliologie şi ştiinţa informării, nr. 4, 2016, p. 111–118.

Articole în volume de contribuţii şi Proceedings ale unor conferinţe

• Mircea, Elena. Integrated library system in the research, didactic and educational

approaches in the economic field. Academia de Studii Economice din Bucureşti,

Conferinţa internaţională de comunicări ştiintifice EdPROF 2016, Professionalism in

education, Bucureşti, 26 mai 2016 (lucrare apărută în volumul International Scientific

Conference. EdPROF 2016, Professionalism in education, Editura ASE, Bucureşti, 2016,

p. 137-146. ISSN 2285 – 0910, format electronic)

http://www.biblacad.ro/philoBibliographica.html
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• Neagu, Zalina. „The Book of Books” in the work of Saint John Chrysostom. În

volumul al VIII-lea al Revistei Conferinţei Naţionale Text şi discurs religios, 2016, p.

152–171.

Alte contribuţii :

• Pereverza, Tudor. Colaborare (bio-bibliografie, selecţie de referinţe critice şi iconografie)

la reeditarea cărţii lui Constantin Crişan Sociologie şi bioestetică (ed. I 1987).

• Pereverza, Tudor. Redactare, prefaţă a Suplimentului special publicat de revista

Confesiuni a Centrului Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, 48 p.

• Pereverza Tudor. Corectură parţială la lucrarea Ideea de Dumnezeu în poezia lui

Eminescu / Theodor Damian. Bucureşti : Eikon, 2016, 162 p.

Comunicări la conferinţe/seminarii/workshop-uri fără volume de lucrări

• Maria Buturugă. Intrarea României în Primul Război Mondial consemnată în

publicaţiile periodice româneşti ale vremii. Seminarul : Activitatea de cercetare în

Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Academiei Române, 14 noiembrie 2016.

• Maria Buturugă. PhiloBibliographica – studii bibliografice pe pagina web a Bibliotecii

Academiei Române. Seminarul : Activitatea de cercetare în Biblioteca Academiei

Române, Biblioteca Academiei Române, 14 noiembrie 2016.

• Căzănaru, Svetlana. Bibliografia Românească Modernă. Addenda. Seminarul cu tema :

Activitatea de cerctare în Biblioteca Academiei Române, 14 noiembrie 2016.

• Căzănaru, Svetlana (colaborare). Principii de comunicare eficientă a rezultatelor

proiectelor de digitizare către publicul beneficiar. Al doilea Workshop Colecţiile de

patrimoniu în era digitală, Biblioteca Academiei Române, 24 noiembrie 2016.

• Dragu, Mihaela. Bibliografia românească retrospectivă a cărţii : 1919-1952. Seminarul

cu tema : Activitatea de cercetare în Biblioteca Academiei Române, 14 noiembrie 2016.

• Dragu, Mihaela. Strategia României în următorii 20 de ani: 2020-2037. Tema nr. 10 :

România societate a cunoaşterii – şi a valorii adăugate la ceea ce are, subtema :

Infrastructura : Depozite de cunoaştere : biblioteci. Cea de-a 27-a ediţie a Conferinţei

Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Timişoara, 7-9 septembrie 2016. Prezentare
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reluată în cadrul Seminarului cu tema : Activitatea de cercetare în Biblioteca Academiei

Române, 15 noiembrie 2016.

• Mircea, Elena. Bibliofilul Dionisie Romano, un tipograf harnic trezitor de cultură.

Zilele Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iaşi, 6-8 noiembrie 2016

(lucrare în curs de apariţie în revista Biblos).

• Mircea, Elena. Personalitatea Episcopului Dionisie Romano. Seminarul : Activitatea

de cercetare în Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Academiei Române, 14

noiembrie 2016.

• Neagu Zalina. Antim Ivireanu – un miracol fulminant în spaţiul culturii şi spiritualităţii

româneşti. Seminarul : Activitatea de cercetare în Biblioteca Academiei Române,

Biblioteca Academiei Române, 14 noiembrie 2016.

• Pereverza Tudor. Bibliografia specială Mihai Eminescu în varianta on-line. Seminarul :

Activitatea de cercetare în Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Academiei Române,

14 noiembrie 2016.

• Pereverza Tudor. 150 de ani de existenţă. O bibliografie deschisă a Bibliotecii

Academiei Române. Seminarul : Activitatea de cercetare în Biblioteca Academiei

Române, Biblioteca Academiei Române, 14 noiembrie 2016.

• Petre, Nadia. Metode eficiente în biblioteconomie: promovarea lecturii în rândul

persoanelor adulte. Conferinţa ABR, Timişoara 7-9 septembrie, 2016. Prezentare reluată

în cadrul Seminarului cu tema : Activitatea de cercetare în Biblioteca Academiei Române,

15 noiembrie 2016.

• Petre, Nadia. Strategia României în următorii 20 de ani: 2020-2037. Tema nr. 10 :

România societate a cunoaşterii – şi a valorii adăugate la ceea ce are (prezentare

generală). Conferinţa Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Timişoara, 7-9 septembrie

2016. Prezentare reluată în cadrul Seminarului cu tema : Activitatea de cercetare în

Biblioteca Academiei Române, 15 noiembrie 2016.

• Petre, Nadia. Unele aspecte privind accesul deschis la informaţia ştiinţifică. Zilele

Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iaşi, 6-8 noiembrie 2016 (lucrare

în curs de apariţie în revista Biblos).

• Popescu Ioana. Cartea – subiect al marketingului cultural. Conferinţa Asociaţiei

Bibliotecarilor din România, Timişoara, 7-9 septembrie 2016. Prezentare reluată în cadrul
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Seminarului cu tema : Activitatea de cercetare în Biblioteca Academiei Române, 15

noiembrie 2016.

