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1. Titlu: Bibliografia Românească Modernă. Addenda. Continuare 

2. Acronim: BRM.Addenda 

3. Scurtă descriere:  

Bibliografia Românească Modernă (1831-1918) cuprinde toate cărţile tipărite pe teritoriul 

românesc, toate cărţile în limba română, indiferent de autor şi locul apariţiei, precum şi toate 

cărţile autorilor români, indiferent de limba şi locul în care au apărut. Lucrarea este tipărită în 

4 volume şi realizată conform normelor ISBD(M), în principal pe baza fondului de carte din 

Biblioteca Academiei, structurată în ordine alfabetică, după autor şi titluri. 

Din anul 2011, prin intermediul aplicaţiei web SIMBNR, conţinutul celor  4 volume a fost 

postat pe site-ul Bibliotecii şi în format online sub formă de fişier text, facilitând astfel 

accesul la conţinutul lucrării, eliminând barierele timpului şi spaţiului, fiind accesibilă tuturor 

cititorilor de oriunde şi oricând. 

BRM.Addenda este o bibliografie deschisă şi completează această amplă lucrare cu publicaţii 

apărute în perioada 1830-1918 şi respectă regulile unei bibliografii naţionale retrospective. 

Este o lucrare în format online, postată prin intermediul aplicaţiei web SIMBNR sub formă de 

fişier text şi este structurată în ordine alfabetică după autori şi titluri.  

4. Obiective: 

- Completarea Bibliografiei Româneşti Moderne (1831-1918) cu publicaţii în limbile rusă, - 

germană şi maghiară tipărite în regiunile istorice ale României, dar şi publicaţii apărute în 

diverse locuri ale lumii, scrise în limba română sau de autori români.  

- Completarea bazei de date BRM-completare în programul ALEPH-500 – 2010. 

- Descrierea bibliografică conform normelor ISBD(M) în programul ALEPH-500. 

- Conversia  datelor din OPAC în format word. 

- Prelucrarea acestor date conform principiilor de organizare a BRM în format online. 

- Postarea pe site-ul Bibliotecii prin aplicaţia web SIMBNR în format fişier text. 

 



5. Rezultate anterioare: 
- Completarea baze de date BRM-compleare  – 100 descrieri bibliografice.  
- Prelucrarea în format word – 2014. 
- Postarea pe site-ul Bibliotecii – ianuarie 2015. 

 

6. Etapizarea realizării şi rezultate livrabile: 
Completarea BRM.Addenda pe tot parcursul lucrării Bibliografiei Româneşti Moderne (1831-

1918) – 2015-.   

7. Resursele implicate: 

- resurse umane 

Echipă formată din 4 persoane: Căzănaru Svetlana, Mihaela Dragu, Elena Mircea, Zalina 

Neagu 
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