Biblioteca Academiei Române

RAPORT DE ACTIVITATE
pe anul 2011
Introducere
Cu o activitate neîntreruptă de peste 140 de ani, Biblioteca Academiei Române este
cea mai veche, mai bogată (în privinţa patrimoniului cultural pe care îl deţine) şi cea mai
complexă bibliotecă a României. Este bibliotecă naţională, enciclopedică, deschisă
cercetătorilor ştiinţifici, din ţară şi din străinătate şi este o instituţie a tuturor românilor.
Menirea ei a fost şi este şi în prezent, aceea de a constitui și valorifica patrimoniul
cultural naţional, de a păstra vie memoria neamului românesc, a istoriei existenţei sale
bimilenare, de a sprijini realizarea unor proiecte fundamentale ale Academiei Române.
Biblioteca Academiei Române conservă cărţi şi publicaţii periodice din cele mai vechi
timpuri, documente istorice de importanţă naţională, manuscrise ale marilor scriitori, stampe,
fotografii, hărţi, piese muzicale şi colecţii de numismatică şi filatelie.
Încă de la înfiinţare, Biblioteca a colecționat prin donaţii (de la membrii Academiei,
de la alte personalităţi și instituții marcante), prin achiziţii (de la colecţionari reputaţi), prin
efectul Legii depozitului legal (din 1885) şi prin schimburile iniţiate cu instituţii similare din
străinătate, cele mai valoroase mărturii ale spiritualităţii naţionale, şi chiar ale culturii
universale. Prin cele peste 12 milioane de unităţi din patrimoniul său (peste 3 milioane cărţi,
peste 6 milioane de exemplare de periodice, peste 2 milioane de piese în colecţiile speciale),
prin schimburile internaţionale realizate, prin donaţiile primite şi achiziţiile efectuate, prin
bibliografiile de interes naţional pe care le realizează, Biblioteca Academiei Române
reprezintă unul din cele mai preţioase laboratoare spirituale ale ţării, după cum mărturisesc
cititorii săi din ţară şi din străinătate.
Atribuţiile Bibliotecii sunt stabilite prin Legea 334/2002 şi Statutul Academiei
Române.
Principalele obiective ale Bibliotecii, în anul 2011, au fost:
− consolidarea colecţiilor naţionale;
− catalogarea şi indexarea documentelor;
− conservarea colecţiilor si extinderea digitizării colecţiilor;
− continuarea elaborării bibliografiilor naţionale;
− îndrumarea cititorilor pentru utilizarea colecţiilor ;
− furnizarea suportului logistic sectiilor si institutelor Academiei Romane pentru
organizarea de actiuni culturale;
− angrenarea salariatilor în lucrul pe proiecte (naţionale şi internaţionale);
− îmbunătăţirea folosirii mijloacelor electronice pentru comunicare cu salariații ( in
vederea informarii si antrenarii lor la fundamentarea deciziilor) și cu utilizatorii;
− îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe şi a condiţiilor de lucru ale salariaţilo rsi
afirmarea lor profesionala prin publicatii si participare la conferinte.
− creșterea vizibilității institutiei (folosind atat mijloace clasice cat si mijloacele
electronice moderne) și afirmarea în societate ca factor important de cultură.
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1. Realizarea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă
1.1 Constituirea colecţiilor naţionale
1.1.1 Date statistice
În anul 2011 colecţiile Bibliotecii Academiei Române au crescut cu 75.906 unităţi de
evidenţă bibliotecară, în valoare de 2.333.070,64 lei.
Au fost înregistrate în perioada de raportare un număr de 77.396 (64.736 în 2010)
unităţi de evidenţă bibliotecară, în valoare de 2.350.705,64 lei (fata de 545.985,96 în 2010),
care au intrat pe următoarele căi:
− Depozit legal 52.336 exemplare (ex) (41.204 în 2010), în valoare de 512.182,44 lei
(386.964,50 în 2010 ); din care
• cărţi 19.721 ex. (15.149 in 2010), valoare 336.046 (256.302,03 în 2010) lei
(RON)
• periodice 32.615 ex. (26.055 in 2010) valoare 175.036 (130.662,47 in 2010) lei
− Abonamente 5.058 ex. (6.820 in 2010), în valoare de 20.888 (14.936 in 2010) lei
− Donaţii 15.429 ex. (12.132 în 2010), în valoare de 1.753.03 (76.947 in 2010) lei
− Schimb internaţional 4.506 ex. (4.505 în 2010), 52.045 (54.839 in 2010)lei
− Cumpărătură 35 vol. (28 in 2010), în valoare de 883,56 (1.121,66 in 2010) lei
− Achiziţii 32 ex. (47 in 2010), în valoare de 12.000 (11.178 in 2010) lei.
Dintre publicaţiile sosite prin schimb internaţional un număr de 1.490 (1.394 în 2010)
ex., în valoare de 17.635 (15.473 în 2010) lei, au fost transferate la bibliotecile filialelor şi
institutelor Academiei, fiind publicaţii de strictă specialitate.
1.1.2 Donații și donatori
Conform uneia din îndelungatele tradiţii ale Bibliotecii, se observă că şi în anul 2011
donaţiile au constituit o sursă importantă de îmbogăţire a colecţiilor, volumul mare de
documente nepermiţând însă decât prelucrarea parţială a acestora precum donaţia Mihai
Drăgănescu ( pe baza careia s-a inceput organizarea unei Sali de lectura cu acces direct la
raft), în proporţie de 90% sau donaţia Muşat Bodnărescu, care urmează a fi prelucrată în
2012. Biblioteca înţelege să aprecieze generozitatea tuturor donatorilor şi drept recunoştinţă
să evidenţieze măcar pe unii dintre ei:
− instituţii: Institutul Italian de Cultură, Radio China Internaţional (Redacţia
română), ONU, Institutul Român de Teologie Ortodoxă-New York, European Observatory on
Health Systems and Policies, Institutul Elie Wiesel, Asociaţia Românilor din Australia (prin
domnul Mihai Maghiaru), Comunitatea românilor din Elvetia, Fundaţia N. Titulescu (prin
domnii George Potra şi Adrian Năstase), Patriarhia Română, Arhiepiscopia Ortodoxă
Română Alba Iulia, Mitropolia Olteniei, Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor; Fundaţia
Culturală Memoria,
Fundaţia Iulian Antonescu-Bacău, Biblioteca judeţeană Ovid
Densusianu-Deva, B.C.U. Lucian Blaga-Cluj; Arhivele Naţionale ale României; Cercul
Lumina (Pancevo, Serbia); Colegiul Noua Europă; Editura Carpathia; Editura Ex Ponto;
Editura Ideea Europeană; Editura Hasefer; Editura Lumen; Societatea Română pentru
Asigurarea Calităţii; Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, Biblioteca Universităţii Oradea,
Universitatea Transilvania din Braşov, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea
Ştefan cel Mare-Suceava, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea Dunărea de
Jos,Galaţi; Uniunea Cineaştilor din România; Muzeul Marinei Române; Mănăstirea Petru
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Vodă din Piatra Neamţ; Muzeul Literaturii Române; Muzeul judeţean Mureş; Uniunea
Arhitecţilor; Institutul de Istorie A.D. Xenopol, Iaşi; Uniunea juriştilor din România Fundaţia
Soros, Centrul Cultural American, ş.a.
− redacţii ale unor publicaţii periodice: Altarul Banatului, Ararat, Argeş, Argeşul
ortodox, Axioma, Balcanii şi Europa, Bucovina literară, Cafeneaua literară, Calitatea,
Căminul românesc, Contemporanul, Creştinul azi, Cronica română, Cultura, Familia,
Formula AS, Frontiera, Glasul Bucovinei, Învierea, Jurnalul literar, Macedoneanul, Naşa reci,
Naţiunea, Oglinda literară (Focşani), Permanenţe, Prietenul albanezului, Regard, Revista de
medicină legală, Revista nouă, Revista română de medicină dentară, România pitorească,
Scena.ro, Sfera politicii, Tabor, Telegraful român, Vacanţe la ţară, Vestitorul ortodoxiei,
Vitralii, Viaţa medicală, Viaţa românească, Ziarul Lumina.
− membri ai Academiei Române: Mihai Drăgănescu ( prin doamna Nora Rebreanu
), Ionel Haiduc, Dan Berindei, Marius Sala, Florin Filip, Răzvan Theodorescu, Alexandru
Surdu, Gavril Ştrempel, Dan Munteanu, Dinu C.Giurescu, Mihai Cimpoi, Dumitru Dobrescu,
Ion I. Inculeţ, Ion I. Dediu, Virgil Candea ( prin Ioana Feodorov).
− Editura Academiei Române: oferă ca semnal 2 exemplare din toată producţia sa
asigurând vizibilitatea creaţiei ştiinţifice din sistemul Academiei Românecât şi nu numai.
− persoane private: George Brăiloiu, (manuscrisele E. Cioran); Nora Rebreanu
(biblioteca şi arhiva acad. Mihai Drăgănescu); a inginerului Muşat Bodnărescu, specialist de
talie internaţională în domeniul fizicii nucleare, care ne-a lăsat moştenire biblioteca sa; pe cea
a lui Ovidiu Drimba, Dumitru Ţepeneag, Marcel Gafton, Nicolae Lupan, Mihai Sturdza, Paul
Miclău, Andrei şi Delia Marga, Paschalis M. Kitromilides, Gabriel Badea-Păun, Mariana
Zavati Gardner, Silvia Irina Zimmermann, Adam Puslojic, Alexandru Mironov, Şerban
Nichifor, Alexandru Bidian, Aneta Stăvăruş, Mircea Morărescu, Alma Redlinger, Florentin
Smarandache, Stănciulescu –Bârda Alexandru, Florin Marinescu, Sanda şi Petru Brediceanu.
1.1.3 Achiziții
Deşi, din cauza constrângerilor financiare nu au fost prea numeroase, achiziţiile din
sector particular sunt reprezentative prin unicitatea lor: 3 manuscrise, 4 desene, 3 gravuri şi
22 de cărţi cu dedicaţii autografe ale unor scriitori români contemporani: 2 Poezii, traduceri
autografe Ştefan Augustin Doinaş din Peter Huchel; Libretul operei comice Pasărea albastră,
în traducerea lui Ştefan M. Constantinescu – 1 caiet, 81 file, 1902; 1 carte a lui Gellu Naum:
Tatăl meu obosit, cu dedicaţie autografă pentru Ion Negoiţescu; 1 desen, Al. Steriadi; 1 desen,
Catul Bogdan; 2 desene (portretul scriitorului Petru Popescu) făcute de Nichita Stănescu; 1
gravură a Danei Schöbel; 1 gravură, Marcel Chirnoagă; 1 gravură, Alexandra Jalea-Popa).
Anchetele desfășurate, atat prin mijloace electronice cat și clasice, în rândul
membrilor si sectiilor Academiei Române privind solicitările de achiziții nu au condus la
rezultate concludente.
1.1.4 Recuperarea arhivelor istorice
Pentru completarea patrimoniului Bibliotecii, anul 2011 a însemnat în primul rând
eforturi deosebite pentru recuperarea (întrun singur an în loc de trei ani) de la Arhivele
Naţionale ale României, a fondului de documente istorice (preluate abuziv pee baza unei
hotarari a CC PCR și retrocedate în baza Legii nr. 189 din 14.10.2010) și anume:
− 345.052 documente istorice, în 1996 de pachete (inventariate, cotate şi fişate);
− Documente istorice peceţi - 610 (inventariate, cotate şi fişate);
− Documente istorice suluri - 172 (inventariate, cotate şi fişate);
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− Arhiva Casei Comerciale Constantin Hagi Pop - 362 mape, 143.797 documente şi
410 registre.
1.2 Catalogarea şi indexarea documentelor
Câteva date statistice privind aceste activităţi sunt prezentate în continuare.
1.2.1 Catalogare şi indexare pe subiecte, cărţi
− Intrări în anul 2011:
17.062 ( fata de 12.786 in 2010) cărţi(c).
− Catalogare cărţi:
planificat 15.200 c., realizat 21.164 ( 18.631 in 2010)c.
− Indexare pe subiecte: planificat 15.200 c., realizat 21.164 (18.631 in 2010)c.
− Indexare CZU:
planificat 7.400 c., realizat 8.240 ( 8.081 in 2010)c.
− Restanţe (2000-2006): planificat 1.000 c., realizat 4.102 (48 în 2010)c.
1.2.2 Catalogare şi clasificare, periodice
− Au fost catalogate 441 titluri noi ( fata de 431 in 2010) şi un total de 47.641 ( fata de
43.170 in 2010) exemplare publicaţii periodice dintre care:
• intrări directe prin depozit legal 31.661 exemplare;
• intrări directe prin abonament 5.046 exemplare;
• intrări prin schimb internaţional, 2.980 exemplare;
• intrări prin donaţii 7.954 exemplare (dintre care 275 publicaţii ONU);
− Au fost îmborderate şi trimise la depozitele de unicate 38.795 exemplare + 120
volume + 191 CD-uri + 33 DVD-uri, iar la depozitul de dublete româneşti 8.713 exemplare de
periodice;
− În sistemul de cataloage al Bibliotecii (Geografic, Alfabetic şi Topografic) s-au
introdus 441 ( 421 în 2010) de titluri;
− Baza de date a fost actualizată şi completată cu 1.624 ( 1.477 în 2010) de titluri:
• 463 titluri noi de periodice intrate;
• 1.157 titluri de periodice vechi din depozitele Bibliotecii, reprezentând parte din
proiectul „Retroconversia periodicelor româneşti”, aflat în derulare.
1.3 Conservarea colecţiilor
În continuare se prezintă principalele date statistice:
− Au intrat în depozitele centrale 22.526 volume de monografii ( creştere cu 17 %
comparativ cu 2010), 38.915 unităţi de bibliotecă publicaţii seriale ( creştere cu 7%
comparativ cu 2010 ) şi 224 CD-uri şi DVD-uri ( creştere cu 105 % comparativ cu 2010 );
− Depozitul Dublete periodice româneşti a primit şi a prelucrat 8.713 unităţi publicaţii
seriale ( creştere cu 130 % comparativ cu 2010 );
− În scopul conservării au fost broşate/reparate 712 volume de monografii ( mai
puţin cu 40 % comparativ cu 2010 ) şi au fost legate 6.026 unităţi de publicatii periodice în
200 de volume (creştere 77 % comparativ cu 2010);
− S-a lucrat în continuare la înregistrarea stocurilor, punând numere de sistem la
1.021 volume monografii dublete şi a fost reorganizat, prin mijloace specifice, pentru a face
faţă volumului mare de intrări de publicaţii, spaţiul pentru depozitare la depozitele X şi XI
Periodice;
− Au fost puse la dispoziţia utilizatorilor din sălile de lectură Ioan Bianu şi N. N.
Constantinescu 83.682 volume monografii (creştere cu 30 % comparativ cu 2010) şi 77.733
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exemplare publicaţii seriale conţinând 1.943.325 unităţi de bibliotecă ( creştere cu 7,5 %
comparativ cu 2010);
− Refacerea legăturii documentelor care au suferit deteriorări, ca urmare a utilizării
intense sau a unei structuri deficitare: 200 cărţi, 209 periodice, 750 broşuri, 16 registre, 55
acte arhivă legate;
− Realizarea de sisteme de protecţie (cutii, mape, casete, plicuri), legarea arhivei,
confecţionarea de agende şi de legitimatii, tăierea la format a permiselor, fişelor şi buletinelor
de împrumut.
1.4 Digitizarea documentelor
Principalele activităţi desfăşurate sunt:
− Prezervarea electronică, în parteneriat cu Biblioteca Metropolitană Bucureşti, a
colecţiilor de Carte Românească Veche şi Periodice româneşti ale Bibliotecii Academiei
Române şi publicarea pe site-ul Dacoromanica, ( http://www.dacoromanica.ro/ ).
− Realizarea bibliotecii virtuale Manuscrise şi documente personale Emil Cioran,
donaţia George Brăiloiu ( http://www.biblacad.ro/manuscriseCioran.html ) prin scanarea şi
prelucrarea a 2.200 imagini.
− Realizarea, în colaborare cu firma UPC România, a bibliotecii virtuale Personaliăţi
care au schimbat lumea ( http://www.biblacad.ro/UPCprezentare.html ) prin prelucrarea a
3.500 de imagini scanate din format jpeg în format pdf multipage.
− Realizarea
expozitiei virtuale „CI Karadja –un diplomat european”
(http://www.biblacad.ro/karadja%20expo2.pdf )
− Prezervare electronică prin proiectul de scanare a periodicelor româneşti din
perioada interbelică, desfăşurat pe bază de contract cu Muzeul Holocaustului din
Washington; au fost scanate, prelucrate şi arhivate 220 000 imagini, reprezentând 28 titluri de
periodice.
− Prezervare electronică prin proiectul international Europeana Libraries:
Aggregating digital content from Europe′s libraries, prelucrarea a 2600 imagini şi elaborarea
fişelor bibliografice pentru colecţiile de fotografii, desene şi gravuri din secolele XVI – XX,
ale unor artişti străini, privind ţările române.
− Digitizarea presei româneşti de avangardă – prelucrarea şi elaborarea documentelor
