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Informaţii generale despre temă: 

nr. ................ din .................. 
 

Titlu:  

Publicaţiile Periodice Româneşti tom. V: 1931-1935 partea a 3-a  

Acronim: 

PPR V 3 

Scurtă descriere:  

Bibliografia naţională retrospectivă a periodicelor intitulată Publicaţiile Periodice Româneşti, 

lucrare de interes naţional, îşi are începutul în Planul bibliografic al culturii româneşti elaborat de Ioan 

Bianu. În paginile acesteia sunt cuprinse toate publicaţiile în limba română sau în limbi străine apărute 

pe teritoriul statului român, dar şi cele din străinătate editate în limba română. Este o bibliografie 

descriptivă, în care se găsesc toate categoriile de periodice: literare, politice, comerciale, sociale, din 

domeniul ştiinţelor reale, medicinei, aşezate după criteriul alfabetic al titlurilor. Din această lucrare au 

apărut până acum 4 volume ce acoperă perioada 1790-1930, iar din tomul V: 1931-1935 au apărut recent 

primele două părţi.  

Elaborarea părţii a 3-a a tomului V din această bibliografie presupune descrierea bibliografică a 

titlurilor de periodice din perioada 1931-1935 din cadrul literelor T-Z, precum şi completări cu celelalte 

litere (în cazul în care survin schimbări de titlu sau apariţia unor suplimente independente). De 

asemenea, pentru a efectua o bibliografie exhaustivă este necesară completarea descrierilor efectuate pe 

baza colecţiilor de periodice existente în B.A.R. cu informaţii bibliografice preluate din alte biblioteci 

din ţară şi din Republica Moldova, urmând ca etapă finală alcătuirea indicilor: de nume, de localităţi şi 

de tipografii.  

Obiective:  

Elaborarea părţii a 3-a din bibliografia naţională retrospectivă a periodicelor intitulată Publicaţiile 

Periodice Româneşti  

Rezultate: 

Publicaţiile Periodice Româneşti tom. V: 1931-1935, partea 1 editată în 2009;  

Publicaţiile Periodice Româneşti tom. V: 1931-1935, partea 2 editată în 2012  

 

 



Etapizarea realizării: 

ian. - aug. 2015 Finalizarea bibliografierii periodicelor din perioada 1931-1935 existente în B.A.R. 

sep. 2015 - aug. 2016  Completarea bibliografiei cu informaţii bibliografice preluate din alte 

biblioteci din ţară şi din Republica Moldova  

sept. 2016 - mart. 2017  Alcătuirea indicilor: de nume, de localităţi şi de tipografii cu numerotarea 

descrierilor principale 

nov. 2016 Predarea manuscrisului la Editura Academiei pentru editare în anul 2017  

 

Resursele implicate: 

Bibliografii din cadrul grupului Bibliografia Naţională/ Periodice: Maria Buturugă, Cornelia 

Luminiţa Radu, Elena Ioana Măluşanu.  

 

Data:  15.01.2015                                                                                       Resposabil:  

                                                                                Cornelia Luminiţa Radu 

 

 

 


