
1 BIBLIOGRAFIA ROMÂNEASCĂ MODERNĂ ÎN FORMAT  ON-LINE   
 
2 Prin intermediul aplicaţiei Web SIMBNR, proiect realizat în colaborare cu Institutul Naţional 
de Cercetare-Dezvoltare în Informatică ICI Bucureşti, conţinutul celor patru volume din 
Bibliografia Românească Modernă, sub formă de fişiere-text, este în proces de afişare pentru a fi 
făcut accesibil consultării on-line.  
Dacă pentru BRV s-a ales sistemul fişierelor-imagine, potrivite cu modul de realizare al acestei 
bibliografii, îmbogăţită cu numeroase ilustraţii, pentru BRM a fost preferat sistemul fişierelor-
text. 
 
3 Bibliografia Românească Modernă acoperă producţia editorială de carte românească pe 
perioada 1831-1918, informaţie structurată alfabetic, continuând BRV care, organizată 
cronologic, se oprise la anul 1830. 
Primele trei volume au apărut la Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică într-un ritm alert, după 30 de 
ani de muncă susţinută, în 1984, vol. I, în 1986, vol. al II-lea, în 1989, vol. al III-lea; pentru ca al 
patrulea volum să apară la Editura Academiei Române, în anul 1996, cu o oarecare intarziere 
datorata evenimentelor politice de la 1989. 
 
4 În pagina de deschidere a BRM on-line observăm structurarea pe cele patru volume, accesul la 
literele bibliografiei şi la paginile de prezentare pentru fiecare volum. Deocamdată dispunem on-
line de informaţia de prezentare pentru volumele I şi III. 
Fiecare din cele patru volume este însoţit de câte o Prefaţă, semnată de domnul director de atunci 
Gabriel Ştrempel, coordonatorul lucrării. Profit de faptul că l-am menţionat pe coordonator, 
pentru a numi şi pe autorii lucrării - de unii dintre ei nu işi mai aminteşte acum nimeni: Neonila 
Onofrei, Valeria Trifu, Lucreţia Angheluţă, Liana Miclescu, Cornelia Gilorteanu, Tamara 
Teodorescu, Rodica Fochi, Florenţa Sădeanu, Salomeea Rotaru, Marina Vazaca, Marilena 
Apostolescu, plus alţi vreo 20 de colaboratori, care au elaborat bibliografic informaţia oferită 
acum de această aplicatie on-line. 
 
5 Pe lângă Prefaţă, paginile de prezentare pentru fiecare volum cuprind câteva liste speciale: 
Lista cu abrevierile de redactare ; Lista autorilor-colectivitate - pentru fiecare volum în parte ; 
Lista bibliotecilor care au colaborat la completarea bibliografiei - şi nu sunt puţine ; Lista 
publicaţiilor consultate, cărţi şi articole din periodice - care au oferit material bibliografic ; Lista 
siglelor de periodice - sigle necesare pentru o mai concisă prezentare a informaţiei bibliografice. 
Vol. I, are în plus, o amplă Introducere - care pune la dispoziţie cercetătorului aparatul 
bibliografic stabilit de autorii lucrării. 
 
6 O pagină Web de unde se pot accesa paginile de prezentare pentru primul volum, materialele 
fiind sub formă de text. 
 
7 Bibliografia naţională retrospectivă descrie, într-o manieră ştiinţifică şi riguroasă,  
ansamblul producţiei imprimate pe teritoriul fizic şi spiritual al unei ţări (definit de frontierele 
politice şi de folosirea unei limbi) într-o anumită perioadă de timp. 
 
8 Lista primelor paisprezece vedete din BRM vol. I în format on-line. 
Informaţia este în proces de afişare pentru a fi făcută accesibilă consultării on-line. Deocamdată 
punem la dispoziţia utilizatorilor fişierele-text pentru primul volum şi o parte din volumul al 
doilea. 
 
9 Pentru fiecare autor, activitatea editorială este prezentată sub forma descrierilor bibliografice 
pentru operele sale realizate ca unic autor, în colaborare cu alţi autori, ca autor secundar (editor, 
traducător, ilustrator...), precum şi operele nesemnate privind autorul respectiv 



 
10 Pagina on-line pentru autorul Gh. Asachi. 
Avem aici titlurile din BRM de la poziţiile 3359, până la 3368, acestea reprezentând o parte din 
titlurile autorului. Cursorul ne permite să navigăm pe pagina on-line asociată. 
 
11 Informaţia de mai sus reprezintă echivalentul primei coloane de pe pagina 169 a volumului 
întâi din BRM 
 
12 Aplicaţia SIMBNR ne oferă, în plus faţă de text, posibilitatea de a vedea coperta cărţii - 
deocamdată, posibilitatea este redusă la doar o mică parte dintre titluri 
 
13 BRM cuprinde în principal descrierile bibliografice ale documentelor din Biblioteca 
Academiei Române, documente ajunse aici prin depozit legal, donaţii, schimb de publicaţii, 
achiziţii plătite dar cuprinde şi, ceea ce este important pentru o bibliografie ce se vrea exhaustivă, 
descrierile unor documente doar semnalate în vreo sursă bibliografică. 
 
14  
La vedeta 147 din BRM în format on-line, poziţia bibliografică 636, titlul Αγροτινος νοµος, 
Legea rurală, apărut la tipografia Spectatorului, în 1862, este semnalat de Dimitrie Iarcu în 
Bibliografia chronologica romana..., ed. II, Bucureşti, 1873. 
Semnalarea este prezentă în text sub formă abreviată, abreviere explicitată în Lista publicaţiilor 
consultate, aflată în paginile de prezentare ale volumului. 
 
15 Pagina de volum care cuprinde această informaţie este pagina 38 a volumului I din BRM. 
 
16  
Faţă de textul original, s-au impus unele modificări de redactare, în general pornind de la 
restricţiile aplicaţiei privind scrierea italică, boldită, expandată, sau de la necesităţile de 
evidenţiere a vedetelor pentru funcţionarea optimă a aplicaţiei. 
Poziţia bibliografică 635 a necesitat evidenţierea vedetei nr. 145 "Agricultura", inexistentă în 
volum, fără de care poziţia bibliografică nu ar fi fost vizibilă pe pagina on-line. 
Cu toate acestea, informaţia propusă on-line se vrea o reproducere cât mai fidelă posibil a 
textului din volume, inclusiv cu inexactităţile inerente unei lucrări de o asemenea anvergură, 
formatul on-line nereprezentând o reeditare a textului. 
 
17 Dealtfel, mesajul de încheiere al Introducerii la BRM este următorul şi foarte actual: 
Încredinţând tiparului acest prim volum, colectivul de elaborare îşi exprimă convingerea că va 
beneficia de concursul preţios al specialiştilor şi al cercetătorilor, ale căror sugestii şi semnalări 
vor fi studiate cu toată atenţia atât pentru îmbunătăţirea volumelor ulterioare, cât şi pentru 
reexaminarea volumului de faţă în eventualitatea unei noi ediţii . 
 
18 În buna tradiţie a bibliografierii retrospective, colectivul de redactare vă propune ca, pentru 
orice observaţie, nedumerire, sugestie... relativ la textul din BRM on-line, să folosiţi adresa de 
contact: bibliografie@biblacad.ro 
 
Vă mulţumim! 