pdf multipage (13 titluri - 181 documente pdf).
1.5 Utilizarea colecţiilor
Câteva cifre statistice sunt prezentate în continuare.
− Total permise eliberate: 2.576 ( 2.239 in 2010), din care 1.111 pentru utilizatori
reînscrişi (43,1%) şi 1.465 (56,9%) pentru utilizatorii nou înscrişi.
− Total vizite efectuate: 29.674 ( fata de 24.344 in 2010).
− Total tranzacţii de referinţe realizate 13.456 ( fata de 11.366 in 2010), dintre care
1.123 au fost informaţii primare şi 12.333 (8.496 in 2010) referinţe bibliografice; s-au acordat
256 referinţe prin telefon (192 in 2010) şi 281 (276 in 2010) referinţe prin e-mail.
− Total documente Împrumut la domiciliu (pentru cercetătorii din sistemul AR): 630
(775 in 2010) volume monografii, din care 628 au fost restituite depozitelor de publicaţii.
− Total documente Împrumut interbibliotecar: 13 ( 7 in 2010) monografii.
− Total documente Împrumut expoziţional: 25 ( 0 in 2010) titluri de periodice în 31
de volume.
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− Total cereri Împrumut internaţional 256 (255 în 2010) - 195 solicitări către
bibliotecile din străinatate, 61 solicitări din străinătate, față de 2010 - 171 solicitări către
străinătate, 84 solicitări din străinătate.
− Reproduceri transmise prin e-mail: 1.330 de imagini respectiv 50 titluri (cărţi şi
periodice) trimise la 32 ( 26 in 2010) de solicitanţi, deasemenea 256 imagini realizate pe
scanerul din sala de lectură N. N. Constantinescu şi trimise prin e-mail la 133 solicitanţi.
− Total reproduceri Xerox pentru Bibliotecă: 54.567 pagini.
1.6 Elaborarea bibliografiilor naţionale
Principalele activităţi au fost
− Bibliografia retrospectivă a cărţii (http://www.biblacad.ro/brc.html ) :
• Bibliografierea documentelor-carte (româneşti şi străine) din Catalogul-fişier
BAR, literele B, C, D, E, pentru perioada 1919-1952, realizată on-line în baza de
date BIB, în vederea realizării programului Bibliografia retrospectivă a cărţii (peste
4.000 de înregistrări în baza BIB)
• Completarea Bibliografiei Româneşti Moderne în baza de date BIB cu informaţii
bibliografice din izvoare tipărite, din colecţiile electronice ale altor biblioteci sau
pagini web.
• Elaborarea înregistrărilor de autorităţi în baza de date RAL 10 a catalogului
electronic al BAR pentru autorii specifici, identificaţi în baza de date BIB (peste
300 de înregistrări de autorităţi).
− Bibliografia retrospectivă a periodicelor (http://www.biblacad.ro/brc.html ):
• Bibliografierea literelor G-L şi literelor de legătură, pentru perioada: 1931-1935,
activitate ce a constat în diseminarea informaţiei din 529 publicaţii (23.200 numere)
• Înregistrarea fişelor bibliografice specifice într-un director electronic propriu.
• Verificări în fondurile proprii BAR (izvoare tipărite, bibliografii locale,
dicţionare, cataloage de specialitate), uniformizarea lucrării Bibliografia
Periodicelor şi întocmirea documentaţiei necesare în vederea publicării la Editura
Academiei Române.
− Bibliografia Mihai Eminescu:
• Prospectarea a 10 colecţii de periodice din perioada 1990-2005, redactarea şi
editarea informaţiei (introducerea şi repartizarea datelor în fişiere specializate,
organizate tematic).
• Revizuirea şi actualizarea informaţiei deja structurate.
Elaborarea şi înregistrarea fişelor bibliografice pentru perioada 1919-1952 a
determinat o îmbogăţire a bazei de date BIB cu peste 4.000 de înregistrări ( 7.000 în 2010) şi
a bazei de date RAL10 cu peste 300 de înregistrări.
1.7 Colecţii speciale
1.7.1 Manuscrise, carte rară
Au fost realizate următoarele activităţi:
− Achiziţii: Întocmire referate de achiziţie Fond „George Oprescu” şi Fond „Cărţi cu
autografe şi dedicaţii”.
− Fondul de corespondenţă: Redactare 455 fişe din fondul Tudor Vianu, catalogare
340 fişe şi verificare 120 fişe catalogate din fondul G. T. Kirileanu;
− Fondul de carte rară: redactare 12 fişe pentru noile intrări şi catalogare 11 titluri;
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− Fondul de Carte Românească Veche: corectură fişe CRV (baza ORB): 25 cote;
− Fondul de arhivă: reorganizarea fondului George Georgescu (11 mape), ordonarea
materialelor de arhivă şi corespondenţă donate de familia Brediceanu (14 mape) şi de
prozatorul şi publicistul Dumitru Ţepeneag (20 mape);
− Fondul Virgil Cândea: catalogare 600 titluri, inventariere 250 titluri;
− Biblioteci virtuale:
• extinderea bibliotecii virtuale Mihai Eminescu: catalogare manuscrise (Ms.
rom. 2259) 140 file (ff. 183-322); 60 fişe noi;
• realizarea bibliotecii virtuale Manuscrise şi documente personale Emil Cioran
(donaţia George Brăiloiu) www.biblacad.ro/manuscriseCioran.html ;
• traducerea prezentării manuscriselor lui Emil Cioran din Caietul program de
licitaţii al Casei Binoche et Guiquello;
• realizarea bibliotecii virtuale Manuscrise bizantine în colecțiile BAR (
www.biblacad.ro/bizantine.html ).
− Valorificare colecţii:
• Sala „Panaitescu-Perpessicius” a fost frecventată de 3.109 ( 2.218 in 2010)
cititori (vizite), cărora li s-au pus la dispoziţie: 2.652 ( 2.422 in 2010) volume
manuscrise, 818 ( 1.270 in 2010) volume cărţi româneşti vechi şi rare, 540.847 (
817.171 in 2010) piese de arhivă, 86.486 ( 40.910 in 2010) piese de corespondenţă,
12.570 documente istorice, 502 ( 477 in 2010) volume carte, 187 ( 158 in 2010)
volume periodice, 566 ( 270 in 2010) inventare şi 283 ( 24 volume in 2010)
fotocopii; a fost completată biblioteca uzuală;
• Sala „Virgil Cândea” a fost frecventată de 678 ( 561 în 201) cititori (vizite), care
au avut acces direct la cele 2.400 de volume aflate pe rafturi şi cărora li s-au pus la
dispoziţie alte 378 volume din depozitele generale.
• Depozitul de manuscrise - carte rară, au fost efectuate diverse lucrări de
inventariere a fondurilor de manuscrise, carte rară, carte românească veche şi
documente istorice şi în afara materialului servit pentru sala de lectură, au fost
servite 338 manuscrise, 347 cărţi româneşti vechi şi rare, 2.350 piese de arhivă,
5.773 piese de corespondenţă, 1.636 documente istorice, 11 fotocopii si 30 de
inventare pentru expoziţii şi vizite.
• Restaurări: 1.095 file din manuscrise şi cărţi rare, legăturile pentru 4 volume de
manuscrise, 45 file de arhivă, 10 documente istorice;
• Reproduceri digitale: 1.545 imagini din diverse materiale de corespondenţă,
5.620 imagini din diferite manuscrise, arhive şi documente, 619 imagini peceţi în
vederea realizării proiectului „Monasterium”, 3.200 imagini din diferite materiale
pentru expoziţii, imagini G. Enescu şi N. Grigorescu pentru proiectul UPC –
Personalităţi care au schimbat lumea;
1.7.2 Stampe, hărţi, muzică
Au fost desfăşurate următoarele activităţi:
− Întocmirea referatelor de achiziţie :
• Referate de achiziţie pentru „Fondul Ionescu Mihăieşti”
• Referate de achiziţie pentru „Fondul G.Oprescu”
• Referat de achiziţie pentru „Marcel Chirnoagă”
• Referat de achiziţie pentru „Desene italiene şi flamande”
• Referat de achiziţie pentru desene „Nichita Stănescu”
− Redactări de fişe de catalog pentru expoziţii :
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• 300 de fişe - expoziţia „Valori patrimoniale,” cu UPC
• 50 fişe - Expoziţia „În oanoarea Acad. G. Oprescu-”
• 30 - Expoziţia „Stampe japoneze din perioada Edo-”
• 15 fişe de catalogare şi conservare - Expoziţia „Braşovul şi Ţara Bârsei în arta
românească”
• 95 fişe de catalogare şi conservare - Expoziţia „De la Ugo da Carpi la Piranesi”• 53 fişe de catalog şi de conservare - Expoziţia „Principesa Elena Cuzun – un destin
în slujba României”
• 58 fişe de catalog şi de conservare - Expoziţia „Theodor Aman pictor şi gravor”• 60 de fişe de catalog - Expoziţia „180 de ani de la moartea lui Th. Aman”
• 99 de fişe de catalog şi conservare - Expoziţia „Rădăcini şi ecouri ale avangardei
Româneşti în colecţiile cabinetului de grafică al Bibliotecii Academiei Române”
• 68 fişe de catalog şi conservare - Expoziţia „Palatul Cotroceni- Palat al pionierilor
(1847-1977)
• 79 fişe de catalog - Expoziţia „Bicentenarul Carol Popp de Szathmari”
− Catalogare în Aleph 500 a 3603 de piese din colecţiile de fotografii, gravuri şi
desene, 3000 pentru digitizare şi 603 albume de artă şi fotografii
− Inventariere : 2390 de U.B. pentru fondul de fotografii şi albume de artă, hărţi,
partituri muzicale şi înregistrări audio-video
− Catalogare în Aleph 500 a 1300 de hărţi şi planuri şi 92 de fişe pentru partituri
muzicale
− Clasificare în CZU a 517 Unităţi Bibliotecăreşti pentru cărţi poştale, fotografii, etc
− Participare la Biblioteca virtuală”Personalităţi care au schimbat lumea”
• expoziţia virtuală din portalul Europeana Libraries
• introducerea pe internet a 256 metadate Franz Mandy
− Restaurări: 2 albume de artă şi 203 lucrări de grafică
− Reproduceri digitale: 3500 scanări pentru cititori şi pentru digitizare
− Utilizatori: cabinetele de stampe, hărţi şi muzică au fost vizitate de 1559 utilizatori:
1369 la stampe şi fotografii, 100 la hărţi 90 la muzică
− Conservare: rearanjarea depozitului de albume de artă- 3400 de albume de artă
• rearanjarea depozitului de grafică- 650 de Unităţi Bibliotecăreşti
• rearanjarea depozitului de fotografii, formatul IV-V-500 de fotografii
1.7.3 Numismatică
Principalele activităţi au fost:
− cercetări în domeniul numismaticii elenistice vest-pontice;
− reevaluarea, reconsiderarea, redatarea, emisiunilor de monede de aur vest-pontice
de tip Alexandru cel Mare şi Lysimach, una dintre cele mai de actualitate teme ale
numismaticii mondiale;
− analize XRF pe serii de stateri tip Alexandru cel Mare şi Lysimach, emisiuni de
metal comun ale oraşelor vest-pontice (prima investigaţie de acest tip);
− analiza monedelor persane de argint din colecţia proprie (între foarte puţinele
demersuri mondiale de acest gen pe monede persane);
− realizarea nucleului expoziţiei virtuale „Constantin Orghidan” pe site-ul BAR
(http://www.biblacad.ro/Orghidan_foto.html ), inclusiv cu aplicaţii multimedia, un film
consacrat monedelor Principatului Transilvaniei, cea mai reprezentativă colecţie de acest tip
din lume;
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− realizarea unui site pentru Buletinului Societăţii Numismatice Române (www.snr1903.ro)
Vizitatori înregistraţi : 50 persoane (specialişti consacraţi din toată ţara, inclusiv cei
mai avizaţi colecţionari), vizite: circa 400 ( 70 în 2010).
1.8 Informatizare
Activităţile desfăşurate au cuprins:
− Întreţinerea în stare de funcţionare a întregii reţele de calculatoare, periferice şi
reţelistică, foarte veche şi uzată atât fizic cât şi moral;
− Repunerea în funcţiune a reţelei wireless de la sălile de lectură şi izolarea acesteia
de reţeaua instituţiei din motive de securitate;
− Întocmirea documentaţiei necesare şi purtarea discuţiilor tehnice în vederea
schimbării vechiului server pe care erau gazduite in fapt 3 servere: a. router – cel care ruteaza
pachetele de date din reteaua interna catre Internet si invers, b. email – serverul de
comunicatii pe care sunt casutele de email ale angajatilor, c. site-ul bibliotecii – cel pe care
sunt gazduite site-ul de prezentare a bibliotecii si imaginile din aplicaţiile de Bibliotecă
virtuală;
− Întocmirea propunerilor de buget atât pentru inlocuirea vechilor caculatoare
achiziţionate în perioada 2001-2003 cât şi pentru achiziţionarea de licenţe pentru programele
utilizate în bibliotecă în vederea imbunătăţirii activităţii și respectarea legislației antipiraterie
software (Legea 8/96 modificată);
− Perfecţionarea continuă a serviciilor oferite de Sistemul Integrat de Bibliotecă
ALEPH atât catalogatorilor cât şi cititorilor;
− Rezolvarea incidentelor apărute în ALEPH în colaborare cu echipa de suport
ALEPH, ExLh, Budapesta prin modalitatea raportării acestor incidente în format electronic
pe site-ul ExLibris;
− Servicii de consultanţă în domeniul ALEPH oferite catalogatorilor din BAR în
colaborare cu echipa de suport ALEPH, ExLh, Budapesta;
− Întocmire 640 fişiere de autoritate – nume de persoane – în baza RAL 10: 640 şi
actualizare în baza RAL 01 a fiecărei înregistrări bibliografice a autorului respectiv;
− Deblocare 856 înregistrări prin schimbarea nivelului de acces al catalogatorului;
− Diverse corecturi în fişierele de autoritate;
− Elaborare machete de catalogare resurse speciale: stampe, fotografie, microfilm;
− Documentare în vederea elaborării machetelor de catalogare a resurselor
audio/video;
− Elaborarea modului de introducere a stocurilor în baza de date;
− Elaborarea tehnologiei optime de transformare a imaginilor din format tiff şi jpeg în
format pdf multipage pentru fiecare unitate editorială, în vederea uşurării transferului
informaţiei şi a consultării facile a publicaţiilor scanate;
− Publicarea pe site-ul BAR a unor evenimente ale Bibliotecii: expoziţii, seminarii,
colaborări externe, participări la conferinţe, informaţii de orice natură, noutăţi, etc
(http://www.biblacad.ro/manifestari.html ; http://www.biblacad.ro/expozitii.html );
− Inceperea realizarii versiunii în limba engleză a site-ului BAR
(http://www.biblacad.ro/teste/eng_index.html);
− Gestionarea poştei electronice oficiale a BAR: analizarea email-urilor,
redirecţionarea email-urilor şi răspunsuri punctuale la email-urile cititorilor care solicită
informaţii bibliografice prin scanare, xeroxare şi expediere directă (27);
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− Punerea la dispoziţia cititorilor a materialelor microfilmate (148 de cititori( vizite);
371 role consultate; confruntarea cu peridicul original în 52 de cazuri; oferirea de informaţii
către 148 de utilizatori; prelucrarea documentelor istorice microfilmate- 580 m.l. microfilm).
1.9 Activităţi de suport
S-au desfăşurat următoarele activităţi:
− Reautorizarea funcţionării celor 11 ascensoare aflate în dotarea B.A.R., precum şi
întreţinerea în stare de funcţionare continuă şi în siguranţă a acestora.
− S-au efectuat reparaţii la echipamentele care compun centrala termică: pompe,
vane, ionizator, servomotor, înlocuit filtre şi la hidrofor.
− Activitatea de prevenirea şi stingerea incendiilor (P.S.I.) a fost externalizată, s-au
luat măsuri pentru respectarea normelor P.S.I. şi s-au efectuat instructaje periodice cu
salariaţii.
− S-au efectuat revizia şi reparaţiile necesare la toate echipamentele de ventilaţiecondiţionare.
− S-au efectuat activităţile de reparaţii şi întreţinere curentă a clădirii instituţiei şi a
instalaţiilor aferente.
− S-au efectuat dezinsecţii ale spaţiilor din cadrul B.A.R.
− S-au întocmit, în format electronic, listele de inventariere conţinând mijloacele fixe
şi obiectele de inventar aflate în dotarea B.A.R .
− S-au mutat cărţile (cca 200.000 vol.) aflate la Casa Academiei (în depozitele S-220,
S-216, S-212) la sediul Bibliotecii Academiei Române.
− Biblioteca a fost dotată cu un autoturism (B76VZI) prin transfer cu titlul gratuit de
la Fundaţia Patrimoniu (Contractul de comodat nr. 4452/21.11.2011).
− Paza B.A.R. şi a depozitelor de dublele a fost externalizată, fiind asigurata de S.C.
Swat Force S.R.L.

