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BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE
Serviciul Catalogare-Clasificare Periodice, Foi volante

RAPORT DE ACTIVITATE
2016

1. Realizarea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă
1.2.2.Catalogare şi clasificare, periodice
Au fost catalogate un total de 520 de titluri noi, după cum urmează:
445 de titluri noi pe suport hârtie, în acest fel s-a ajuns la cota P.II.56250;
şi 75 de titluri noi pe suport electronic, în acest fel s-a ajuns la cota P.CD.75.
Au fost catalogate în total 43674 exemplare publicaţii periodice, dintre care:
 intrări directe prin depozit legal 31746 exemplare;
 intrări directe prin abonament 6813 exemplare;
 intrări prin schimb internaţional 1697 exemplare;
 intrări prin donaţii 3418 exemplare (dintre care 8 publicaţii ONU);
 intrări prin achiziţii 0 exemplare.
Au fost îmborderate şi trimise la depozitele de unicate şi dublete un număr total de:

35229 exemplare de periodice, 103 volume şi 502 CD-uri
dintre care unicate: 29254 exemplare + 92 volume + 502 CD,

dublete: 5975 exemplare + 11 volume.
În sistemul de cataloage al Bibliotecii (Geografic, Alfabetic şi Topografic) s-au introdus
488 de titluri + 75 de titluri pe suport electronic în Catalogul resurselor electronice.
Baza de date a fost actualizată şi completată cu 1618 titluri:
 524 titluri de periodice nou intrate in colectiile BAR (titluri noi)
 1094 titluri de periodice vechi din depozitele Bibliotecii, reprezentând parte din

proiectul „Retroconversia publicaţiilor periodice” (RPP), aflat în derulare.

2.3 Acţiuni de publicitare a proiectelor/rezultatelor proprii ale instituţiei
2.3.1. Publicaţii
Autor: Bogdan Jugănaru
22/03/2016 – Articol intitulat „Mesele de odinioară povestite de specialiştii de azi.
Atelier de istorie culinară”, în publicaţia on-line „Revista de Recenzii”, anul V, ISSN:
2285-729X, ISSN-L: 2248-729X, 2016;
05/042016 – Articol intitulat „O seară memorabilă”, în publicaţia on-line „Revista de
Recenzii”, anul V, ISSN: 2285-729X, ISSN-L: 2248-729X, 2016.
07/09/2016 – Redactor al lucrării ştiinţifice intitulate: Tratat de biblioteconomie –
Managementul colecţiilor şi serviciilor de bibliotecă, volumul II, partea a II-a, Bucureşti:
Editura A.B.R., 2016.

2.4 Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării colecţiilor
- Proiectul „Retroconversia publicaţiilor periodice” (RPP), aflat în derulare.

Coordonator proiect:
Daniela Stanciu, şef Serviciu Catalogare-Clasificare Periodice, Foi volante
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Echipa implicată în proiect:
Ana Maria Lazăr, Bogdan Jugănaru, Aliona Şadmanov (descriere bibliografică)
Maria Diaconu (verificarea datelor introduse)

- Întocmirea planului pentru Proiectul „Valorificarea prin digitizare a foilor
volante vechi, 1642-1866” (DFV).
Coordonator proiect:
Daniela Stanciu, şef Serviciu Catalogare-Clasificare Periodice, Foi volante
Echipa implicată în proiect
Olimpia Novicov, Daniela Stoean, Monica Pricope, Ana Maria Lazăr, Bogdan
Jugănaru (descriere bibliografică), Maria Diaconu (verificarea datelor introduse),
Marian Emandache (igienizarea şi inventarierea mapelor)

- A fost iniţiat un nou catalog de serviciu, Catalogul resurselor electronice, care
cuprinde publicaţiile periodice sub formă de resurse electronice (CD şi DVD),
titluri noi care nu apar şi pe suport de hârtie. Descrierile bibliografice ale
acestora sunt accesibile pentru utilizatori în Aleph şi au ajuns la cota P.CD.75.

4.4 Perfecţionarea personalului
4.4.2 Cursuri de perfecţionare la iniţiativa şi cu sprijinul financiar/logistic al
instituţiei

8 iunie 2016: Întrunirea profesională a Secţiunii Periodice a A.B.R., la Biblioteca
Naţională a României; participanţi: Maria Diaconu şi Ana Maria Lazăr.

14 nov. 2016: Seminar – Activitatea de cercetare in Biblioteca Academiei
Române, prezentarea comunicării cu tema Proiectul Retroconversia publicaţiilor
periodice din B.A.R. participanţi: Bogdan Jugănaru, Maria Diaconu.

18 nov. 2016: Seminar C.Z.U. susţinut de Mihai Niculescu în cadrul Serviciului
Catalogare-Clasificare Carte; participanţi: Maria Diaconu, Bogdan Jugănaru,
Monica Pricope, Daniela Stoean.

