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RAPORT DE ACTIVITATE
01 .01. 2016 - 31 .12. 2016

Nota

Structura Raportului de activitate este realizata in conformitate cu prevederile O.U.G.
Nr. 189 /2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, modificata si
completata prin Legea nr. 269/2009.

1. Realizarea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă

I. Realizarea unui numar de 24 Buletine informative
(http://www.biblacad.ro/buletine%20informative.html) cuprinzând descrieri ale unor
importante proiecte europene si internationale , ale unor evenimente internationale
importante din sfera de activitate a institutiei ( conferinte, congrese, seminarii ) ,
descrierea unor evenimente profesionale interne si internationale ( cu mentionarea
speciala a celor la care au participat si reprezentanti ai BAR sau organizate de
Academia Romana

Au fost semnalate periodic oportunitati de finantare europeana si
internationala , au fost descrise unele proiecte sau modele de cooperare europeana,
au fost semnalate oportunitati de perfectionare profesionala a angajatilor ( burse, stagii
si cursuri de perfectionare etc)

Au fost realizate suplimentar un numar de 21 Informari transmise pe reteaua
interna de corespondenta electronica ( “lista de discutii” ) privind activitati ,
evenimente , proiecte de interes pentru institutie mai ales din tara sau semnalarea
unor publicatii sau oferte editoriale noi ( inclusiv resurse informationale tip baze de
date) de interes pentru angajatii institutiei .

II. In scopul realizarii informarilor si materialelor mai sus mentionate si a unei
informari complete asupra activitatilor si proiectelor internationale din domeniul de
activitate al BAR au fost vizitate un numar mediu de 21 pagini web zilnic concomitent cu
lecturarea periodica a unui numar de 14 Newslettere ( sau buletine informative )ale
unor institutii si asociatii culturale internationale , vizitarea lunara a unui numar
mediu de 14 bloguri ale unor institutii / organizatii din domeniul cultural si al stiintelor
socio-umane .

http://www.biblacad.ro/buletine%20informative.html
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III. Redactarea a cinci articole de specialitate in reviste si bloguri de profil :

1 Cristina Ioana Roiu : ” Something Old, Something New : Engaging people in
Making history with Twitter”/ Ceva Vechi alaturi de ceva nou: implicarea
publicului in cercetarea si „scrierea” istoriei cu ajutorul serviciului Twitter în
Studii de biblioteconomie si stiinta informarii nr. 20, 2016 ( Library and Information
Science Research – www.lisr.ro )

2. Cristina Ioana Roiu : ”Europeana 1914 -1918 - Arhiva digitală a amintirilor
noastre” in Revista Academica , Nr. 11-12 , Noiembrie - decembrie 2016, Anul
XXVI

3.Cristina Ioana Roiu: “Un instrument de lucru util cercetatorilor din domeniu:
Canoanele bizantine virtuale ale portalului Byzantion “ in revista Lecturn, nr.
4 / 2016 (http://www.bcut.ro/lecturn/ )

4.Cristina Ioana Roiu : “Adunarea generala a Europeana Network 2016” articol publicat
in
http://www.kosson.ro/ue-info/100-proiecte-ue/1093-adunarea-generala-a-europeana-n
etwork-association-2016 , 23 noiembrie 2016

La inceputul anului 2016 a aparut si articolul :

5 .Cristina Ioana Roiu : “De la Amintiri de familie la Arhive Digitale – Europeana și
valențele educative ale colecțiilor sale digitale / From family memories to digital
Archives - Europeana and the educational value of its digital collections” articol aparut
in Studii de biblioteconomie si stiinta informarii , nr. 19 / 2015, pag.129-134
( Library and Information Science Research –www.lisr.ro )

IV. Realizarea unui numar de trei rapoarte de analiza privind evolutiile bibliotecilor
avansate si ale celor similare BAR ( tendinte percepute, metodologii si tehnologii
folosite, reglementari ):

1.Evolutii si tendinte in activitatea Bibliotecii Nationale a Olandei , principale
repere ale activitatii Bibliotecilor Nationale ale Italiei

2.Digital Public Library of America ( DPLA ) – Repere ale activitatii si perspective
viitoare

3. Biblioteca Stiintifica a Academiei Poloneze de Stiinte si Arte si a
Academiei de Stiinte din Cracovia si Biblioteca Academiei de Stiinte a Slovaciei-
date statistice si evolutii

http://www.kosson.ro/ue-info/100-proiecte-ue/1093-adunarea-generala-a-europeana-network-association-2016
http://www.kosson.ro/ue-info/100-proiecte-ue/1093-adunarea-generala-a-europeana-network-association-2016
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V. Realizarea a doua materiale de prezentare ale unor colectii sau activitati ale
Bibliotecii Academiei Romane in limba engleza