2. Evoluţia instituţiei în perioada raportată.
2.1 Colaborarea cu instituţii/organizaţii culturale
2.1.1 Colaborare cu instituţii/organizaţii culturale din ţară
− Asociaţia Bibliotecarilor Români, colaborare profesională pentru:
• Alcătuirea Ghidului de catalogare sub egida A.B.R.
• Reuniuni ale Grupului Lives-RO în cadrul Secţiei de Catalogare-Indexare
− Biblioteca Naţională a României, colaborare instituţională in activitati ca:
• Depozit legal,
• Catalogul Colectiv al Periodicelor Străine,
− Editura Academiei Române şi Redacţiile revistelor academice, colaborare
instituţională pentru:
• Achiziţii/donaţii,
• Acorduri de schimb internaţional
− Arhivele Naţionale ale României, colaborare instituţională în vederea recuperării
celor 1996 de pachete de documente istorice, aflate în regim de custodie din 1979.
− Biblioteca Metropolitană Bucureşti, acord de colaborare, proiectul Daco-Romanica.
− Biblioteca Judeţeană Astra din Sibiu, acord de colaborare, proiectul Manuscrisele
şi documentele Emil Cioran,
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− Institutul de Cercetare-Dezvoltare în Informatică ICI-Bucureşti, colaborare
profesională, proiect SIMBNR - Sistem Integrat pentru Managementul Bibliografiei
Naţionale Retrospective: 1508-1918
− S.C. Institutul pentru Tehnică de Calcul S.A., colaborare precontractuală, proiect
BYZANTION - Byzantine and Post-Byzantine Landmarks of Manuscript Illuminations,
− Firma SIVECO Romania pentru proiecte cu finanțare europeană (proiect STUDITE
- Les manuscrits et reliures byzantines);
− Cu Muzee din România şi Republica Moldova, colaborare profesională, proiecte
expoziţionale:
• Muzeul Colecţiilor de Artă, 1 expoziţie
• Muzeul Naţional Cotroceni, 3 expoziţii
• Muzeul Naţional „George Enescu”
• Muzeul de Artă din Braşov, 3 expoziţii
• Muzeul de Artă din Timişoara, 1 expoziţie
• Complexul Muzeal Naţional din Moldova, 2 expoziţii
− Institutii dîn domeniul numismaticii
• Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti
• Muzeul Naţional de Istorie al României
• Societatea Numismatică Română
• Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor
− Institutul de istoria Artei „G.Oprescu”, colaborare profesională, sesiune ştiinţifică
şi proiect expoziţional Theodor Aman 180 de ani de la naştere,
− Ministerul
Culturii, colaborare profesională, sesiune ştiinţifică şi proiect
expoziţional Carol Popp de Szathmari 200 de ani de la naştere,
− Institutul Cultural Român, colaborare profesională, sesiune ştiinţifică şi proiect
expoziţional Rădăcini şi ecouri ale Avangardei Româneşti în colecţiile de grafică ale B.A.R.
− Firma UPC – România, contract de sponsorizare pentru proiectul Personalităţi care
au schimbat lumea, concretizat întro bibliotecă virtuală.
− CODART (Curators of Dutch Art), colaborare profesională, participare la Congrese
cu material referitor la colecţiile Bibliotecii
− Primăria Sectorului II, colaborare profesională, Galeria Dialog
− Art Society, colaborare profesională, expoziţii.
2.1.2 Colaborare cu parteneri externi
2.1.2.1 Schimb internațional
− 442 parteneri din 63 de ţări, biblioteci şi alte instituţii, colaborare instituţională în
cadrul schimbului internaţional de publicaţii. Statistica schimburilor este :
• cărţi primite 428; cărţi trimise 12
• exemplare periodice – primite 4.506 (862 titluri); trimise 9.117
2.1.2.2 Parteneri in proiecte si actiuni culturale
− Koninklijke Bibliottheek, Olanda, colaborare contractuală, partener alături de cele
mai reprezentative 25 de biblioteci din 14 ţări europene în proiectul Europeana
Libraries: Aggregating digital content from Europe′s libraries;
− Centre de Conservation du Livre, Franţa, colaborare contractuală, partener alături
de 8 instituţii specializate din 7 ţări europene printre care The National Hellenic
Research Foundation (Grecia), SIVECO (Romania), Laterna Magica (Ungaria),