Cursuri organizate de Serviciul Catalogare Periodice:
15 dec. 2016: Seminar intern cu tema „Aspecte specifice catalogării publicaţiilor
seriale în proiectul de retroconversie”, susţinut de Bogdan Jugănaru.

15 dec. 2016: Seminar intern cu tema „Prezentarea noului Catalog de resurse
electronice – particularităţi şi avantaje”, susţinut de Maria Diaconu.

Cursuri de perfecţionare la iniţiativa proprie a angajaţilor:
1 oct. 2015: Bogdan Jugănaru a început cursurile cu durata de 3 ani ale Şcolii

Doctorale a Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii Bucureşti, în domeniul
Literatură/Biblioteconomie, proiectul de cercetare avand titlul „Valorificarea
patrimoniului Bibliotecii Academiei Române în contextul dezvoltării noilor
tehnologii”.
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Susţineri de lucrări la conferinţe naţionale:
14-16/04/2016: Congresul Internaţional de Istorie a Presei - ediţia a IX-a
Tema conferinţei: Tradiţii ale presei ştiinţifice
Lucrarea prezentată: Revista Bibliografică fondată de Nerva Hodoş, sprijin pentru
cercetarea ştiinţifică românească prin crearea unor repere editoriale.
Loc de desfăşurare: România/Timişoara – Academia Română & Serbia/Zdrenjanin –
Primăria oraşului.
Comunicarea este în curs de publicare în volumul dedicat evenimentului.

06-09/09/2016: Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (A.B.R.) –
ediţia a XXVII-a
Tema conferinţei: Biblioteca fără bariere
Lucrarea prezentată: Tratat de biblioteconomie – Managementul colecţiilor şi serviciilor
de bibliotecă, volumul II, partea a II-a, Bucureşti: Editura A.B.R., 2016, calitatea
redacţională: redactor;
Loc de desfăşurare: România/Timişoara – Universitatea de Vest/ Biblioteca Universităţii
Politehnice/ Biblioteca Academiei Române - filiala Timişoara & Serbia/Zrenjanin –
Primăria oraşului.

Conferinţe cu caracter academic/naţional:
13/05/2016: Colocviul doctoranzilor – Anul I
Lucrare prezentată: Personalitatea lui Nerva Hodoş şi rolul său în dezvoltarea
bibliografiei româneşti (conducător ştiinţific: Prof. Univ. Dr. Mircea Regneală).

Alte activităţi desfăşurate în cadrul serviciului:
Au fost decontate periodicele sosite prin depozit legal semestrele 1 şi 2 din 2016

(Listele 1-2 Afişe 2015, Lista 4-STAS/2015; Listele 41-49/2015; Listele 1-41/2016), iar
rezultatul decontului a fost predat Serviciului Contabilitate.

S-a întocmit decontul publicaţiilor româneşti sosite prin abonament în anul 2016
şi a fost predat la Manpress şi la serviciile Contabilitate şi Dezvoltarea Colecţiilor.

În sistemul de cataloage al Bibliotecii s-au introdus după cum urmează:
- 445 fişe internaţionale au fost introduse în Catalogul GEOGRAFIC de serviciu

(scrise de mână)
- 445 fişe de bază au fost introduse în Catalogul ALFABETIC de serviciu
- 445 titluri au fost înscrise de mână în Catalogul TOPOGRAFIC
- 75 titluri noi pe suport electronic au fost înscrise în Catalogul resurselor

electronice, iar fişele corespunzătoare au fost introduse în Catalogul alfabetic.
Prin introducerea acestor 445 de titluri în sistemul de cataloage al Serviciului

Periodice s-a ajuns la cota 56250.

Necesităţi rămase nerezolvate în anul 2016:
Pentru derularea proiectului „Valorificarea prin digitizare a foilor volante

vechi, 1642-1866” (DFV):
- Trei calculatoare cu licenţă Windows (Olimpia Novicov, Daniela Stoean,

Marian Emandache), suplimentar faţă de cele existente în serviciu.
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- Medii de stocare externă pentru păstrarea în copie de rezervă a documentelor
scanate.

- Materiale pentru protecţia muncii: aspirator de mână; halate, măşti, mănuşi de
bumbac pentru manevrarea documentelor.

Obiectiv de resurse umane pentru 2017:
Reîntregirea schemei de personal a serviciului (14 angajaţi) cu un post de

bibliograf S-II, post care a fost anulat în anul 2002.
Postul este necesar pentru suplimentarea cu 1 persoană a angajaţilor implicaţi în

proiectul RPP (Retroconversia publicaţiilor periodice).
Un calculator cu licenţă Windows necesar îndeplinirii acestui scop.

18.11.2016
Şef serviciu,
Daniela Stanciu


