


Teza expunerii 

Misiunea principală  

Biblioteca Academiei Române este
– o instituție păstrătoare a elementelor  de 

cunoaştere stocate pe diferite medii 
( c o l e c ț i i l e )  p r i n  o p e r a ț i u n i  d e : 
identificare, selectare, clasificare, 
organizare, prezervare, precum şi de 
comunicare  ş i  punere la dispoziț ia 
cercetătorilor şi publicului, folosind  
metodele tradiționale şi noile tehnologii



Teza expunerii 

Misiunea complementară: sincronă cu evoluțiile 
din marile biblioteci din Europa  

Biblioteca Academiei Române este
– o  inst i tuț ie  a i  căre i  oamen i  creează 

elemente de cunoaştere ( în domenii ca 
i s t o r i e  ,  f i l o l o g i e  ,  i n f o r m a t i c ă  … ) 
valorificând colecțiile







q În prima ședință de lucru a Societății Academice Române 
(6 august 1867)
•  s-a pus problema “creării unei biblioteci proprii, care 

urma să cuprindă publicații tratând despre lucrările 
pentru care societatea fusese înființată”;

• se avea în vedere “transformarea în timp a bibliotecii 
într-un puternic centru de documentare științifică 
pentru toți cei chemați să studieze viața trecută și 
prezentă a poporului român în toate manifestările ei”. 

q În 1954 Biblioteca este asimilată cu un institut de 
cercetare stiințifică al Academiei Române 



Biblioteca Academiei 
Române 

Caracteristici
– bibliotecă enciclopedică, model BNF
– beneficiară a Legii Depozitului legal, din 1885
– statut de bibliotecă naţională, din 1901
– statut de  centru de cercetare (1954), reatestat în 

2007
– 26.000 mp spaţii de depozitare a publicaţiilor , 9 săli 

de lectură, cu cca. 200 de locuri
– Cititori( vizite fizice): cca. 73.000 (în 1955), 

65.000(în anii ‘80), 30.000 (în 2016)
–  consultǎri ale bazelor de date din BAR: 98.000(în 

2016)
– salariaţi: 279 (în 1985), 185,5 (în 2017)



Sediul nou, inaugurat în anul 2004
București, Sector 1, Calea Victoriei, 125



Sala de lectură „Ion Bianu” – capacitate 90 de locuri



Sala de lectură „N.N. Constantinescu”



Sala de lectură „D. Panaitescu Perpessicius”



Colecţiile / Patrimoniul

• Inceputul
– Episcopul Buzăului, Dionisie 

Romano, donează biblioteca sa 
incluzând-o pe cea  a căpitanului 
Constantin Cornescu-Oltelniceanu

– 6.000 volume şi 400 
manuscrise 



Colecţii / Patrimoniu
În prezent: peste 13 milioane de unităţi de evidenţă 

bibliotecară (în 1985: 6,5 mil.)
q 10.000 volume de manuscrise
q 500.000 de piese de corespondenţă  şi de arhivă
q 138.000 de gravuri şi desene
q 300.000  de fotografii
q 53.000 hărți
q 190.000 de monede, medalii, pietre inscripționate
q 40.000 timbre
q 55.000 de partituri + 20.000 de piese audio-video  
q 5,3 milioane de cărţi
q 7 milioane publicaţii seriale









Napoléon Bonaparte către contesa Maria Walewska





Mihai Eminescu: Luceafărul 







Manuscrisul cel mai 
vechi

Ioan Sinaitul 
Canon de penitenţă 

(Sec. XII) 





Dacia în Atlasul lui Ortelius (Sec. XVI ) 



COLECȚIA DE NUMISMATICĂ

Piesă din Roma republicană 
20 asi, monedă de aur (10 mm)
211-208 î. H. 







Pablo Ruiz y Picasso:
Lola



Gioachino Antonio Rossini: partitură





Biblioteca Academiei 
Române 

Implicare în Societatea Informaţională/  
Societatea Cunoaşterii
– sistem informatic integrat de bibliotecă (Aleph): din 

1998
– preocupări privind prezervările digitale: din 2000 

(colecții digitale: Manuscrisele M. Eminescu, Emil Cioran; 
Arhiva Traian Vuia; Colecţia Orghidan ș.a.)