13

International Academic Projects (Anglia), EU Relations GEIE (Italia), Afyonkarahisar
Valiliği (Turcia) în proiectul STUDITE - Les manuscrits et reliures byzantines;
− Biblioteca Universităţii Cordoba; Biblioteca Sagrada Familia - Barcelona,
Biblioteca Vapor Vell de Barcelona, Biblioteca Jaume Fuster – Barcelona, Biblioteca
Ignasi Iglesias Can Fabra de Barcelona, Biblioteca Publică de Stat din Tarragona,
Biblioteca de Andalucia-Granada; M.E.P. Europrojects Granada, biblioteci spaniole
partenere pe baze contractuale, in proiectul european Creşterea calităţii serviciilor de
bibliotecă specializate în relaţia cu publicul tânăr, unde Biblioteca Academiei
Române este partener principal (in cadrul proiectului Leonardo da Vinci LLPLDV/PLM/2011/RO/236 ).
− Pentru cercetare în domeniul numisnmaticii cu
• American Numismatic Society
• British Museum, Department of Coins and Medals
− Muzeul Holocaustului din Washington, colaborare contractuală în cadrul proiectului
comun de prezervare electronică a Periodicelor româneşti din perioada interbelică .
− Ambasada Romaniei la Stockholm pentru organizarea conferintei „ C.I. Karadja –
A
Romanian
Diplomat
of
Swedish
Descent”
(http://www.biblacad.ro/Draft%20programme%209th%20of%20March%20_2_.pdf )
si a expozitiei „ C.I. Karadja –a Romanian Diplomat” ( curator:. Lorenta Popescu)