• Radu, Luminiţa. Bibliografia retrospectivă a periodicelor - Importanţă şi evoluţie în

timp. Seminarul cu tema : Activitatea de cercetare în Biblioteca Academiei Române,

Biblioteca Academiei Române, 14 noiembrie 2016.

Materiale publicate on-line

• Buturugă, Maria. Bibliografia primului sfert de veac de existenţă a bisericii romano-

catolice „Sfânta Elena” din Bucureşti - ecouri în publicaţiile periodice ale vremii, la

adresa PhiloBibliographic: http://www.biblacad.ro/philoBibliographica.html

• Buturugă, Maria. Presa bucureşteană în ziua de 14/27 august 1916 şi în zilele imediat

următoare - anunţul intrării României în război, la adresa PhiloBibliographica :

http://www.biblacad.ro/philoBibliographica.html

• Neagu, Zalina. Comori bibliografice antimiene în colecţiile Bibliotecii Academiei

Române, la adresa PhiloBibliographica :

http://www.biblacad.ro/philoBibliographica.html

• Radu, Luminiţa. Prezentarea structurii şi conţinutului tomului V, partea 3 din seria

Publicaţiile periodice româneşti, la adresa PhiloBibliographica :

http://www.biblacad.ro/philoBibliographica.html

Stagii de documentare în ţară

• Radu Luminiţa şi Buturugă Maria. Deplasare la Biblioteca Centrală a Universităţii

„Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, în vederea completării tomului V din seria bibliografiei

naţionale retrospective a periodicelor, Cluj-Napoca, 18–23 aprilie 2016 (bibliografiate

140 de publicaţii, din care 90 sunt completări la descrierile efectuate pe baza colecţiilor

din BAR, iar 50 reprezintă titluri noi).

Participări la evenimente internaţionale

• Petre, Nadia. Participare la Întâlnirea Anuală Generală (AGM 2016) a Asociaţiei

Reţelei Europeana (Europeana Network Association), Riga-Letonia, 7-10 noiembrie 2016.

http://www.biblacad.ro/philoBibliographica.html
http://www.biblacad.ro/philoBibliographica.html
http://www.biblacad.ro/philoBibliographica.html
http://www.biblacad.ro/philoBibliographica.html
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Participări fără comunicări la conferinţe şi evenimente culturale

• Căzănaru Svetlana, Dragu Mihaela, Mircea Elena, Petre Nadia. Participare la Conferinţa

Educaţie şi Cultură în Era Digitală 2016, Ediţia a 2-a, Biblioteca Centrală Universitară

„Carol I” din Bucureşti, 25 aprilie 2016.

• Mircea Elena. Participare la Seminarul Atribuţii, dificultăţi, provocări în activitatea de

consiliere şi orientare în carieră a studenţilor, Academia de Studii Economice din

Bucureşti, 27 mai 2016.

• Maria Buturugă, Zalina Neagu, Luminiţa Radu. Participare la lucrările Sesiunii de

primăvară a Secţiunii de Periodice a ABR cu tema: Evaluarea stiinţifică şi prelucrarea

serialelor şi a altor resurse în continuare, Biblioteca Naţională, 8 iunie 2016.

• Căzănaru Svetlana, Dragu Mihaela, Mircea Elena, Petre Nadia. Participare la lucrările

Secţiunii de primăvară a Catalogare, Clasificare, Indexare (ABR), Biblioteca Naţională

a României, 9-10 iunie 2016.

• Buturugă Maria, Măluşanu Elena. Participare la Seminarul „Catalogarea

documentelor în UNIMARC Bibliografic, blocurile 2 şi 7”, susţinut de Luminiţa

Berechet. Biblioteca Academiei Române, 26 iulie 2016.

• Neagu, Zalina. Participare la Simpozionul internaţional de muzicologie bizantină,

Universitatea Naţională de Muzică, Bucureşti, 19–21 sept.

• Mircea Elena, Petre Nadia. Participare la Conferinţa Mendeley – Organize, Share,

Discover Academic Knowledge, Biblioteca Centrală a Universităţii Politehnica din

Bucureşti, 30 septembrie 2016.

• Căzănaru Svetlana, Dragu Mihaela, Mircea Elena, Petre Nadia. Participare la Conferinţa

Naţională Acces la literatura ştiinţifică: Actualizarea sistemului de învăţământ şi

cercetare din România. Modele de cercetare şi publicare, ediţia a IV-a, Hotel Sheraton şi

Biblioteca Naţională, Bucureşti, 26-28 octombrie 2016.

• Buturugă, Maria. Participare la Seminarul II, Faza IV, Strategia de Dezvoltare a

Romaniei în urmatorii 20 de ani. Tema 10: Romania – Societate a cunosterii, 31 oct.

2016.
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Formare profesională

• Cursuri de catalogare (Biblioteca Naţională): Popescu Ioana (21-25.11.2016)

• Cursuri limba engleză (BAR): Căzănaru Svetlana

Practica studenţească

Practica studentească s-a desfăşurat pe parcursul sem. II, an universitar 2015-2016 şi a

sem. I, an universitar 2016-2017, antrenând 11 studenţi de la Facultatea de Litere,

Departamentul Ştiinţe ale Comunicării (specializarea Ştiinţe ale Informării şi

Documentării) şi din cadrul Programelor de masterat Studii literare (6 studenţi) şi

Cultură şi politică în context european şi internaţional (5 studenţi). Activitatea s-a

desfăşurat conform planului de învăţământ, studenţii au fost implicaţi în activităţi

specifice bibliotecii (prospectare de publicaţii în vederea întocmirii de bibliografii

tematice), iar la final ei au fost evaluaţi.

Alte acticvităţi :

Petre Nadia – secretar al Comisiei profesionale a BAR