– transfer al elementelor de cunoaştere păstrate și nou 
create, prin:

q oferire spre consultare în sala de lectură
q albume, cataloage, monografii
q expoziții fizice și expoziții virtuale
q publicaţii proprii 





Proiecte (1)
q Sisteme suport pentru cultura cunoaşterii bazate pe soluţii şi 

instrumente din domeniul Business Intelligence, proiect complex 
SSCBI, Program CEEX,  Contract CEX05-D8-19 / 2005, Coordonator BAR, 4 parteneri, 
perioada 2005-2008, finalizat. 

q Sistem integrat multimedia pentru accesul la tezaurul 
multicultural din zonele locuite de români, ca parte 
integrantă a culturii europene, proiect eBiMuz, program CEEX, Contract 
92/2005, Coordonator ICI București, 6 parteneri, perioada 2005-2008, finalizat. 

q Sistem pentru crearea şi furnizarea de conţinut digital 
interactiv pentru fondul de documente istorice, proiect DOCIST, 
Program PRONOVA, ANCS, Contract 19/2006, Coordonator ICI București, 3 parteneri, 
perioada 2007-2008, finalizat.

q Evaluarea calităţii şi performanţelor bibliotecilor on-line, proiect 
LibEval, PN II, ANCS, Contract 11012/2007, Coordonator ICI-București, 3 parteneri, 
perioada 2007-2010, finalizat.

q Scanarea periodicelor româneşti din perioada interbelică, în 
parteneriat cu Muzeul Holocaustului din Washington, perioada 2008-2012, finalizat. 
Corpus documentar: Periodice  300 titluri. 



Proiecte (2)
q Biblioteca digitală a României, proiect DACOROMANICA, în parteneriat cu 

Biblioteca Metropolitană Bucureşti, perioada 2008-2013, Corpus documentar: Carte: 
10.000 de titluri, Periodice: 2.500 titluri. În prezent Biblioteca digitală a Bucureștiului 
http://www.digibuc.ro/colectii 

q Sistem integrat pentru managementul bibliografiei naţionale 
retrospective (1508-1918), proiect SIMBNR, ANCS, Contract nr. PN 09 23 05 
04 / 2009, coordonator  ICI București, BAR-partener, perioada: 2009-2011, finalizat. 
http://www.biblacad.ro/bnr/ppr.php  

q Biblioteca virtuală „Personalități care au schimbat lumea”, 
proiect finanțat de UPC, realizator BAR, perioada: 2010 , finalizat. 
http://www.biblacad.ro/UPCprezentare.html 

q Les manuscrits et reliures byzantines, le projet STUDITE, Grant A.N.-
2011-0960/001/001, CU7-COOP7, CULTURE PROGRAMME ; Coordonator : Centre de 
Conservation du Livre din Franța , 6 ţări partenere (Anglia, Grecia, Italia, România 
Turcia, Ungaria), perioada:2011-2013, finalizat. http://www.studite.org/index.php 

q Valorizarea patrimoniului muzical bizantin din manuscrisele 
Bibliotecii Academiei Române - cercetare, dezbatere, 
mediatizare, proiect AFCN, Coordonator: Asociaţia Nectarie Protopsaltul, 
perioada 2012, finalizat. Evenimentul Melosul Manuscriselor Bizanţului.



Proiecte (3)
q Byzantine and Post-Byzantine Landmarks of Manuscript 

Illuminations, proiect BYZANTION, în parteneriat cu S.C. Institutul pentru 
Tehnică de Calcul S.A., PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-0030, perioada 2012-2015. 
Corpus documentar: 100 manuscrise. http://byzantion.itc.ro/ 

q Intelligent Strategy for movable cultural Heritage 
Monitoring in a Changing Climate, proiect INHERIT, PN-II-PT-PCCA-
2013-4-2095, coordonator INCDTP-ICPI Bucureşti , 7 parteneri, perioada 2013-
2015, 

q Aggregating digital content from Europeana Libraries, 
project EUROPEANA LIBRARIES; Grant A. N. 270933; Coordonator Olanda, 14 
ţări, 25 parteneri; perioada 2011-2012, finalizat. Corpus documentar: 4.450 
piese (grafică, desene, fotografii). http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/ 