2.2 Participarea la programe/proiecte naţionale sau internaţionale
2.2.1 Proiecte internaţionale (http://www.biblacad.ro/in_colaborare.html ):
− Les manuscrits et reliures byzantines, le projet STUDITE ; Grant A.N.-2011 0960/001/001, CU7-COOP7, CULTURE PROGRAMME ; Coordonator Franţa Centre de Conservation du Livre, ţări partenere : Anglia, Grecia, Italia, România
(BAR, SIVECO), Turcia şi Ungaria; perioada mai 2011–mai 2013; buget aprobat
29.250 euro (cofinanţare 50%); coordonator BAR : Gabriela Dumitrescu.
− Aggregating digital content from Europe′s libraries, project Europeana Libraries;
Grant A. N. 270933; Coordonator Olanda - Koninklijke Bibliottheek, parteneri: 25
mari biblioteci din 14 ţări europene; perioada ianuarie 2011 – decembrie 2012; buget
aprobat 70.000 euro (cofinanţare 20%); coordonator BAR: Cătălina Macovei.
− Creşterea calităţii serviciilor de bibliotecă specializate în relaţia cu publicul tânăr
– proiect european LLP-LDV/PLM/2011/RO/236; Coordonator Biblioteca Academiei
Române, 8 parteneri din Spania, perioada iunie 2011 – octombrie 2012; buget aprobat
40.752 euro (cofinanţare 20%); coordonator proiect: Iuliana Delia Balaican.
− Scanarea periodicelor româneşti din perioada interbelică – proiect desfăşurat în
colaborare cu Muzeul Holocaustului din Washington, perioada 2008-2012,
coordonator BAR: Dr. Măriuca Stanciu.
2.2.2 Proiecte naţionale:
− DACOROMANICA-Biblioteca digitala a Romaniei ( in desfasurare)
(http://www.bibliotecametropolitana.ro/listare-subcategorii.aspx?catId=10&c=2 ) ,
în parteneriat cu Biblioteca Metropolitană Bucureşti, început in anul 2007.
− SIMBNR- Sistem integrat on-line pentru managementul bibliografiei naţionale
retrospective (http://www.biblacad.ro/bnr/index.html )în parteneriat cu Institutul de
Cercetare-Dezvoltare în Informatică ICI-Bucureşti( finalizat in 20011) constand din:
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• elaborarea sisteului informatic, incedpand cu 2008, coordonator Cornelia
Lepădatu;
• elaborarea conţinutului digital: BAR, începând din anul 2008, coordonator
Maria Buturugă.
− Enciclopedia Literaturii Române Vechi, în parteneriat cu Institutul de Istorie şi
Teorie Literară „G. Călinescu”: Serviciul Manuscrise Carte-Rară.
− Dicţionarul Scriitorilor Români, în parteneriat cu Institutul de Istorie şi Teorie
Literară „G. Călinescu”: Serviciul Manuscrise Carte-Rară.
− Propunerea de proiect Byzantine and Post-Byzantine Landmarks of Manuscript
Illuminations – BYZANTION, în parteneriat
cu S.C. Institutul pentru
Tehnică de Calcul S.A. (depusă la Competiţia 3 PARTENERIATE - 2011 organizată
de UEFISCDI, în curs de evaluare internaţională).
− Propunerea de proiect Arhiva contemporană a tradițiilor populare românești –
paralelă între fotografia de altădată și cea de azi (depusă la AFCN, în curs de
evaluare, buget 77.595 lei, suma solicitată 48.650 lei, coordonator Alina Popescu).
2.3 Acţiuni de publicitare a proiectelor/rezultatelor proprii ale instituţiei
2.3.1. Publicații
Nouă autori din BAR au fost autori/coautori la un număr de 21 materiale publicate:
− Caranfil, Ligia. Conferinta LIBER de la Barcelona: bibliotecile
fata-n fata cu ciberspatiul în Revista Biblioteca. Revistă de bibliologie şi ştiinţa
informării nr. 9/2011.
− Desa, Ileana-Stanca. Primul calendar gălăţean. in Revista de Istorie a Presei, nr.
6/2011.
− Dumitrescu, Gabriela. The Romanian Academy Library, în Romanian Libraries din
colecţia „Biblioteca ABR”, coordonator, prof. univ. Mircea Regneală, 2011.
− Dumitrescu, Gabriela. Noaptea bibliotecilor. Ghid, octombrie 2011.
− Dumitrescu, Gabriela; Emandache, Alexe Marian (colaboratori la ). Atlas istoric al
Mănăstirilor şi Schiturilor Ortodoxe din România, Editura Bibliotecii Naţionale a
României, 2011
− Dumitrescu, Gabriela; Emandache, Alexe Marian (colaboratori). Pagini din istoria
monahismului ortodox în revistele bisericeşti din Romania -Personalităţi; Aşezăminte
monahale; Cultură, artă, documente, Editura Bibliotecii Naţionale a României,
Editura Mitropolit Iacov Putneanu, 2011.
− Filip, F. G. Constantin I Karadja in the collections of the Romanian Academy
Library in ACADEMICA, 2011, nr 8-9 (anul XXI; 250-251, p 68-77).
− Lascu, Mădălina. Capitolul Manie epistolară în volumul Întâlniri cu Cioran,
Bucureşti, Editura Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, 2011 (pp. 88-149).
− Macovei, Cătălina. Elemente definitorii în avangarda românească, postfaţă la
catalogul : Rădăcini şi ecouri ale Avangardei în colecţiile de grafica ale Bibliotecii
Academiei române, 2011
− Macovei, Cătălina; Spirescu Irina. Lumea românească în imagini, Noi Media
Print, 2011
− Petac, Emanuel; Ştefan, Vasiliţă; Virgil, Ioniţă. Consideraţii privind un tip monetar
histrian rar din perioada elenistică (About a rare Istros coin type from the Hellenistic
period), in Studii şi Cercetări Numismatice, 13, 2010, Editura Academiei Române,
Bucureşti, 2011, p. 181-188.
− Petac, Emanuel, Gabriel Talmatchi, Virgil Ioniţă, The daric coin hoard from
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Orgamé, Tulcea county, in Proceedings of the XIVth International Numismatic
Congress from Glasgow, 2008, Spink & Son, London, 2011, p. 331-336.
− Petac, Emanuel, Aspecte ale circulaţiei monetare în Dacia romană (106-275
p.Chr.) (Aspects de la circulation monétaire en Dacie romaine, 106-275 ap. J.-C),
Wetteren, 2011, 392 p, (ISBN 978-90-77297-83-4).
− Petac, Emanuel, From Alexander the Great staters to Lysimachus type. Around the
chronology of some Messambrian and other West Pontic staters, in American Journal
of Numismatics, 23, 2011, New York, p. 7-14.
− Petac, Emanuel, Gheorghe Niculescu, Migdonia Georgescu, The Fineness of
Persian Silver Sigloi, in Numismatic Chronicle, Spink & Son, London, 2011.
− Petac, Emanuel, Aurel Vilcu, , Bogdan Constantinescu, Cătălina Chiojdeanu,
Daniela Stan, Gheorghe Niculescu, Considerations regarding the Greek gold coins
struck during the 4th to the 1st centuries B.C. in the light of the XRF analysis, Peuce,
9, serie nouă, 2011, p. 501-512.
− Petac, Emanuel, Istros numismatic repertory – from the Alexander the Great staters
to Lysimachus type, in Antiquitas Istro-Pontica. Mélanges d’archéologie et d’histoire
ancienne offerts ä Alexandru Suceveanu, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2010, p. 569574.
− Petac, Emanuel; Aurel Vîlcu. A significant correction for Price 963 : not Istros, but
a Seleucid mint, in Studii şi cercetări de numismatică, 14, 2011, Editura Academiei
Române, Bucureşti.
− Popescu, Alina. Arhitectural Survey of the Bucharest Synagogue, in Studia
Hebraica, nr. 9-10, Editura Universităţii Bucureşti, 2011.
− Popescu, Alina. Urban types for European Judaism in 19 century as reflected in
visual arts, in Studia Hebraica, nr. 11, Editura Universităţii Bucureşti, 2011.
− Stanciu, Măriuca. Moses Gaster în Lingvişti şi filologi evrei , Editura Hasefer,
2011, pp. 79-83
− Stanciu, Măriuca. The Mural Paintings of Moldavian Synagogues – a surprising
documentary source in Studia Hebraica 9/10 (2009-2010), publicat 2011, pp. 112-122.
A fost inceputa postarea on-line pe site BAR a lucrarilor elaborate si publicate de
autori din institutie (http://www.biblacad.ro/publicatii.html )
2.3.2. Comunicări la conferințe
Un număr de 9 salariaţi au prezentat 17 comunicări la opt conferinţe naționale si
patru internaționale:
− Buturugă, Maria. Données d'autorité pour la bibliographie nationale rétrospective
roumaine en ligne, la Conferinţa Internaţională de Biblioteconomie şi Ştiinţa
Informării Inovare în bibliotecă -BIBLIO 2011, Braşov, 3-5 iunie 2011.
− Buturugă, Maria. Bibliografia Retrospectivă Naţională - bibliografie on-line, la
Colocviul Biblioteca ştiinţifică în societatea informaţională, organizat de Biblioteca
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, 12 octombrie 2011.
− Buturugă, Maria. Bibliografia Românească Modernă în format on-line,
Simpozionul Sistem Integrat pentru Managementul Bibliografiei Naţionale
Retrospective, Bucureşti 5 decembrie 2011.
− Căzănaru, Svetlana. Istoria bibliografiei româneşti în imagini, Simpozionul Sistem
Integrat pentru Managementul Bibliografiei Naţionale Retrospective, Bucureşti, 5
decembrie 2011.
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− Crăciunescu, Alexandra. Antim Ivireanul şi un manuscris românesc controversat, la
Sesiunea de Comunicări Biblioteca ASTRA – 150 de ani de lectură publică (18612011), Sibiu, 4-6 noiembrie 2011.
− Desa Ileana-Stanca. Un publicist şi o revistă interbelică: Sandu Tudor şi „Floarea
de Foc”, la Congresul Naţional de Istoria Presei, Constanţa, 14-16 aprilie 2011.
− Dobre, Carmen. Calea Victoriei, nr. 125: Campanie integrată de comunicare pentru
atragerea publicului cititor în Biblioteca Academiei Române, Simpozionul Naţional
„Mijloace Moderne de Atragere a Publicului în Biblioteci“. Ediţia a II-a, Brăila, 18-20
mai 2011.
− Dragu, Mihaela. MARC21-UNIMARC, la reuniunea profesională de CatalogareIndexare, din cadrul celei de-a 22-a Conferinţe Naţionale ABR, Sibiu, 8 septembrie
2011.
− Filip, Florin. Information Technology and Cultural Heritage, Lecture at Uppsala
University, Suedia, Uppsala, 8 martie 2011.
− Filip, Florin. C. I. Karadja in Romanian Academy Library Collections - C. I.
Karadja a Romanian Diplomat of Swedish Descent, Stockholm, 9 martie 2011.
− Filip, Florin. Constantin Caradja a forgotten passionate bibliophile and great
donnor, Conferinţa internaţională „Ştiinţa informaţiei şi cultura informaţiei”, Sibiu, 1415 iunie 2011.
− Filip, Florin. Designing and building modern information systems, Plenary lecture,
IIS-International Workshop on Intelligent Information Systems, Chişinău, 12-14
septembrie 2011.
− Radu, Luminiţa. Bibliografia retrospectivă a periodicelor între tradiţie şi
modernitate, la Sesiunea de Comunicări Biblioteca ASTRA – 150 de ani de lectură
publică (1861-2011), Sibiu, 4-6 noiembrie 2011.
− Radu, Luminiţa. Bibliografia Periodicelor Româneşti între tradiţie şi modernitate,
Simpozionul Sistem Integrat pentru Managementul Bibliografiei Naţionale
Retrospective, 5 decembrie 2011.
− Stanciu, Măriuca. Romanian Jews in Europe: Moses Gaster and Lazăr Şăineanu,
Conferința Internaţională „I am a Romanian – the route Bucharest – Tel Aviv”, BeerSheva (Israel) 29-30 martie 2011.
− Stanciu, Măriuca. Text şi imagine: o cale ignorată de la tradiţia masoretică la
avangardă, Conferinţa Internaţională „Bucureşti – Zurich – Paris – Tel Aviv:
Avangardişti români şi evrei din spaţiul cultural românesc”, (co-organizator),
București, 26-27 mai, 2011.
− Stanciu, Măriuca. Conferința internațională „Între apus şi răsărit – lumea
sinagogilor româneşti” (invitat special – keynote speaker), Ierusalim (Israel), 28
martie 2011.
2.3.3. Participări fără comunicări la conferințe și la alte evenimente culturale
Un număr de 22 salariaţi au participat fără comunicări la 11 evenimente culturale ( 6
in tara si 6 peste hotare):
− Berechet L., Caranfil Ligia, Desa Ileana-Stanca, Duvalmă Elena Graţiela, Duvalmă
Robertino. A XXII-a Conferinţa naţională A.B.R. : Bibliotecile în Societatea
Cunoaşterii, Biblioteca Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu,7-9 septembrie 2011;
− Bozieru Florentina Elena, Cristea Luminiţa, Gat Nicoleta. Lansarea proiectului
Enciclopedia României, Bucureşti, 21 iunie 2011, Casa Academiei ( au organizat
Expoziţia- suport).
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− Căzănaru Svetlana, Dobre Carmen. Conferinţa Internaţională Ştiinţa Informaţiei şi
Cultura Informaţiei, Sibiu, 14-15 aprilie: 2011.
− Caranfil Ligia.Workshop Europeana Libraries, Haga, mai 2011.
− Duvalmă Elena Graţiela, Duvalmă Robertino, Radu Luminiţa Sesiunea Naţională
de Comunicări Ştiinţifice PROBIB, ed. IV, Piteşti 20-21 mai 2011.
− Caranfil Ligia. Conferinţa anuală LIBER, Barcelona, septembrie 2011;
− Dobre Carmen, invitat special pentru susţinerea workshop-ului „Metode şi tehnici
de cunoaştere a comunităţii“. Conferinţa Naţională a ANBPR, Ediţia a XXII-a, Poiana
Braşov, 20-21 octombrie 2011
− Dragu Mihaela. EUROPEANA Libraries Workshop: Europeana Libraries, Google
Books and more: the integration of online research resources in Europe, în cadrul
celei de-a 40-a Conferinţe Anuale LIBER, Spania, Barcelona, 29 iunie 2011.
− Kovari Luminita si Balaican Delia , Digital Preservation and Access to Cultural
Resources: ICT Call 9 I Information Day, 15 November, Luxemburg
− Rafailă Maria. Conferinţa Anuală a ICLM - Literatura şi Muzica, Italia,
Chiaravalle, 26-29 septembrie 2011.
− Roiu Cristina Ioana. Conferinţa
Internaţională
EuropeanaTech Connect
(Conferinţa finală a proiectului EuropeanaConnect), Viena, 4 - 5 Octombrie 2011.
− Stanciu, Măriuca. Conferința internațională „Între apus şi răsărit – lumea
sinagogilor româneşti” (invitat special), 28 martie 2011.
2.4 Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării colecţiilor
Serviciul Manuscrise Carte-Rară și Cabinetul de stampe au organizat un număr de 17
expoziţii ( 16 in tara si una in strainatate), toate consemnate
pe site-ul BAR
(http://www.biblacad.ro/expozitii.html): Coordonator : Gabriela Dumitrescu
− 15 ianuarie, Ziua Naţională a Culturii Româneşti, expoziţie organizată în onoarea
acad. George Oprescu;
− 1 martie, 75 de ani de la naşterea poetului Marin Sorescu;
− 3-11 martie, pregatire si participare la expoziţia şi simpozionul Constantin I.
Karadja de la Ambasada României din Stockholm, Suedia;
− 14 martie, Valori culturale universale în colecţiile Bibliotecii Academiei Române;
− 29 martie, Expoziţie UPC;
− 4 aprilie, De la Alchimie la chimia modernă, 2011 anul chimiei;
− 12 aprilie, Emil Cioran, 100 de ani de la naştere;
− 23 mai, Sweden in the manuscripts and rare books of the Romanian Academy
Library;
− 26 mai-17 iunie, Rădăcini şi ecouri ale Avangardei în colecţiile de grafică ale
Bibliotecii Academiei Române;
− 1 iunie, Donaţia George Brăiloiu;
− 17-18 iunie, Manuscrise bizantine în colecţiile B. A. R.;
− 11 iulie, Trei generaţii de intelectuali: Tiberiu, Coriolan şi Caius Brediceanu;
− 2 sept - 30 nov, De la Ugo da Carpi le Piranesi, la Muzeul de Artă din Timişoara
− 1-2 octombrie, Noaptea Bibliotecilor: Corpus Juris Civilis. Coduri civile în
colecţiile Bibliotecii Academiei Române;
− 1-2 octombrie, Noaptea Bibliotecilor: Valori de patrimoniu în colecţiile de
manuscrise şi carte rară ale B. A. R.;
− 1-14 octombrie - 180 de ani de la naştere şi 120 de la moartea lui Th. Aman
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− 25 octombrie, vizita scriitorului Jean Delumeau la sala „Virgil Cândea”
− 5 decembrie, Bibliografia Retrospectivă Online (Bibliografia Românească Veche) –
redactarea listelor de autoritate pentru autori;
− 7 decembrie, Constituţiile României;
− 10 decembrie, Rădăcini şi ecouri ale Avangardei în colecţiile de grafica ale
Bibliotecii Academiei Române, la Biblioteca Centrală Universitară.
Evenimentul naţional Noaptea Bibliotecilor (http://www.noapteabibliotecilor.ro/ )care
a reunit un apreciabil număr de biblioteci, librării, edituri şi alte instituţii şi organizaţii
culturale, s-a desfăşurat în noaptea dintre 1 şi 2 octombrie 2011. A fost prima ediţie a acestui
eveniment care se doreşte a deveni anual şi a avut un impact puternic la nivelul publicului
larg.
Biblioteca Academiei Române a participat cu un program bogat, variat şi bine primit
de public: concerte de muzică live, momente teatrale, o expoziţie de grafică şi una de carte
veche (ambele cu piese de patrimoniu), o expoziţie de fotografie contemporană, comunicări
ştiinţifice, mese rotunde, proiecţii de mici documentare privitoare la bibliotecă şi colecţiile ei
(materiale realizate chiar de colectivul bibliotecii), vizită ghidată prin cabinetele de colecţii
speciale şi informaţii de specialitate (http://www.noapteabibliotecilor.ro/bucuresti/bibliotecaacademiei-romne-din-bucuresti/ ). Publicul, care a fost foarte variat din punct de vedere al
vârstei şi al pregătirii profesionale, a fost estimat la aproximativ 1.200 de persoane.
Actiunea a fost conceputa, pregatita si desfasurata sub coordonarea colegelor Alina
Popescu, Svetlana Căzănaru și Carmen Dobre. In realizarea ei s-au implicat , cu putine
exceptii, toate compartimentele de multe ori cu întregul efectiv.
Evenimentul a dus la creşterea numărului de vizitatori pe site-ul instituţiei, în luna
octombrie 2011 înregistrându-se peste 6.000 de vizitatori spre deosebire de celelalte luni unde
media de vizitatori este în jur de 5.000. Accesarea directă a documentelor aflate pe site-ul
BAR privitoare la Noaptea Bibliotecilor a fost, doar în luna octombrie, de 492 de vizitatori pe
eveniment şi 267 vizitatori pe folderul de fotografii.
2.5 Acţiuni/activităţi media/redacţionale
2.5.1. Acţiuni media
− Mediatizarea evenimentului „Noaptea Bibliotecilor” 1-2 oct. 2011: evenimentul
anunţat și comentat cu privire la Biblioteca Academiei Române atât înainte cât şi după
eveniment: Radio Cultural (emisiune in direct cu o săptămână înainte de eveniment),
TVR, Pro TV, blog-uri, presă on-line, pagina oficială a evenimentului naţional
„Noaptea Bibliotecilor” http://www.noapteabibliotecilor.ro/
− Înregistrare-interviu cu Ioana Feodorov în sala „Virgil Cândea” a Bibliotecii
Academiei Române, Radio România Actualităţi, 26.01.2011.
− Donaţia manuscriselor Emil Cioran de către George Brăiloiu, Conferinţă de presă
organizată de Biblioteca Academiei Române, Sala de expoziţii „Theodor Pallady”
01.06.2011.
− Filip F.G. – Interviu despre Manuscrisele Cioran, ziarul Gândul, 08.10.2011
− Catalina Macovei - Prezentări la Radio internaţional şi radio cultural; Prezentări la
Tv cultural Bucureşti şi Timişoara; Colaborare cu TVR, Pro Tv, etc, cu materiale din
colecţii sau cu texte; Promovarea tuturor proiectelor Cabinetului de stampe la
Radiodifiuziune.
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− Rădăcini şi ecouri ale Avangardei în colecţiile de grafică ale Bibliotecii Academiei
Române, Conferinţă de presă, organizată de organizatorii expoziţiei, la Biblioteca
Academiei Române mai 2011;
2.5.2. Alte activități și recunoașteri
− Bădescu Emanuel - consultant în Comisia Filatelică, pentru domeniul istoriei şi
iconografiei;
− Bădescu Emanuel – 24 articole, privitoare la istoria fotografiei, în suplimentul
literar al „Ziarului de Duminică”;
− Buturugă Maria - Diplomă de menţiune, pentru participare activă la organizarea şi
desfăşurarea Târgului Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică sub auspiciile
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” ,
Chişinău, 13 octombrie 2011.
− Dragu Mihaela; Rafailă Maria - Diplomă Premiul I pentru afişul manifestării
Prezenţe Româneşti în Biblioteca Universităţii Catolice din Leuven (acordată BAR) la
Concursul Naţional de Afişe de Bibliotecă, Brăila, 19 mai 2011;
− *** - Diploma acordată Bibliotecii Academiei Române cu ocazia sesiunii de
comunicări ASTRA – 150 de ani de lectură publică , Sibiu, 4-6 nov 2011.
− Macovei Cătălina - consultant ştiinţific în Consiliul Ştiinţific al Muzeului Naţional
al Hărţilor;
− Petac Viorel - redactor şef la revista Buletinul Societăţii Numismatice Române;
− Radu Mariana - consultant ştiinţific în Consiliul Ştiinţific al Muzeului Naţional al
Hărţilor;
− Radu Mariana - Activitate publicistică pe profilul istoriei urbane pe site-ul
Bucureştii vechi şi noi;
2.6 Profilul utilizatorilor/beneficiarilor actuali
Repartizarea documentelor difuzate după conţinut:
1
Generalităţi
2
Filozofie, psihologie
3
Ştiinţe sociale, religie
4
Ştiinţe politice
5
Ştiinţe economice
6
Drept, administraţie
7
Învăţământ
8
Etnografie, folclor
9
Matematică, fizică, chimie
10
Geologie, biologie, botanică, zoologie
11
Medicină
12
Tehnică, inginerie, industrii
13
Comerţ, marketing, management
14
Arte
15
Sport
16
Lingvistică
17
Literatură română
18
Literatură univerală
19
Geografie
20
Arheologie, istorie, ştiinţe ale istoriei, biografii
20

