
Serviciul Catalogare-Clasificare Periodice , 
foi volante-grup



Ø      B.A.R. deține o bogată colecție de foi volante vechi, cu 
valoare de documente istorice, din perioada 1642-1866;

 
Ø Este o colecție unică în țară, valoarea lor fiind incontestabilă;

Ø Acestea sunt structurate în 13 mape, cuprinzând 2500 de foi 
si o Addenda ce cuprinde alte 13 mape cu un număr total de 
7000 de foi.

Ø Datorită condițiilor improprii de păstrare a acestora , și 
pentru a prevenii deteriorarea lor , se impune digitizarea 
colecției.

    



Ø Prezervarea colecției pe un termen nelimitat;

Ø Valorificarea colecției prin:
             -  scanarea imaginilor;
             - descrierea bibliografică a acestora în Aleph;
             - punerea la dispoziția utilizatorilor a acestora;



Ø Prezervarea colecției prin digitizarea documentelor;
Ø Îmbogățirea bazei de date online a B.A.R;
Ø Valorificare prin diseminare a unei colecții mai 

puțin cunoscute;
Ø Protejarea celor care intra în contact cu 

documentele(angajați si utilizatori) de efectele 
toxice ale mucegaiurilor si ciupercilor de hârtie;

Ø Accesarea  colecției în mod direct de către 
utilizatori.



Ø  Inventarierea documentelor din fiecare mapă;
Ø  Scanarea fiecărei file;
Ø  Descrierea bibliografică a fiecarui document în 

Aleph;
Ø Asocierea imaginii cu descrierea bibliografică;
Ø Crearea unei baze de date pe site ul bibliotecii;
Ø Întocmirea de materiale informative pentru 

utilizatori;



Ø Serviciul Catalogare –Clasificare Periodice , 
foi volante-grup

Ø Serviciul Tehnologia Informației- Mediateca



Ø Pașaport eliberat de 
Visteria Moldovei.

Ø Iași, Mai, 1799,
Ø Text tipărit și 

completat cu 
corectare chirilică.

Ø Cu sigiliul 
domnitorului 
Constantin Ipsilanti, 
în tuș roșu.



Ø    Cuprinde patru 
decrete aulice 
privitoare la măsurile 
care se vor lua 
împotriva scoaterii 
ilegale a banilor din 
țară, publicate sub titlul 
de “ Circular”:     

     1)  27 mai 1799- Viena
    2)  13 septembrie 1803 

Viena
   3)  20 decembrie 1803 

Viena
  4)  27 noiembrie 1804 

Viena



Ø  Necrologul 
vornicului Nicolae 
Damachi , 
preşedintele 
“Divanului Apelativ 
al Țării de Sus.”

Ø    Eşi, 16 Octomvrie, 
1836.

Ø     Text tipărit şi 
completat, de mână, 
cu caractere chirilice.



Ø  “ Bilet de intrare în 
curtea  Sfintei 
Mitropolii pentru 
solemnitatea 
deschiderii Divanului 
Ad- hoc în ziua de 
Duminică la 29 
septembrie ...1857”

        
Ø      Bucureşti, 

septembrie , 1857

Ø        Text tipărit cu 
alfabet de tranziţie.



Ø    Bilet de intrare în Sala 
Adunarilor Legislative 
pentru  Ziua deschiderii 
Sesiunii anului 1864-
1865

Ø    Duminică la 6 
Decembrie la Tribuna 
Oficială.