q Access to cultural Heritage Networks for Europeana, Project 
ATHENAPLUS, Grant agreement for CIP-Best Practice Network no: 325098, 
Coordonator B.N. din Roma,Italia, 21 ţări, 40 parteneri, perioada 2013-2015. 
Corpus documentar: 9.000 piese (manuscrise, numismatică). 
http://www.biblacad.ro/athenap.html 

q Medievalia – Texte fundamentale ale culturii române 
medievale, Proiect SEE (http://medievalia.com.ro/ )



Ciclul de seminarii naționale
„Colecțiile de patrimoniu în Era digitală”

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



Revista Bibliotecii 
Academiei Române
q ISSN: 2501-9457

ISSN-L: 2501-9457
q Instituția: Biblioteca Academiei 

Române
q Frecvența: bianuală (iunie & 

decembrie)
q Limba de publicare: română
q Redactor şef: dr. Delia Bălăican
http://revista.biblacad.ro/ 



Volumul aniversar

25 de ani de 
activitate. 
Fapte  și oameni 
(1992-2016)





Expoziții în sală (I)



Expoziții în sală, cu cataloage (II)



Expoziții în sală, cu cataloage (III)



Expoziții în sală, cu cataloage (IV)



Expoziții în sală, cu cataloage (V)



Expoziții virtuale (I)
q Constantin Brâncoveanu – domn al Țării Românești, care 

poate fi accesată la adresa: 
http://movio.biblacad.ro/BRANCO/ 

qMonede grecești – colecția Constantin Orghidan a Bibliotecii 
Academiei Române, care poate fi accesată la adresa: 
http://movio.biblacad.ro/COINS/ 

q Sigilii – tezaur de istorie, care este disponibilă la adresa: 
http://movio.biblacad.ro/SEALS/

q Ștefan Luchian – desenator, care este disponibilă la adresa: 
http://movio.biblacad.ro/LUCHIAN/ 

q Sfântul Antim Ivireanul, care poate fi accesată la adresa: 
http://movio.biblacad.ro/ANTIM/ 



Expoziții virtuale (III)



Expoziții virtuale (IV)



Expoziții virtuale (II)



Expoziția



• BAR: Rapoarte anuale de activitate.  
[http://www.biblacad.ro/rapoarte_anuale.php   ]

• Dumitrescu, G., Filip, F.G., Ioniţă, A., Lepădatu, C.(2010). Open source Eminescu’s 
manuscripts: a digitization experiment. Studies in Informatics and Control, 19(1), 
79-84.

• Filip F.G. (1996). Information Technology  Applications in the Culture Domain: 
Context, Vision and Models. , Studies in Informatics and Control,5(4),pp.385-399.

• Filip F. G. ( 1996) . Tehnologiile informatice şi valorificarea patrimoniului cultural 
naţional. Revista Academica, An.V, 9(69), 22-24.
[ http://www.biblacad.ro/publicatii_proprii/FFilip(1996)Academica.pdf  ]

• Filip F.G. , Donciulescu D.A.  Filip C. I. (2001). A cybernetic model of computerization 
of the cultural heritage , Computer Science Journal of Moldova, vol.  9, no. 2(26), 
101 – 112.

• Filip F. G., Ciurea C., Dragomirescu H.,  Ivan I. (2015). Cultural heritage and modern 
information and communication technologies. Technological and Economic 
Development of Economy-TEDE, 21(3), 441-459.

• Filip F.G. ( cord.), Dobre Carmen( ed.) ( 2017). BAR:150 de ani de existenţǎ; 25 de 
ani de activitate-fapte si oameni -1992-2016. EAR Bucureşti.

• Lepădatu C. (2014).Sistem suport pentru decizii de biblitoecă , Revista Română de 
Informatică şi Automatică, vol. 24 (3).



Si hortum in bibliotheca habes, deerit nihil. 
(Cicero către Terentius Varro, în Epistulae ad 
Familiares, cartea IX, epistola 4)



 Mult ̹umesc 
pentru atent ̹ie! 

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