2. Evoluţia instituţiei în perioada raportată.
2.1 Colaborarea cu instituţii/organizaţii culturale
2.1.1 Colaborare cu instituţii/organizaţii culturale din ţară

- Colaborare cu Filiala Iasi a Academiei Române si cu Institutul de Istorie “A.D.Xenopol
“ al Academiei Române , in vederea derularii proiectului international Europeana
1914-1918 Iasi ( 7 octombrie, 21-22 octombrie 2016) desfasurat in cadrul Zilelor
Academice Iesene 2016

2.1.2 Colaborare cu parteneri externi

- Colaborare cu Fundatia Europeana ( Biblioteca, Arhiva si Muzeul Digital al
Europei ) in vederea derularii impreuna a unor proiecte , a diseminarii rezultatelor unor
proiecte desfasurate in comun :

a. organizarea Campaniei Europeana1914-1918 Iasi

b prezentarea Proiectului Europeana 1989 in cadrul Forumului managerilor
Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova ”, Chişinău, 16 iunie 2016

c. asigurare updatari pentru versiunea in limba romana a website-urilor
www.europeana1914-1918.eu, www.europeana1989.eu, alimentare ocazionala cu
feed-uri a contului Twitter Europeana 1914-1918 ( https://twitter.com/europeana1914)

d. O diseminare buna la nivel national si international a posibilitatilor de utilizare a
continutului bibliotecii virtuale Europeana, a proiectelor ,a politicii culturale si a
activitiatilor acesteia in Buletinele Informative

2.2 Participarea la programe/proiecte naţionale, europene sau internaţionale
2.2.1 Proiecte internaţionale

- Derulare Campanie de adunare de documente de la public : Europeana1914-1918
Iasi ,
- Europeana 1914-1918 si Europeana 1989 ( vezi punctul 2.1 c)

2.2.2.Proiecte naţionale :

Participare la Programul ROMANIA 100 ( 2014-2020 ) initiat de Academia Romana si
Universitatea Babes Bolyai in scopul marcarii a 100 de ani de la intrarea Romaniei in
Primul Razboi Mondial si respectiv a 100 de ani de la constituirea “Romaniei Mari”
prin derularea campaniei Europeana 1914-1918 Iasi ( 21-22 octombrie 2016)

http://www.europeana1914-1918.eu,
http://www.europeana1989.eu,
/Europeana1914
https://twitter.com/europeana1914
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2.3 Acţiuni de publicitare a proiectelor/rezultatelor proprii ale instituţiei
2.3.1 Publicații

Publicarea a 5 articole in reviste si bloguri de profil de profil ( vezi articolele
mentionate anterior in sectiunea 1 .III ) :

2.3.2. Comunicări la conferinte, simpozioane

a. Cristina Ioana Roiu : Comunicarea “ Towards Opening up our collections - reuse
and publishing ” , prezentata in cadrul The 7th International Conference on
Information Science and Information Literacy , ISIL , Sibiu 14- 15 aprilie 2016

b.Cristina Ioana Roiu :“Building Digital Bridges over our memories - the Great War
and the European Peoples' Archive” lucrare prezentata la a 45-a Conferinta
Internationala a ABDOS - Migration statt Stagnation? - Infrastrukturen für die Ost- und
Südosteuropaforschung in Zeiten tiefgreifenden Wandels,
Herne , Germania 2-4 mai 2016

c. Cristina Ioana Roiu : “Redescoperind istoria impreuna: doua proiecte de succes
pentru comunitate ” - in cadrul lucrarilor de vara ale Sectiunii Biblioteca si Societatea
- Asociatia Nationala a Bibliotecarilor din Romania, Bucuresti 8 iunie 2016

d. Cristina Ioana Roiu : “Toate amintirile noastre- digitizarea documentelor de
familie aferente Primului Război Mondial “ comunicare prezentata in cadrul
Simpozionului international ” Valori Bibliofile”, a 25-a ediție, Chişinău,
15 iunie 2016

e. Cristina Ioana Roiu : ”De la Zidul Berlinului în Internet – Europeana 1989 ”, în
cadrul ”Forumului managerilor Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova ”, Chişinău, 16
iunie 2016

f. Cristina Ioana Roiu : “20 motive pentru care bibliotecile sunt (din ce in ce mai
importante) pentru comunitate “ comunicare prezentata in cadrul
Conferinţei Naționale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România , ediția a
XXVII-a,“Biblioteca fără Bariere “- Timişoara , 7-9 septembrie 2016

g. Cristina Ioana Roiu : “ De ce sunt bibliotecile importante pentru comunitate ?”
comunicare prezentata in cadrul Seminarului Intern al Bibliotecii Academiei Române
Bucuresti, 15 noiembrie 2016