2010
4,50 %
2,15 %
3,20 %
3,50 %
4,16 %
8,67 %
4,5 %
1,75 %
1,75 %
2,30 %
5,04 %
2,58 %
2,83 %
4,60 %
1,72 %
5,25 %
9,30 %
12,9 %
3,71 %
9,90 %

2011
4,80 %
3,05 %
3,50 %
3,83 %
4,26 %
7,80 %
4,97 %
1,80 %
1,85 %
2,80 %
5,54 %
2,45 %
4,78 %
4,90 %
2,02 %
7,25 %
9,80 %
12,40 %
3,50 %
8,70 %

2.7 Categorii de utilizatori/beneficiari în perioada raportată
In anul 2011 au beneficiat de serviciile Bibliotecii 2.576 cititori structuraţi după cum
urmează:
Nr.

%

Nr.

După continuitate:
Reînscrişi
Nou înscrişi

După naţionalitate:
1.111 43,10 Români
1.465 56,90 Alte naţionalităţi

După statutul ocupaţional:
Profesii intelectuale
Tehnicieni, maiştri
Funcţionari
Muncitori
Elevi
Studenţi
Pensionari
Casnice
Şomeri
Alte categorii

1.183
6
55
1
11
719
499
1
13
19

45,90
0,20
2,10
0,04
0,40
28,00
19,40
0,04
0,50
3,42

%

2.517 97,70
59
2,30

După vârstă:
Sub 14 ani
Între 14-25 ani
Între 26-40 ani
Între 41-60 ani
Peste 61 ani

4
422
859
606
685

După sex:
M
F

1.391 54,00
1.185 46,00

0,14
16,40
33.34
23,50
26,60

2.8 Analiza utilizării spaţiilor de lectură ale instituţiei;
− Sala de lectură „Ioan Bianu”, 90 locuri, 2.890 monografii cu acces liber la raft.
Gradul de ocupare a sălii în anul 2011 a fost de 56,6% (faţă de 44,5% în 2010).
− Sala de lectură „ N. N. Constantinescu”, 40 locuri, 1836 de publicaţii cu acces liber
la raft. Gradul de ocupare a sălii în anul 2011 a fost de 44,43% (faţă de 32,5% în 2010).
Au fost puse la dispoziţia utilizatorilor din sălile de lectură Ioan Bianu şi N. N.
Constantinescu 83.682 volume monografii (creştere 30 % comparativ cu 2010) şi 77.733
exemplare publicaţii seriale conţinând 1.943.325 unităţi de bibliotecă ( creştere 7,5 %
comparativ cu 2010);
− Sălile de referinţe: una (cu o suprafaţă de 54 m pătraţi) este dotată cu PC-uri şi se
obţin informaţii de pe catalogul on-line, cealaltă, cu o suprafaţă de 154 m pătraţi este dotată
cu fişiere de lemn şi metalice şi se obţin referinţe prin intermediul cataloagelor tradiţionale,
sistematice şi alfabetice. Biblioteca uzuală, conţine 966 publicaţii de referinţă. Total tranzacţii
de referinţe realizate 13.456
− Sala de lectură „Panaitescu-Perpessicius”, 40 locuri, 3109 vizite, s-au consultat:
2.652 volume manuscrise, 818 volume cărţi româneşti vechi şi rare, 540.847 piese de arhivă,
86.486 piese de corespondenţă, 12.570 documente istorice, 502 volume carte, 187 volume
periodice, 566 inventare şi 283 fotocopii.
− Sala „Virgil Cândea”, 16 locuri, a fost frecventată de 678 cititori, care au avut acces
direct la cele 2.400 de volume aflate pe rafturi şi cărora li s-au pus la dispoziţie alte 378
volume din depozitele generale.
− Sala: „G. Oprescu” (Cabinetul de Stampe) 28 locuri, 1369 vizite.
− Sala: „ Simion Mehedinti” (Cabinetul de Hărţi) 20 locuri, 100 vizite.
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− Sala: „Dimitrie Cuclin” (Cabinetul de Muzică) 20 locuri; total 90 vizite, s-au pus la
dispoziţie 150 de partituri muzicale.
Depozitele existente nu corespund din punct de vedere al normelor de conservare
internaţională: nu sunt etanşe , intrând mult praf, sunt prea uscate, lipsind aparatura necesară
păstrării condiţiilor propice de climatizare. Lipsesc: un Depozit de albume de artă şi un
Laborator de restaurare grafică.
− Sala de Numismatică; 20 locuri, 400 vizite, 50 vizitatori înregistraţi. Se impune
securizarea şi dotarea sălii de expoziţie a Cabinetului Numismatic în vederea realizării
expoziţiei permanente a acestuia.
− Sala de Microfilme: 20 locuri, 148 vizite, 371 role consultate.
− Amfiteatrul „ I. H. Rădulescu” (200 locuri) şi sala de expoziţii „ Theodor Pallady”
au fost ocupate în proporţie de 80% din timpul disponibil.
2.9 Îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată
− Reorganizarea, prin mijloace specifice, pentru a face faţă volumului mare de intrări
de publicaţii, spaţiul pentru depozitare la depozitele X şi XI Periodice
− Rearanjarea colecţiilor în depozitele de albume de artă şi de stampe
− Rearanjarea depozitului Cabinetului de Microfilme, procedura a început în
noiembrie 2011 şi se află în desfăşurare.
− Analizarea echipamentelor de citire microfilme, microfişe în vederea recondiţionării
acestora pentru optimizarea exploatării lor, cu consultantul firmei GRAFCAD.
− Punerea în funcţiune a unui nou proiector de imagine în aula I. H. Rădulescu
− Întreţinerea şi supravegherea bunei funcţionări a echipamentelor IT şi a centralei
telefonice.