VII-th Conference on Information Science and Information Literacy (ISIL 2016) Sibiu 
VII-th Conference on Information Science and Information Literacy (ISIL 2016) Sibiu 
http://www.abdos.de/uploads/4/0/4/1/4041274/abdos_2016_herne_programm_stand_160430.pdf
http://www.abdos.de/uploads/4/0/4/1/4041274/abdos_2016_herne_programm_stand_160430.pdf
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2.3.3. Participări fără comunicări la conferințe și la alte evenimente culturale

Cristina Ioana Roiu a participat la urmatoarele conferinte si evenimente stiintifice si
culturale :

a. Horizon 2020 Communication Campaign - Info Day ,
DG Unit RTD European Comission, Bucuresti, 4 martie 2016 ,
Academia de Studii Economice

b. Conferinta “30 Years of Digital Revolution ” - Michael Badics - AE Solutions,
Austria ,
Bucuresti , 22 martie 2016, Muzeul National de Istorie a României

c. Cursul si Workshop-ul Evaluator proiecte AFCN organizat de Institutul Național

pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC) in perioada 23-25 martie 2016

d. “Zilele Academiei de Științe a Moldovei", conferinte si vernisarea

expoziției „Ştiința în avangarda integrării europene - 150 de ani de la fondarea
Academiei Române și 55 de ani de la fondarea Academiei , Chișinău 15- 16 iunie
2016 .

e. „Programul Europa Creativă al Uniunii Europene – Oportunităti de finantare a

sectoarelor culturale si creative” , Biroul de Informare al Parlamentului European în

România și Biroul Europa Creativă România din cadrul Ministerului Culturii,

Bucuresti ,24 iunie 2016

f. Zilele Academice Iesene ,
- 6-7 octombrie 2016 Filiala Iasi a Academiei Române, Sedinta festiva( 6 octombrie

2016) si Conferinta de lansare a proiectului Europeana 1914-1918 Iasi ( 7 octombrie

2016)

- 7 octombrie 2016 Masa Rotunda DONAȚIILE PARTICULARE DIN CADRUL
BIBLIOTECII ACADEMIEI ROMÂNE FILIALA IAȘI , Biblioteca Academiei Romane
Filiala Iasi

- Derularea Campaniei Europeana 1914-1918 Iasi, 21-22 octombrie Filiala Iasi a
Academiei Române,

 http:/www.culturadata.ro/evaluator-proiecte/
http://www.culturadata.ro/calendar/?month=mar&yr=2016
http://www.europa-creativa.eu/noutatic_doc_87_dezbatere-programul-europa-creativa-al-uniunii-europene-oportunitati-de-finantare-a-sectoarelor-culturale-si-creative_pg_0.htm
http://www.europa-creativa.eu/noutatic_doc_87_dezbatere-programul-europa-creativa-al-uniunii-europene-oportunitati-de-finantare-a-sectoarelor-culturale-si-creative_pg_0.htm
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g. Lucrarile Adunarii Generale Anuale a Europeana Network 2016 , 8-9 noiembrie
2016 Riga ,Letonia

In cadrul acestor lucrari Cristina Ioana Roiu a fost aleasa Consilier al Europeana

Network Association pentru perioada 2017-2018, urmand sa participe activ la luarea

deciziilor si elaborarea politicii viitoare ale Europeana.

h. LucrarileWorkshopului National “ Colectiile de patrimoniu in era digitala “
Bucuresti, 24-25 noiembrie 2016

2.4. Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării colecţiilor :

2.5. Acţiuni/activităţi media/redacţionale
Intocmirea a 24 Buletine Informative

http://www.biblacad.ro/buletine%20informative.html - 2016

2.5. 1.Acţiuni media

3. Îmbunătăţirea activităţii profesionale
3.2..Participări la stagii de documentare/proiecte de colaborare interacademică

4.4 Perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului

- prezentare oportunitati de perfectionare a personalului BAR in institutii din
strainatate: Burse, conferinte, cursuri de formare (Buletine Informative
http://www.biblacad.ro/buletine%20informative.html - 2016)

4.4.1 Compoziţia personalului
4.4.4. Activităţi de perfecţionare absolvite/în derulare, la iniţiativa salariaţilor

a. Cursul si Workshop-ul Evaluator proiecte AFCN organizat de Institutul National
pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC) in perioada 23-25 martie 2016

Sef Serviciu Documentare, Analiza
Marketing International

Cristina Ioana Roiu

http://www.biblacad.ro/buletine%20informative.html
http://www.biblacad.ro/buletine%20informative.html
 http:/www.culturadata.ro/evaluator-proiecte/
http://www.culturadata.ro/calendar/?month=mar&yr=2016