3. Îmbunătăţirea activităţii profesionale
3.1 Proiecte proprii
− Asigurarea completitudinii colecţiilor a vizat şi în anul 2011 lacune din Depozitul
legal, cărţi publicate în străinătate de/despre români şi teze de doctorat.
− Precatalogarea în Aleph 500 a tuturor cărţilor nou intrate, a funcţionat în 2011
(primul an de exploatare propriu-zisă a aplicaţiei) conform tuturor aşteptărilor dar prin
eforturile susţinute de dotare, instruire şi mai ales de conlucrare.
− Intensificarea programului de recuperare a restanţelor la catalogare-indexare cărţi
din anii 2000 – 2006.
− Dezvoltarea conţinutului digital al SIMBNR - Sistem Integrat pentru Managementul
Bibliografiei Naţionale Retrospective, cu vol.I şi II din BRM.
− Extinderea utilizării Sistemului Integrat de Bibliotecă - Aleph 500, vizând machetele
de catalogare a resurselor speciale (stampe, fotografie, microfilm, audio/video) şi
modul de introducere a stocurilor în baza de date.
− Elaborarea tehnologiei optime de transformare a imaginilor din format tiff şi jpeg în
format pdf multipage.
− Desfăşurarea practicii studenţeşti la Biblioteca Academiei Române, în anul 2011 a
avut loc pe parcursul sem. II (20 de ore) an universitar 2010/2011 şi sem. I (28 de ore)
an universitar 2011/2012, antrenând cca 80 de studenţi. Responsabilul actiunii a fost
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ing. Mihaela Dragu. Au participat studenţi ai Facultăţii de Litere, Universitatea din
Bucureşti de la
• specializarea Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, anul III
• master Studii literare româneşti
3.2 Participări la stagii de documentare/proiecte de colaborare interacademică (9
persoane)
− Berechet, Mirea. Presa literară basarabeană din anii 1920-1930, în contextul
reîntregirii române de la 1918, Chişinău, noiembrie 2011,
− Buturugă, Maria; Cornelia Lepădatu, Colocviul Biblioteca ştiinţifică în societatea
informaţională, Biblioteca Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chișinău, octombrie
2011
− Dumitrescu Gabriela, Nichita Claudia. Corespondenţa personalităţilor Evlogi şi
Hristo Georgievi, sec. XIX, Sofia, noiembrie 2011,
− Popescu Lorența, curator al Expoziției Karadja, Stockholm, martie 2011 și
Biblioteca Academiei din Lituania, iunie 2011
− Rafailă Maria, Dragu Mihaela, Macovei Cătălina. K. U. Loeven , Belgia, iunie
2011.

4. Sistemul organizaţional al instituţiei
4.1 Măsuri de reglementare internă în perioada raportată;
− Formularea obiectivelor şi stabilirea indicatorilor de performanţă pentru personalul
contractual cu funcţii de conducere şi de execuţie (iulie 2011);
4.2 Propuneri de reglementare, înaintate autorităţii finanţatoare
− In şedinţa din 29 noiembrie 2011, Prezidiul Academiei Române a aprobat
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Bibliotecii, în forma trimisă de B.A.R.,
sub numărul 3972 din 20. 10. 2011.
4.3 Delegarea responsabilităţilor
4.3.1 Activitatea consiliilor de conducere, ale celorlalte organe colegiale
− Adunarea şefilor de compartimente (care a jucat rolul Consiliului de Administraţie,
cu rol consultativ) a fundamentat deciziile cu caracter administrativ: 18 şedinţe (
25,27 ian; 16,17,28 feb; 28 mar; 1 apr; 4,11 mai; 2,7 iun; 3 iul; 9,25 aug; 8,25 oct; 1,8
nov).
− Comisia Profesională a avut rolul de a fundamenta deciziile cu caracter profesional:
2 şedinţe ( 8 feb, 8 nov).
− Comisia de Monitorizare: Autoevaluarea stadiului de implementare a standardelor
de control intern/managerial (octombrie 2011).
− Modificarea limitelor de competenţe în cadrul conducerii pe perioada evaluată
• Maria Rafailă: a cumulat si activitatile de şef serviciu la serviciul Schimb
Internaţional ( pana in luna septembrie ,2011)
• Maria Buturugă: a indeplinit cu delegatie functia şef serviciu interimar la
serviciul Bibliografie Naţională ( pana in luna decembrie , 2011).
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4.3.2 Comunicarea cu salariații
S-a realizat pe mai multe canale:
− Prin intermediul șefilor de compartimente;
− Intâlnirile conducerii cu reprezentanții sindicali și cu toți salariații care au solicitat
aceste întâlniri;
− Folosirea intensă a rețelei interne electronice pentru:
• Informarea directă a salariaților despre problemele profesionale , economice și
sociale, despre oportunitățile de participare la conferințe , proiecte , școlarizări;
• Dezbaterea deschisă a problemelor de interes pentru instituție și salariați.
4.4 Perfecţionarea personalului
4.4.1 Compoziţia personalului :
− Total 191,5 ( faţă de 192,5 în 2010), din care
• Studii superioare: 104,5 la 01.01.2011 faţă de 112,5 la 31.12.2011
Doctori: 6 la 31.12.2011 (faţă de 3 la 31.12.2010)
• Studii medii: 40 la 31.12.2011 ( fata 48 la 31.12.2010 )
• Studii generale: 39 la 31 12 2011 (față de 48 la 31 12 2010)
− Promovări pe baza transformării propriului post : 14
4.4.2 Seminarul intern
Seminarul intern al BAR (http://www.biblacad.ro/seminarii.html ) a cuprins 7 prezentari :
• Cătălina Macovei, Programul Europeana Lybraries la workshopul de la Haga
din 26-27 ianuarie 2011, 25 februarie 2011.
• Acad. Florin Filip, Seminarul “Constantin Karadja, a European Diplomat of
Swedish Descent” si bibliotecile universitatilor suedeze , 25 martie 2011.
• Ligia Caranfil, Seminarul International al Consorţiului CZU de la Haga, ediţia
2009, 8 aprilie 2011.
• Dr. Emanuel Petac, Succinte consideratii asupra cronologiei monedelor persane
de argint din perspectiva analizelor XRF, 8 aprilie 2011.
• Dr. Rodica Volovici ( U. Transilvania , Brasov), Sistem RFID (radiofrecvenţă)
integrat de bibliotecă. Biblioteca universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 2 mai
2011.
• Svetlana Căzănaru: Cultura informaţiei, definiţii, concepte, evoluţie, 13 iulie
2011.
• Ligia Caranfil, Mihaela Dragu: Europeana Libraries Workshop, Barcelona, 29
mai-2 iunie 2011, 16 decembrie 2011

4.4.3. Cursuri de perfecţionare la iniţiativa şi cu sprijinul financiar/logistic al instituţiei
( 22 participări)

N
r
cr

Curs

Formator

Perioada
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Finalizare Cursanti

t
1

Expert accesare fonduri Institutul
structurale
şi
de European din
coeziune europeană
România

2

Manager de proiect

3

Paleografie

3

Manager proiect

4

Baza de date „Revisal”

5

Limbă franceză

Nov 2011

Diplomă
de
absolvire

Bălăican Delia,
Vasiliu Monica,
Radu Mariana,
Jugănaru Bogdan
Institutul
Mai 2011 Diplomă
Moraru A. ,
European din
de
Alexandrescu O. ,
România
absolvire
Lazăr Ana Maria,
Berechet Mirea
Şcoala
Iunie 2011 Examen,
Albu Carmen,
Naţională de
Practică
Dimitriu Oana,
Perfecţionare
arhivistică Kovari Luminiţa,
Arhivistică
Iulie –
Nichita Claudia,
„Aurelian
Octombrie Năstășelu Liana
Sacerdoţeanu”
2011
Institutul
August
Diploma
Filipescu Alina ,
European din 2011
absolvire
Grădinaru Raluca,
Stănica Steliana
România
C.P.P.C.
Oct 2011
Certificat Jugănaru Eliza
absolvire
Inst. Francez, Nov 2011 Certificat Bălăican Delia,
Organizaţia
absolvire
Filipescu Alina,
Internaţională
Radu Luminita,
a Francofoniei
Negru Mariana,
Buturugă Maria

Dinamica efortului financiar al instituţiei pe ultimii 5 ani arată astfel:
Sursa
De la Bugetul de stat
Din Venituri proprii

Totaluri 2007
8.560
2.060
18.510
2.000

2008 2009
2.400 0
3.300 2.600

2010
0
1.000

2011
4.100
9.610

4.4.4 Activităţi de perfecţionare absolvite/în derulare, la iniţiativa salariaţilor
4.4.4.1 Titluri de doctor atribuite în 2011: 3
1. Dr. Delia Bălăican, dr. în istorie, cu stagiul desfășurat în perioada 2005 – 2010
Facultatea de istorie, Universitatea Bucureşti ( confirmat în iunie 2011).
2. Dr. Alexandra Crăciunescu , dr. în filologie, cu stagiul desfăşurat în perioada 2007
- 2010 la Facultatea de Litere, Universitatea Bucureşti ( confirmat în iunie 2011).
3. Dr. Mariana Radu, dr. în geografie, cu stagiul desfăşurat în perioada 2000-2009 la
Institutul de Geografie al Academiei Române (confirmat în decembrie 2011).
4.4.4.2 Studii de masterat/licenţă : 10 persoane
N
r
cr
t

Tip

Institutia

Perioada
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Stadiul

Cursanti

3.

Masterat
Facultatea de Litere

Universitatea
Bucureşti

20102011

Examen
disertaţie

Masterat, Facultatea de
Istorie – Geografie
5. Biblioteconomie
Facultatea de Litere
6. Biblioteconomie
Facultatea de Litere
7. Biblioteconomie şi
Stiinţele Informarii
Facultatea de Litere
8. Contabilitate,Facultatea
Manag. Fin. – Contabil
9. Biblioteconomie
Facultatea de Litere
10 Biblioteconomie
Facultatea de Litere
11 Biblioteconomie
Facultatea de Litere
12 Biblioteconomie
Facultatea de Litere

Universitatea
Hyperion
Universitatea
Bucureşti
Universitatea
Bucureşti
Universitatea
Bucureşti

20102011
20102011
20102011
20102011

Examen de Emandache Alexe
disertaţie
Examen
Iliescu Marinela
disertaţie
Examen
Tudor Eugen
disertaţie
Examen
Sârbu Gabriela,
licenţă
Manta Silvia

Universitatea
Spiru Haret
Universitatea
Bucureşti
Universitatea
Bucureşti
Universitatea
Bucureşti
Universitatea
Bucureşti

20102011

Examen
licenţă
În derulare

Bazavan Emilian

În derulare

Popa Vasilica

În derulare

Pricope Monica
Alina
Stoean Daniela
Emilia

4.

În derulare

Iamandi Karin

Done Elena

4..5. Evaluarea, încadrarea şi promovarea personalului din instituţie
− În anul 2011 s-au realizat evaluările performanţelor profesionale individuale ale
salariaţilor atât pentru anul 2010, cât şi pentru anul 2009 pe baza metodologiei in
vigoare in acei ani.
− Din totalul de salariaţi, la nivelul anului 2011, 89 de salariati au îndeplinit condiţiile
de promovare din punctul de vedere al vechimii şi calificativului. Comisia Profesională
a B.A.R. a selectat, pe baza propunerilor şefilor de compartimente, un număr de 39 de
posturi pentru care promovarea pe propriul post se justifica în raport cu cerinţele
instituţiei pe care le-a supus aprobarii ordonatorului principal de credite.
− Promovarea personalului din instituţie:
• In anul 2011 au fost promovati 14 salariaţi prin transformarea propriului post, pe
baza aprobării Ordonatorului principal de credite ( Academia Română), cu
respectarea art. 41 din HG 286/2011 , alin 3 , şi conform cu art. 91 şi 94 din
Regulamentul - cadru al A.R. , după ce atribuţiile din fişa postului au fost
modificate în mod corespunzator necesitatilor institutiei şi după susţinerea unui
examen . Acţiunea de pregătire şi de examinare s-a desfăşurat în mod transparent, în
perioada octombrie – decembrie, şi a necesitat un efort de comunicare şi
organizatoric important din partea C.A. , a Comisiei profesionale, a şefilor de
compartimente , a salariatilor care si-au exprimat opiniile prin intermediul retelei
interne şi a comisiilor de examinare. Un numar de 7 salariaţi au fost promovaţi de
pe trepte de studii medii, pe grade de studii superioare, prin absolvirea studiilor de
profil şi alţi 7 salariaţi au fost promovaţi pe o treaptă superioară încadrării lor pe
studii medii.
• In anii anteriori au fost promovati 12 salariați (în 2010), 5 salariați ( în 2009 ) ,
12 salariați ( în 2008) și respectiv 14 salariați ( în 2007).
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4.6 Măsuri luate în urma controalelor, verificării / auditării
In perioada 05.09-07.10.2011 auditori publici externi din cadrul Departamentului IX al
Curţii de Conturi a României au efectuat o acţiune de control privind situaţia, evoluţia şi
modul de administrare a patrimoniului public şi privat la Biblioteca Academiei Române.
In perioada de pregătire a documentaţiei solicitate şi de desfăşurare a acţiunii de
control, s-au depus eforturi suplimentare deosebite în special de către persoanele implicate în
mod direct din: serviciul Contabilitate, Biroul de Resure Umane Salarizare Aprovizionare,
serviciul Administrativ, serviciul Informatizare şi serviciul Dezvoltarea Colecţiilor. Au
participat efectiv din partea BAR următoarele persoane : Anca Haita, Grădinaru Raluca,
Filipescu Alina, Done Elena, Gavrilei Cleopatra, Chira Rodica, Stănică Steliana, Jugănaru
Eliza, Stafi Ionel, Alexandrescu Ovidiu, Dumitrescu Flori, Andriciuc Irina.
4.6.1 Sarcinile trasate din Raportul de control s-au referit la:
− Înregistrări în evidenţa contabilă referitoare la amortizarea clădirii ( împreună cu
Academia Romana), Termen: 31.12.2011
− Inventarierea patrimoniului,Termene:
• 31.12.2011 pentru inventarierea generală a patrimoniului ( împreună cu
Academia Română);
• 31.12.2012 pentru inventarierea documentelor specifice bibliotecilor;
− Regularizarea diferenţelor între conturile ‘421’ si “431”, Termen 31.12.2011
− Emiterea unui Act administrativ pentru aducerea la îndeplinire a atribuţiilor
specifice în domeniul achiziţiilor publice. Termen 31.12.2011.
4.6.2 Măsuri şi acţiuni realizate deja în 2011:
− În colaborare cu departamentul contabil al Academiei Române, s-au efectuat
operaţiuni de reglare a înregistrărilor contabile referitoare la amortizarea clădirii
B.A.R.
− S-a emis decizia de constituire a comisiilor de inventariere a activelor fixe
corporale şi necorporale.
− Până la data de 31.12.2012, s-au inventariat faptic toate elementele de natura
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
− Incorporarea prin transfer către Academia Română a sumei de 11.722 lei, în
valoarea totală a clădirii B.A.R.
− Reconstituirea parţială a înregistrărilor contabile din conturile 421 “Personal salarii datorate ” si 431 “Asigurari sociale”.
5. Situaţia economico-financiară a instituţiei
Institutia nu are datorii. Salariile , taxele si sumele datorate furnizorilor s-au platit la timp..
5.1 Evolutia veniturilor in ultimii trei ani[RON]
Sursa
Bugetul de stat (total)
din care:
-alocatii bugetare
-cofinantari FEN
( fonduri europene
nerambursabile)

2009
8.379.156

2010
7.129.651

2011
6.670.556

8.379.156
0

7.129.651
0

6.623.556
47.282
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Venituri proprii( total)
95.865
din care :
-prestari servicii
95.965
-proiecte europene (FEN)
0
Total general
8.475.021

168.393

203.030

168.393
0
7.298.868

102.462
100.568
6.873.868

5.2. Cheltuieli efectuate in 2011
5.2.1 Din bugetul de stat:
CONT DE EXECUŢIE – BUGET DE STAT : 31.12. 2011
COD
DENUMIREA INDICATORILOR
10,01
Cheltuieli cu salariile
10,03,01
Contrib.de asig.soc. de stat 20,80%; 0,85%
10,03,02
Contrib.de asig.de somaj,fond garant.0,25%
10,03,03
Contr.de asig.soc.de san.CASS 5,2%
10,03,04
Cntrib.de asig.pt.accid.si boli prof.0,325%
10,03
CONTRIBUTII
10
TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL
20,01,01
Furnituri de birou
20,01,02
Materiale pt. Curatenie
20,01,03
Incalzit,Iluminat si forta motrica
20,01,04
Apa, canal si salubrizare
20,01,05
Carburanti si lubrifianti
20,01,06
Piese de schimb
20,01,07
Transport
20,01,08
Posta,telecom.,radio,tv,internet
20,01,09
Mate. si prest.serv.cu caract. functional
20,01,30
Alte bunuri si serv. pt.intret.si functionare
20,01
Bunuri si servicii
20,02
Reparatii curente
20,05
Bunuri de natura obiectelor de inventar
20,06
Deplasari, detasari, transferari
20,11
Carti,publicatii si materiale documentare
20,12
Consultanta si expertiza
20,13
Pregatire profesionala
20,14
Protectia muncii
20,30,04
Alte cheltuieli
20
TOTAL CHELTUIELI MATERIALE
70
Cheltuieli de capital
71,01,01
Constructii
71,01,02
Masini echipam.inst.si mijloace de transport
71,01,03
Mobilier aparat.birot .s.a. active corporale
71,01,30
Alte active fixe ( necorporale )
71,01
Active fixe(inclusiv licente,prod.inform.)
71,03
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)
TOTAL sal.;mat.;investitii , amortizare
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7701
3.958.931,00
817.876 ,00
17.197,00
203.466,00
12.770,00
1.051.309,00
5.010.240,00
1.447,64
5.353,34
788.420,17
1.642.,23
9.750,00

600
3.957.301,00
854.860,00
17.252,00
204.494,00
12.841,00
1.089.447,00
5.046.748,00
4,74
8,00
718.948,76
1.543,11
6.250,00

139.047,57
299.491,17
180.725,82
1.425.877,94
36.992.,57
23.383,85
8.634,00
33.380,64
5.580,00
4.100,00
15.674,00
27.793,00
1.581.416,00
31.898,99

120.174,86
295.233,14
174.654,68
1.316.817,29
36.992,57
126,85
8.634,00

26.597,99
5.301,00
31.898,99

180.357,91
8,474,27
188.832,18

6.623.554,99

6.651.297,89

5.580,00
4.100,00
15.674,00
27.793,00
1.415.717,71
188.832,18

5.2.2 Din venituri proprii:
CONT DE EXECUŢIE – VENITURI PROPRII – 31.12. 2011
CONT
COD
DENUMIREA INDICATORILOR
602
20,01,01 Furnituri de birou
602
20,01,02 Materiale pt. curăţenie
610
20,01,03 Incălzit, iluminat şi forţă motrică
610
20,01,04 Apă, canal şi salubrizare
602
20,01,05 Carburanţi şi lubrifianţi
602
20,01,06 Piese de schimb
602
20,01,07 Transport
626
20,01,08 Poştă, telecom., radio, tv, internet
628/602
20,01,09 Mat. şi prest. serv. cu caract.funcţional
628
20,01,09 Mate. si prest.serv.cu caract. functional
602
20,01,09 Mate. si prest.serv.cu caract. functional
628/627/602 20,01,30 Alte b. si serv. pt. intret. si functionare
628
20,01,30 Alte b. si serv. pt. intret.si functionare
627
20,01,30 Com. s.a. cost.aferente imprumut.interne
602
20,01,30 Alte b. si serv. pt.intret.si functionare
20,01
20,01
Bunuri si servicii
611
20,02
Reparatii curente
603
20,05
Bunuri de natura ob. de inventar
614
20,06
Deplasari, detasari, transferari
603
20,11
Carti,publicatii si materiale docum.
622
20,12
Consultanta si expertiza
629
20,13
Pregatire profesionala
629
20,14
Protectia muncii
627
20,24
Comis. s.a. costuri aferente imprumut
658
20,30,
Alte cheltuieli
658
20,30,30 Alte cheltuieli-chirie
658
20,30,30 Alte cheltuieli- deseuri
20
TOTAL CHELT. MATERIALE
681/
70 71
Cheltuieli de capital
71,01
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)
71,01,01 Constructii
71,01,02 Masini echip.inst. si mijl.de transport 550
681
71,01,03 Mobilier ap.biroti. s.a. active corporale
71,01,03 Mob. ap.biroti. s.a. active corporale 550
71,01,03 Mob. ap.biroti. s.a. active corporale 562
71,01,30 Alte active fixe (necorporale) 562
Sub. Total amortizare 562
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562

600
1.497,06
7.893,03

182,69

2.030,76

450,00
3.037,50
16.056,41

9.356,34
9.206,34
150,00

45.596,34
45.382,99
213,35

11.387,10

74.713,03
2.215,96
6.757,48
6.753,00

4.319,92
6.753,00
52.485,00
9.610,00

9.610,00

8.110,95
8.110,95
92.665,97
9.967,00
9.967,00

100.049,47
27.303,61
27.303,61
2.428,79

9.967,00
9.967,00

164,94
17.598,91
7.110,97
24.709,88

total 550
TOTAL V.P

10;20;71

Sub. Total amortizare 550
2.593,73
TOTAL
sal;mat;invest,amortiz.
550+562
111.839,31 127.353,08

MULȚUMIRI
Prezentul raport reflectă complexitatea preocupărilor Bibliotecii
Academiei Române, eforturile depuse şi rezultate obţinute. El reprezintă
o
sinteză a rapoartelor de activitate elaborate, pentru perioada de raportare
ianuarie – decembrie 2011, de către şefii compartimentelor din Bibliotecă, după
cum urmează:
Dna. Maria Rafailă – serviciul Dezvoltarea colecţiilor şi
– serviciul Schimb internaţional (01.01-09.10, 2011);
Dna. Cristina Roiu – serviciul Schimb internaţional (10.10-31.12, 2011);
Dna. Monica Parusi – serviciul Catalogarea şi clasificarea cărţii;
Dna. Daniela Stanciu – serviciul Catalogarea şi clasificarea periodicelor;
Dl. Radu Mitrescu – serviciul Oganizarea şi conservarea colecţiilor;
Dna. Maria Buturugă – serviciul de Bibliografie naţională ( interimar cu
delegatie) și Dr Alexandra Crăciunescu (cu delegatie din decembrie, 2012);
Dna. Gabriela Dumitrescu – serviciul de Manuscrise, carte-rară;
Dna. Cătălina Macovei – cabinetul de Stampe, hărţi, muzică;
Dr. Viorel Petac – cabinetul Numismatică;
Dna. Mirela Ringheanu – serviciul Comunicarea colecţiilor;
Dr. Măriuca Stanciu – serviciul Informatizare & mediatecă;
Dl. Ionel Stafi – serviciul Administrativ;
Dna Corina Constantinescu – serviciul Restaurare & legătorie;
Dna Rodica Chira – biroul Resurse umane-salarizare-aprovizionare;
Dna. Anca Haită – biroul financiar-contabilitate;
Dl. Cornel Lepădatu, director adjunct.
Pe această cale le sunt adresate mulţumiri pentru informaţiile furnizate.
Materialul actual reprezintă versiunea V2 a textului Raportului rezultată
prin îmbunătățirea primei versiuni, postată pe 13 februarie 2012, ca urmare a
sugestiilor primite in scris de la colegii din Bibliotecă, direct sau prin intermediul
listei de discuții BAR, în perioada 13 – 23 februarie 2012. Elementele de detaliu
care nu au fost cuprinse în această sinteză privind evidenţierea/menţionarea
realizărilor şi/sau meritelor individuale/de grup ale salariaţilor Bibliotecii vor
putea fi găsite în rapoartele compartimentelor care vor fi postate pe site-ul
instituției.
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In final şi , de fapt în primul rând, mulţumirile se adresează tuturor
salariaţilor, atât cu funcţii de execuţie cât şi cu funcţii de conducere, care și-au
adus contribuţia la funcționarea acestei instituţii de cultură .

27.02.2012

Director General,
Acad. Florin Gheorghe FILIP
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